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EDITORIAL 

o iniciar este novo ano de nossas atividades, talvezfosse oportuno lem
.brar o que registràmos no Editorial do último trimestre de 96. 

Obviamente,pennanece111 as perplexidades ali referidas; continuam 
existín40 osmesmOSproblemas, no mesmo cenário, um tanto artificial, que se 
convendohouchamar de "globalização ", um dos modismos deste crepúsculo 
do século. 

Tudo isso, entretanto, não nos deve intimidar. Mais do que nunca, urge 
manter fidelidade a princípios, revigorar a crença em valores perenes. 

A História- corretamente entendida como "o conhecimento do passa-
· do humano" - nos ensina que a marcha dos acontecimentos é imprevisível; 

ensina, também, . que o generoso ideal de um mundo sem fronteiras, sem. rivali
dades esem conflitos infelizmente talvez jamais tenha sido atingido; e não 
podemos prever que, em algum dia distante, seja pelo homem alcançado. 

Essa desconfortávelrealidadee mais a nossa convicção de que o senti-
· mento patriótico é normal, isto é, decorrente da própria natureza humana, 

levam-nos a pensar que a ciência e a tecnologia, a par de suas indiscutíveis 
aplicações pacíficas, têm que ser - frisamos: têm que ser - vistas também sob 

. a perspectiva estratégica. E ousamos dizer: sem esse enfoque estratégico, qual
quer opinião; qualquer parecer emitido sobre ciência e tecnologia no âmbito 
das Forças Armadas será meropalpite, não importa o específico assunto que 
esteja sendo tratado; seja ele a discreta alteração de um currículo de enge
nharia ou seja o milionário investimento no projeto de um sistema de armas. 

Isso deve . ser tema para reflexões do pessoal do Quadro de Engenhei
ros Militares, tanto quanto para os integrantes do QEMA; e não menos para 

· os civis; sejam 'Ouriãoestesfuncionarios de organizações militares. A zoada 
dos meios de comunicação .,- TV,jornais e revistas noticiosas- não nos deve
riaJimpedirdevel':.a reali4ade como ela é. A paz, sem dúvida, é um bem inesti
mável;:entretanto, o pacifismo é sempre imoral" e tanto mais perniciosoquan
to maisfavÇJreceo interesse dos países poderosos. 
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Pelo mesmo preço e superando a qualidade do programa editorial de 1996, a BIBLlEX lança seu programa para 
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\., ,PESQUISA 

'Considerações sobre o :Futuro do Urânio 'na Matriz 
Energética Mundial e o Papel destinado ao Brasil 

Samir Saad*,Rudnei KaramMorales**, Aluisio Castanho Maciel* **. 

RESUMO 

o planejamento energético para o próximo século se encontra fundamentado 
numa matriz energética onde o urânio terá uma importância significativa 

na composição matricial. 
Alguns aspectos relacionadoscómos vários cenários projetados para o 

desenvolvimento do parque energético mundial são aqui mostrados, com ênfase 
para o setor nuclear. São, também,apresentados dados estatísticos sobre os , 

vários' segmentos que envolvem o setor nuclear e é enfatizada a tiecessidadede se 
estabelecer uin Programa Nacional de Prospecção de Urânio, em continuidade 

aos trabalhos até agora desenvolvidos· e cujos resultados colocamo país em 
, posição de , destaque no cenário mundial. 

INTRODUÇÃO a produção de eletricidade teve início na 
década de 50 e, atualmente, o potencial 

os dois últimos séculos, a energia . nuclear participa em cerca de 70/0 da ener- ' 
comercial substituiu a energia hu- gia mundialconsurnida'na fonha:de ele-N man~ e animal eo homem passou tricidade. ", . 

a ter uma melhor qualidade de vida. A população mundial apresenta 
Nos último~ trinta anos, o consu- uma taxa de crescime'nto de quase 100 

mo de eletricidade dobrou ehoje represen- milhões de pessoas a cada.ano e, é espera
'ta cerca de 1/3 do total. da energia do que esta população qobre até meados 
consumida. O uso de energia nuclear para do século 21 para cerca de 10 bilhões de 
-----'-"":--7---'--"-----'---,---c~----,. 'c .. habitantes, exigindo ' grandes in vestimen~ 

'* Geólogo da CNEN - Mestree'm Engenharia Nu~lear 
** Engenheiro do IME - Mestre em Engénharia Nuclear 

*** Geólogo - Pesqúisador do lME ' 

tos para suprir a geração de energiáneces-, 
, sária. 



PESQUISA 

A MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL 

Nos últimos 130 anos, o uso de todas as formas de energia, tais como a energia produ
zida pela queima da madeira, do carvão e do petróleo, tem seguido um padrão similar. A sua 
utilização cresceu rapidamente desde que foi introduzido em escala comercial. 

Nos últimos 200 anos, a demanda mundial de energia tem apresentado uma taxa de 
crescimento de 2,3 % ao ano. 

A energia derivada dos combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural, re
presenta cerca de 80% da energia global utilizada. Especialistas em energia estimam que o 
uso de combustíveis fósseis crescerá e a produção poderá atender somente até os próximos 
50 anos, embora sejam esperadas novas descobertas. Existe, no entanto, uma enorme incerte
za sobre a quantidade de combustível fóssil e urânio que virão a ser descobertos no futuro . 

Nos últimos 40 anos, o potencial nuclear ocupa um lugar de destaque na matriz 
energética mundial como fonte primária de energia elétrica. Até o ano de 1994, os combustí
veis fósseis geraram 64% da produção de eletricidade mundial, enquanto a geração de natu
reza hídrica e nuclear tiveram uma participação da ordem de 18% cada. 

Atualmente, a participação do petróleo e do carvão mineral na composição da matriz 
energética mundial se encontra em declínio, enquanto aquelas associadas ao gás natural e 
potencial nuclear estão em alta. 

As projeções futuras mostram que o gás natural e a energia nuclear deverão ser as 
fontes dominantes de energia a partir do ano 2050, embora exista uma preocupação quanto à 
queima de gás para a geração de eletricidade, em vista de sua aplicação nobre na indústria 
petroquímica fina e também por problemas de ordem ambiental. 

A hidreletricidade seria a principal energia renovável de utilização comercial. Entre
tanto, o potencial hídrico existente no mundo é bastante limitado e só poderia vir a atender 
cerca de 2% da demanda total requerida para o século 21. 

Por sua vez, a energia da biomassa e a energia química renovável não são comercial
mente significantes na economia global, embora possam ter um papel importante na compo
sição da matriz energética dos países pobres. Este segmento poderia contabilizar, então, cerca 
de 12% da demanda futura. A figura 1 mostra a previsão da composição da matriz energética 
mundial até o ano 2050. 

A despeito de enormes incentivos que têm motivado a pesquisa de outras fontes 
renováveis de energia, tais como a eólica, a solar e a marinha, ainda não se conseguiu otimizar 
o seu uso em escala comercial. 

Para a maioria dos países europeus e asiáticos com forte programa nuclear, há uma 
absoluta falta de opções . Com a ausência ou esgotamento dos recursos hídricos, restam ape
nas três opções, que são o óleo combustível, o carvão mineral e a opção nuclear. Com a 
elevação dos preços do petróleo, essa fonte deixou de ser econômica e o carvão, quando 
importado, torna-se de custo proibitivo. Assim, com base em parâmetros puramente econô
micos, a maioria das nações européias e algumas asiáticas preferem a energia nuclear como a 
melhor fonte de energia para a geração de eletricidade: 
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Figura 1: Composição da matriz energética mundial 

Baseado nas previsões do Conselho Mundial de Energia (WEC) I, a participação do 
potencial nuclear no total de suprimento primário seria de 15% em 2050 e 28 % em 2100. 
Comparado com a situação em 1994, o suprimento nuclear teria um incremento de 8 vezes 
em 2050 e 21 vezes em 2100. 

Prevê-se que no inÍCio do próximo século haverá uma demanda de construção de 
usinas, totalizando de 30 a 50 GWe para cada ano. Já na metade do próximo século, por volta 
do ano 2050, a necessidade de novas usinas deverá atingir cerca de 100 GWe por ano. 

O relatório do Conselho Mundial de Energia projeta uma demanda de energia para os 
anos 2020, 2050 e 2100, com base na demanda requerida e no impacto ambiental global. A 
demanda estimada, com base na taxa de crescimento econômico de 3,6 a 5,6% ao ano e na 
taxa de utilização de energia de 1,4% ao ano, é de 1.500 Ej (lEj = 2.788 x 109 kWh) de 
energia para o ano de 20502. 

A CAPACIDADE DE GERAÇÃO NUCLEOELÉTRICA NO MUNDO 

Estudos recentes mostram que o Ocidente participa com mais de 80% da capacidade 
nuclear instalada no mundo, apresentando um crescimento anual de cerca de 2,4% na geração 
nucleoelétrica. Do total de energia consumida no mundo, 6% são de origem nuclear e correspon
dem a 17% do total da energia elétrica gerada. Os estudos mostram, também, que o cresci
mento mundial anual no uso de energia elétrica se situa num patamar entre 1,9 e 3,1 %. 

Grande parte desse crescimento está concentrado em alguns poucos países que sus
tentam fortes programas nucleares. Na Europa, os países mais importantes na previsão da 
capacidade nucleoelétrica instalada são a França e a Alemanha, seguidos da Bélgica, Espanha 
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e outros. Na Ásia, o Japão e a Coréia são os países com programas nucleares mais ambicio
sos. Os Estados Unidos detêm, atualmente, cerca de 35% de toda capacidade nucleoelétrica 
mundial. A figura 2 mostra a participação percentual da geração nucleoelétrica em cada país . 
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Figura 2: Participação percentual na geração nucleoelétrica em cada país 

A geração de energia nucleoelétrica praticamente dobrou na última década e atual
mente excede a 2.100 TWh, sendo que a geração nucleoelétrica acumulada até 1995 excede 
a 26 .000 TWh2

. 

A capacidade nucleoelétrica mundial , no presente , é de 340 GWe, correspondente a 
432 usinas nucleares em operação, e a previsão até o ano 2010 é de cerca de 440 GWe, 
representando um acréscimo entre 22 e 31 % em relação ao ano de 1994. Atualmente, um 
total de 48 novos reatores estão em construção, com uma capacidade de 39 GWe2

. 

No Brasil, a capacidade instalada atual de geração elétrica é de 56 GWe. Consideran
do uma taxa de crescimento da economia de 8% ao ano, a projeção da necessidade de energia 
elétrica para o ano 2005 alcança cerca de 97 GWe, ou seja, prevê-se uma necessidade de 
incremento da ordem de 73 % na geração elétrica. 

° programa brasileiro de geração nucleoelétrica prevê que até o ano 20] 2 serão insta
ladas 5 usinas nucleares , com um potencial nuclear equivalente a 6,4 GWe, ou seja, cerca de 
10 vezes a capacidade atualmente existente, que é da ordem de 600 MWe. 

RESERVAS MUNDIAIS DE URÂNIO 

As reservas de urânio, considerando 61 nações, mostram que apenas pouco mais de 
dez países têm urânio suficiente para suprir suas necessidades até o ano 2010; quarenta e 
cinco outros países importarão entre 300,000 e 400.000 toneladas de U

3
0 g, e somente cinco 

países aparentemente poderão dispor de quantidades significativas de urânio para exporta
ção, quais sejam Austrália, Canadá, Gabão, Nigéria e África do SuP. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O FUTURO DO URÂNIO ... E O PAPEL DESTINADO AO BRASIL 

As reservas mundiais de urânio até 1995, conforme levantamento realizado pela Agên
cia Internacional de Energia Atômica (AIEA) , são apresentadas por três faixas de custos e por 
duas categorias de reservas. Numa primeira categoria se situam as reservas consideradas 
como Razoavelmente Asseguradas (RRA), e numa segunda categoria estão as reservas Adici
onais Estimadas (RAE). A tabela 1 apresenta as várias categorias de reservas com as respec
tivas faixas de custos4

. 

Tabela 1: Reservas mundiais de urânio 

CLASSE RESERVAS RESERVAS 
RAZOAVELMENTE ADICIONAIS 

DE 
ASSEGURADAS ESTIMADAS 

RESERVA (RRA' l.000) (RAE . 1.000) 

CATEGORIA 

DE CUSTOS f 40 40-80 f 80 f 40 40-80 f 80 

(US$/kg de U
3
Og) 

TOTAL 622,62 482,52 2.215 ,36 243,75 240,27 720,47 

3.320,50 1.204,49 

Fonte: AIEA. 1995 

SITUAÇÃO DO MERCADO MUNDIAL DE URÂNIO 

As projeções do mercado de urânio através da produção, consumo e estoque até o ano 
2010 indicam a elevação do preço do urânio dentro de poucos anos e a necessidade de au
mento na produção. Para se atingir a demanda projetada, será necessário produzir urânio a 
um custo de até 78 dólares/kg de U até antes do ano 2010. Isto representa um incremento no 
preço do urânio de 4 vezes em relação aos preços do mercado "spot" registrados em 19924 , da 
ordem de 20 dólares/kg de U. 

O mercado mundial de urânio, como qualquer outro mercado corrente de matéria
prima, é governado por dois diferentes sistemas de preços . O preço "spot" para entrega ime
diata e os preços para contratos a termo ou para entrega futura. 

O balanço entre a produção e a demanda de urânio para os próximos quinze anos é 
bastante complexo. Existem inúmeros fatores restritivos para o livre comércio, que envol
vem os aspectos legais, políticos, ecológicos, etc., que tornam complexas as análises do mer
cado de urâni04

. , 
• Por outro lado, é esperado nos próximos 15 anos um período de incerteza com relação 

à origem do suprimento da demanda mundial, criando uma expectativa de aumento nos pre
ços e conseqüentemente de uma revitalização do parque produtivo deste combustível. 
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PRODUÇÃO E DEMANDA 

A produção mundial de urânio atingiu seu pico em 1981, quando foram produzidas 
aproximadamente 67 .000 t de u. 3 

Nos países ocidentais, a produção de 14.565 t de U em 1994, poderia satisfazer so
mente 31 % da demanda, que foi de 46 .208 t de U. Este decréscimo no suprimento, combina
do com o crescimento da demanda, resultou numa recuperação dos preços no período com
preendido entre os anos de 1994 e 1995. 

A necessidade requerida de urânio entre os anos de 1996 e 2010 é estimada em 1,2 
milhões de toneladas em equivalente em U

3
0

S
' o que representa uma média anual de aproxi

madamente 76 mil toneladas2. 

A produção atual representa cerca de 55% da demanda mundial requerida, sendo que 
os restantes 45% são provenientes dos estoques estratégicos de diversos países. A figura 3 
mostra a previsão da demanda de urânio até o ano 2010. 
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Figura 3: Projeção da demanda de urânio até o ano 2010 

Durante o período de 1990-1994, a produção anual de urânio caiu de cerca de 37%, de 
49.600 t de U para 31.500 t de U. Este rápido decréscimo na produção ocorreu no período 
onde a demanda mundial cresceu de 16%, de 4.294 t de U em 1990 para 56.920 t de U em 
1994. ° impacto cumulativo da diferença entre a produção e a demanda requerida é substan
cial. Foi estimado que esta diferença em 1995 seria de 30.000 t de U, resultando numa dife
rença cumulativa entre 1991 e 1995 de cerca de 114.000 t de U. Por outro lado, os estudos 
realizados pela AIEA mostram que a curto prazo não existe possibilidade de mudanças signi
ficativas neste quadr0 2

. 

De acordo com as previsões da AIEA, a demanda mundial acumulada no período 
entre 1994 e 2010 deverá se situar em torno de 1.070.000 t de U. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O FUTURO DO URÂNIO ... E O PAPEL DESTINADO AO BRASIL 

Se o plutônio produzido nos reatores não for reciclado, a demanda cumulativa de 
urânio natural excederá as reservas conhecidas ao redor do ano 2030. A demanda de urânio 
excederá as reservas especulativas ao redor do ano 2070, prevendo-se um déficit em relação 
às reservas hoje conhecidas de 45 milhões de toneladas em 2] 00. 

Se a entrada em operação comercial dos reatores rápidos regeneradores (Fast Breeder 
Reactor) se concretizar em futuro próximo, a demanda cumulativa de urânio no ano 2030 
será de 12 milhões de toneladas, e no ano 2050, de 23 milhões de toneladas. 

SITUAÇÃO DA PROSPECÇÃO DE URÂNIO NO MUNDO 

Os esforços na prospecção de urânio, que tiveram seu período áureo na década de 60, 
prosseguem atualmente através de investimentos da ordem de 69 milhões de dólares anuais, 
embora tenha havido um decréscimo no período entre 1986 e 1994. Destes investimentos, 47 
milhões de dólares são utilizados por países como França, Japão, Suíça e Coréia para 
prospecção fora de seus territórios2

. 

A urgência e a importância da avaliação dos recursos uraníferos são uma constante em 
diversos países. O Canadá, por exemplo, desenvolve um grande esforço, através do seu Ser
viço Geológico, coordenado pelo Departamento de Energia, no qual o governo e a iniciativa 
privada reúnem seus esforços para atenderem em tempo hábil à corrida para suprir o déficit 
energético crescente. Os importantes depósitos de urânio já conhecidos naquele país, longe 
de desencorajarem a intensificação das pesquisas, constituem estímulo à sua continuidade. 

SITUAÇÃO DA PROSPECÇÃO DE URÂNIO NO BRASIL 

A exploração de urânio tem mudado significativamente desde o final de 1970, ajus
tando-se às mudanças no mercado mundial de urânio, e atualmente se encontra concentrada 
em poucos países, onde a situação sócio-econômica é estável. 

O aumento substancial das reservas de urânio do Brasil, em menos de uma década, 
comprova amplamente o potencial do país, bem como o acerto do programa governamental 
de prospecção até então adotado. Assim, não se pode perder de vista a importância funda
mental da continuidade de um Programa Nacional de Prospecção de Urânio. 

Desde o início da prospecção, nos anos 50, até 1970, as jazidas brasileiras eram limi
tadas a Poços de Caldas (MG) e Figueira (PR). Diversos depósitos de urânio foram descober
tos no período entre os anos 70 e 80. 

O aumento do orçamento, associado à elevação do quadro de pessoal especializado 
em técnicas exploratórias na prospecção de urânio, conduziram à descoberta de importantes 
reservas de urânio e à indicação de excelentes prospectos em diferentes domínios geológicos. 

Entre as mais promissoras descobertas em território brasileiro, destacam-se aquelas de 
Itataia (CE), onde o urânio se encontra associado a rochas fosfáticas, e de Lagoa Real (BA). 
A figura 4 mostra a localização das principais jazidas brasileiras de urânio. 

Vol. XIV - NQ 1 - lQ Trimestre de 1997 11 



PESQUISA 

A, 1 

. J~i,'~ ~ n.ct"1 . 
! , ....... *." 

~ ... ,-, 
", 

T 

h 
/ \ 

i~F' ,~ = , 

·'{~-r.' 
~ / li< "'V'"",:_> , 

Pp. . . .;." .iA . (~""::'!t'-' JAZIDA DE I', '. " ITATAIA 
o.. Fi ' PE" JAZIDA DE 
'\ o ~ /1 ESPINHARAS ; 

o: ~~::,f . é.,à. r·:3' JAZIDA DE 

, 'o ,L' " . , I LAGOA REAL 
!"iv'-,· r ~.' . 
'I ',' 
/." MG ';' 

MS " . ..--1 ' • MINA DE poÇOS 
--:' ':;P '. • - DE CALDAS 

l'- ~ 'i; . . +'J JAZIDA DE 
I pp , ;. FIGUEIRA 
I ----.'. 

0.0" ·:::>C,f 
Fr:; ,;-

~. 

Figura 4: Localização das principais jazidas e mina de urânio no Brasil 

A atividade de procura de um depósito mineral e o raciocínio que a conduz não é 
linear. A prospecção e pesquisa mineral obedecem a um raciocínio indutivo e lógico, onde a 
concentração do bem mineral está em algum local desconhecido, embora sempre sujeito à 
existência de ambiente geológico propício, A descoberta e a viabilização de depósitos mine
rais constituem um processo complexo e de longa maturação , Os programas são desenvolvi 
dos através de projetos e atividades, partindo do geral para o particular, cobrindo diferentes 
extensões e com diferentes finalidades, de acordo com as condições específicas de cada alvo, 

° setor de prospecção e pesquisa de minerais nucleares começou a ser desativado a 
partir de 1987, por falta de recursos financeiros e por problemas de ordem política e econômi
ca, Hoje está totalmente paralisado, embora as reservas economicamente recuperáveis (custo 
abaixo de 30 dólares por libra de U

3
0

S
) de 55,000 toneladas, estejam muito aquém das 100.000 

toneladas de Reserva Mínima Estratégica definidas no Programa Nacional de Energia Nu
clear - PRONEN. 

RESERVAS BRASILEIRAS DE URÂNIO 

A classificação das reservas dentro das categorias de custo deve ser entendida como 
ordem de grandeza, em termos econômicos, Somente um estudo de viabilidade técnica e 
econômica de exploração dos depósitos brasileiros já conhecidos permitirá um adequado 
enquadramento em classes de reservas recuperáveis por categoria de custo. 

Na avaliação de reserva de uma jazida é indispensável considerar a sua reserva recu
perável, isto é, a quantidade de urânio contido no minério que poderá ser realmente aprovei
tado , levando em consideração as perdas inevitáveis que deverão existir nos processos de 
lavra e beneficiamento do minério. 
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Dentre as jazidas brasileiras de urânio mais bem estudadas, destacam-se hoje as de 
Itataia (CE) e Lago Real (BA), ambas com boas possibilidades de recuperação do urânio a um 
custo abaixo do preço de mercado. As reservas geológicas de Itataia e Lagoa Real são da 
ordem de 230.00D toneladas de U

3
0

8
, das quais se supõe que cerca de 120 mil toneladas 

sejam recuperáveis a um custo abaixo de 50 dólares a libra, e destas, cerca de 55 mil tonela
das a um custo abaixo de 30 dólares a libra. A tabela 2 mostra a distribuição das reservas 
brasileiras de urânio por classes de reserva e por categoria de custo.5 

Tabela 2: Reservas brasileiras de urânio 

CLASSE DE 

RESERVA 
MEDIDA INDICADA 

CATEGORIA 

DE CUSTO < 30 30-50 

(US$/lb Ups) 

TOTAL 46.000 33.100 

79.100 1 

1 e 2 - Eqüivalem na nomenclatura da AIEA a 
Reservas Razoavelmente Asseguradas (RRA) e 
Reservas Adicionais Estimadas (RAE). 

CONCLUSÕES 

INFERIDA TOTAL 

< 30 30-50 ATÉ 50 

9.000 32.000 120.100 

41.0002 

Nos próximos 50 anos, devido ao crescimento significativo do setor de geração elétri
ca, o potencial nuclear terá uma contribuição importante na matriz energética para satisfazer 
a demanda de energia requerida. 

A aplicação da energia nuclear em grande escala reduzirá a quantidade de combustí
vel fóssil queimado, provocando uma redução da poluição ambiental por dióxido de carbono. 

A evolução do déficit energético doméstico e mundial, o esgotamento das fontes de 
energia hidroelétrica e a crescente participação das centrais nucleoelétricas na geração de 
eletricidade, tornam imprescindível um esforço redobrado na continuidade da avaliação do 
potencial uranífero do país. 

Apesar das atuais incertezas políticas e de mercado, as projeções mundiais levam a 
uma intensificação das atividades de prospecção e pesquisa de urânio em todos os continen
tes e à existência de um mercado ávido de compra de urânio "in situ". Desse modo, não se 
pode perder de vista a importância fundamental da continuidade de um Programa Nacional 
de Prospecção de Urânio, que além de contribuir para o atendimento da demanda energética 
doméstica, coloca o Brasil em posição de destaque no contexto mundial. 
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A viabilização econômica da exploração das reservas de urânio conhecidas, bem como 
a descoberta de novas reservas, além de constituírem elemento essencial no elenco de solu
ções energéticas nacionais e na garantia da segurança nacional, poderão vir a ser um impor
tante fator de política a nível internacional , em termos da utilização de excedentes de urânio 
como contrapartida para trocas por outros produtos, principalmente combustíveis fósseis, 
cuja importação continue a ser necessária. 

A tendência do mercado de urânio após este decênio é de alta gradual, prevendo
se que haverá um aumento considerável de demanda. É mister, portanto, que haja uma defini
ção, o mais breve possível, sobre a política nacional de urânio .. O ideal seria, em uma primeira 
fase, obter recursos do Tesouro Nacional para colocar em produção as jazidas atualmente 
conhecidas e, posteriormente, com a venda de concentrados para o exterior, conseguir os 
recursos necessários para o prosseguimento do programa. Para tanto, é importante que se 
tenha delineada a garantia de mercado comprador, a fim de se evitar a estocagem do urânio 
produzido. 

Cerca de 50% do arcabouço geológico do território brasileiro não deve requerer novos 
investimentos em prospecção de urânio, por se constituírem em áreas pouco promissoras 
para localização de depósitos econômicos. Os restantes 50%, que cobrem cerca de 4 milhões 
de quilômetros quadrados de área, deverão merecer novos investimentos, por serem áreas 
potencialmente favoráveis para urânio e com possibilidades de serem encontradas jazidas de 
grande porte. 

As projeções de crescimento da economia brasileira revelam a necessidade de uma 
maior participação do setor nucleoelétrico no suprimento das demandas que serão requeridas, 
principalmente pela região Sudeste, quando da virada do século . 
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l~y~:§~igáç~oporRIVIEda difusão do Fe3+,ernrutilo* 
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RESUMO 

A.técnica daressonância magnétiCa eletrônica (RME) foi usada para investigar 
~düusãodoFe3+ em rutilo (Ti0

2
). Aintensidade de absorção de RMEfoi 

. medida pâra vários tempos e três temperaturas de tratamento isotérmico: 1273, 
. 1323' ~J373K. A energia deatiy~ção pára difusão, calculada a p~rtir dos dados 
· experil1lentâisusandq um modelo teóricq baseado na equação de Fick, tem o 

valor'E
A 

= 215kJmoP. Este resultado é compatível comos resultados 
'experimentais obtidos ,usando a técnica dos traçadoresradioativos erepresenta 
uma medida independente da energia de ativação do ferro trÍvalente no rutilo, 

que'édificiÍ. de obter p .. or outros métodos neste sistema em.que o ferro pode 
.. ,: " . . ... . 

, assumir mais de uma valência. 
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,sideravelmente modificadas ,pela presença 
de elemen~osde 'transição como o ferro, 'o 
éromó' e omaqganê~1:3.A ressonânciámag-

nética eletrônica (RME) é uma técnica con
ve,niente para estudar. essas impurezas na 
estruturado Ti02.Nopresente'1rabalho foi 
investigada a difusão do Fe3+ em rutilo. 

Aanálise do espectro de RME em 
monocristais de rutil() dopado com ferr04,5 

mostra que osíons de ferro trivalente subs
tituemos íons de titânio nárede. ° espec
tro pode 'serdescrito pel0,hamiltoúianode 
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com g = 2,00, D/h = 10,12 GHz, E/h = 2,19 GHz, a/h = 1,08 GHz e F/h = 0,51 GHz [5]. 

o espectro de rutilo em pó dopado com Fe foi investigado por outros pesquisadores3,6; 

os picos no espectro do pó correspondentes ao íon de Fe3+ são facilmente identificados como 
os pontos de máximo e mínimo do hamiltoniano dado pela Eq, (1), A teoria da difusão iônica 
em pós foi aplicada a medidas de RME por Davidson e Che7

, Usando a equação de Fick, eles 
mostraram que a intensidade de um espectro de RME pode ser expressa na forma 

I = I - kr l12 
s 

(2) 

onde Is é a intensidade de saturação e k = CD,II2, onde c é uma constante e D é a constante de 
difusão, O comportamento térmico do fator D pode ser descrito por uma lei de Arrhenius: 
para cada temperatura de tratamento T, o valor de k é obtido ajustando a Eq, (2) aos pontos 
experimentais, Um gráfico de In k em função de lIT fornece a energia de ativação EA' 

2 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As amostras usadas neste trabalho foram preparadas a partir de óxidos de alta pureza, 
que foram misturados e tratados termicamente em atmosfera ambiente . A composição inicial 
correspondeu a uma relação atômica Fe/Ti de 0,2%. As medidas de ressonância magnética 
foram executadas a 9,5 GHz, à temperatura ambiente. O espectro de uma amostra típica 

. aparece na Fig. 1. Em princípio, os dados de intensidade podem ser extraídos de qualquer 
uma das linhas do espectro do pó; a mais conveniente para isso, porém, é a linha C, observada 
para campos magnéticos da ordem de 0,2 T. A variação de intensidade da linha C com o 
tempo de tratamento térmico aparece na Fig. 2 para três diferentes temperaturas de tratamen-

B 

A 

0,0 0,1 0,2 0,3 0.4 0,5 

CAMPO MAGNÉTICO (T) 

Figura 1 - Espectro de RME de uma amostra de rutilo dopada com 0,2 mol% Fe. 
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+ EM RUTILO 

Figura 2 -Intensidade do espectro de RME 
em função do tempo de tratamento térmico, 
para três diferentes temperaturas de 
tratamento. As curvas foram obtidas 
ajustando-se a Eq. (2) aos pontos 
experimentais. 

4,0 

• 
3,5 

3,0 '-------'-_~---'-_~_.L...-~_....I....-~ _ _' 

7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 

<i 60 

::::> 

~ 40 

(§ 
ü5 
tE 20 
f-
Z 

-Àr---~------
.6.--- - _____ -e-------

- .-----

... T=1373K 
• T = 1323 K 
• T = 1273 K 

2 4 6 8 10 

TEMPO DE TRATAMENTO (h) 

Figura 3 - Gráfico de Arrhenius para a 
difusão de Fe3+ em rutilo. A reta é um ajuste 
por mínimos quadrados aos pontos 
experimentais. 

to; os melhores ajustes da Eq. (2) aos pontos experimentais também estão indicados na figu
ra. Um gráfico de In k versus 1fT (Fig. 3) fornece uma energia de ativação E

A 
= 215 kJmol-' . 

A partir dos resultados obtidos por Sasaki et a1. 8
, usando o método dos traçadores 

radioativos, podemos calcular uma energia de ativação média para o 59Fe em rutilo E
A 
= (E

AI
/ 

+ 2E
A
)f3 = 132 kJmol", valor muito menor que o obtido no presente trabalho. É preciso 

lembrar, porém, que a técnica dos traçadores radioativos não é sensível à valência do íon 
investigado; em sistemas nos quais o íon que se difunde pode ter mais de uma valência, como 
a solução sólida FefTi0

2
, na qual parte dos íons de ferro está presente na forma de Fe3+ e parte 

na forma de Fe2+, esta técnica fornece um valor compreendido entre as constantes de difusão 
para os estados divalente e trivalente. Os resultados experimentais sugerem8 que os íons 
trivalentes se difundem no rutilo através de um mecanismo intersticial, evitando os canais 
abertos paralelos ao eixo c, enquanto que os íons divalentes se difundem rapidamente ao 
longo dos canais . A diferença entre as energias de ativação para os doi s mecanismos pode ser 
estimada considerando-se impurezas divalentes como o Co. Neste caso, a energia de ativação 
paralelamente ao eixo c, EA//' reflete a energia de difusão ao longo dos canais, enquanto que a 
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energia de ativação perpendicularmente ao eixo c, EM' está relacionada ao mecanismo 
intersticial. De acordo com Sasaki et aP, EAiCo) = 133 kJmol- 1 e EA1(CO) = 213 kJmol- l

• 

Este último valor é apenas ligeiramente menor do que a energia de ativação medida para o 
Fe3+ no presente trabalho. Assim, se supusermos que a concentração de íons de ferro divalente 
é significativa nas amostras de Sasaki, os resultados do presente trabalho são compatíveis 
com os resultados comunicados na Ref. 8. Eles representam, na verdade, uma medida inde
pendente da energia de ativação para a difusão do ferro trivalente no rutilo, algo difícil de 
conseguir por outros meios neste sistema em que o ferro pode ter duas valências. 

Os resultados obtidos no presente trabalho sugerem que a RME pode ser uma técnica 
útil para investigar o processo de difusão nos sistemas em que o íon que se difunde pode ter 
mais de uma valência. 
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Generalização Cartográfica -
A Etapa Automática de Simplificação de Linhas 

Célia Regina Fernandes Viana 1.2, Daniel Albert Skaba 1,2, 

Márcio Bernardes d'Avila Franca 2,3, Luiz Felipe Ferreira 1 

RESUMO 

Muitos trabalhos têm sido publicados na área de generalização cartográfica, 
especialmente para o processo de simplificação de linhas. Este trabalho explorou 
três algoritmos desenvolvidos para este processo: um de autoria desconhecida, o 

de Lang e ode Douglas & Peucker, cada um em categoria de rotina distinta, 
dentre as cinco descritas por McMaster (1987): processamento local, 

processamento local "constrained extended" e rotinas globais. 
Para implementação dos algoritmos foi desenvolvido um aplicativo utilizando o 
software Microstation. Os testes envolveram um arquivo gráfico correspondente 

a um trecho da altimetria, escala 1:50000, da região serrana do estado do Rio 
de Janeiro, tendo sido medidos: percentual de pontos reduzidos e o 

deslocamento de área, em relação a linha original, para os três algoritmos. 

1 - INTRODUÇÃO 

. p. ..' . ara. representação de uma parte da 
superfície terrestre, realidade tridi-
'mensional, em uma supelfície pla

na, é necessário fazer abstrações levando 
em conta quatro fatores básicos: o propó-

sito desejado, a escala, o sistema de proje
ção e a simbologia a ser utilizada. Estes 
três últimos modificam os elementos, ade
quando-os a forma de representação 
bidimensional, e caracterizam a necessi
dade de um processo básico na produção 
cartográfica: a generalização cartográfica. 

1 Instituto Militar de Engenharia -IME - Departamento de Cartografia . .,. Praça General Tibúrcio, 80 - Rio de Janeiro,RJ - CEP 22.290-270 
- Fax: (021) 275-9047- E-mail: felipe@aquarius,ime.eb.br .' . 
'IBGE -Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica -' Av. Brasil, 15.671 - Rio de Janeiro, RJ -CEP 21.241-051 - Fax: (021) 481-1076 
~E-mail: celia@hexanet.com.br-daniel@ax.ibase.org.br . 
J PETROBRAS -Av. Chile, 65~ Rio de Janeiro, RJ - CEP 20.000-900- Fax: (021) 534-2662 
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U ma primeira etapa deste processo consiste na seleção da informação a ser cartografada 
para atender ao objetivo do mapa. Esta etapa não inclui modificações diretas nos elementos 
representados, sendo caracterizada por um processo decisório de quais elementos comporão, 
ou não, o mapa. As demais etapas do processo de generalização incluem operações grupadas 
em três categorias de processos, segundo Robinson et aI. (1978) : simplificação, na qual são 
eliminados detalhes não-necessários ao propósito do mapa mantendo as características dos 
dados; classificação, na qual são grupados os elementos que possuem características seme
lhantes; simbolização, na qual é feita a codificação dos elementos através de uma linguagem 
gráfica. 

No processo de generalização manual, basicamente, é feita a seleção dos elementos 
que atendem ao propósito do mapa a ser produzido, em uma base cartográfica na escala 
existente mais próxima à escala a ser gerada. Este material, quando necessário, passa por um 
processo de redução fotográfica e, em seguida, é feito o desenho final combinando, durante o 
processo de simplificação, as tarefas de suavização, reposicionamento e realce dos elementos 
lineares em uma só etapa. Este processo, para ser bem feito, segundo Raiz (1962), necessita 
um conhecimento de geografia e senso de proporção por parte do profissional. 

No processo automatizado de generalização cartográfica são identificados, por 
McMaster (1987), quatro componentes individuais para o processo de simplificação de li
nhas , como entendido no processo manual: a etapa de simplificação propriamenty dita, que 
compreende a eliminação de pares de coordenadas não-necessários; a etapa de suavização, 
que compreende a redistribuição de pares de coordenadas eliminando ângulos muito acentua
dos; a etapa de reposicionamento, que consiste no deslocamento de elementos que, na redu
ção, tenham sido sobrepostos; e a etapa de realce, que compreende a adição de detalhes a 
elementos que, embora muito reduzidos, necessitam de representação. 

Com a conversão dos documentos cartográficos para meio digital, vários algoritmos 
vêm sendo desenvolvidos, objetivando a automação das tarefas que envolvem a produção 
cartográfica. No caso do processo de simplificação de linhas, estes algoritmos vêm tratando 
separadamente as diversas etapas envolvidas: simplificação, suavização, reposicionamento e 
realce. 

Este trabalho trata a etapa de simplificação de linhas utilizando três algoritmos: autor 
"Desconhecido", Lang e Douglas & Peucker. Este processo não deve ser pensado somente 
com o propósito de redução de escala, mas também observando o propósito do mapa a ser 
produzido, fator importante na determinação da tolerância a ser adotada. 

2- A SIMPLIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE LINHAS 

o objetivo desta etapa, como já foi citado acima, é reduzir o número de pontos 
definidores de uma linha mantendo a sua conformação geométrica, apenas adequando esta 
última à escala de representação. Com isto os pares de coordenadas (pontos) provenientes do 
processo de aquisição digital, considerados redundantes em relação ao objetivo do mapa, são 
eliminados e, conseqüentemente, obtém-se: 

20 REVISTA M I LI T A R DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA I '~ ~ I' 



GENERALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA - A ETAPA AUTOMÁTICA ... 

- redução no tempo de plotagem; 

- redução no espaço necessário ao armazenamento; 

- maior rapidez na edição dos dados vetoriais; 

- maior rapidez na conversão vetor/raster, caso necessário; 

- maior rapidez na visualização. 

Alguns erros decorrentes do processo de aquisição digital são tratados por Jenks (1989) 
como um primeiro estágio do processo de simplificação. Estes erros tratados são denomina
dos "spike", "switchback", e "polygonal knot" (figura 1) . 

. ___ L. "Spike" 

"Switchback" 

~ "Polygonal Knot" 

Figura 1 - Erros do processo de digitalização 

Os algoritmos de simplificação de linhas identificam e eliminam pares de coordena
das, considerados redundantes, através de critérios matemáticos. Isto possibilita a eliminação 
de divergências decorrentes do processo de simplificação manual, onde cada técnico envolvi
do produz resultados diferentes para uma mesma linha. 

McMaster (1987) classifica estes algoritmos em cinco categorias: 

1 - rotinas de pontos independentes; 

2 - rotinas de processamento local; 

3 - rotinas de processamento local "constrained extended"; 

4 - rotinas de processamento local "unconstrained extended"; 

5 - rotinas globais. 

Os três algoritmos escolhidos correspondem às categorias 2, 3 e 5: "Desconhecido", 
Lang e Douglas & Peucker, respectivamente. 
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3 - DESCRIÇÃO DOS ALGORITMOS 

3.1 - Algoritmo de autoria "Desconhecido" 

A Figura 2 mostra o desenvolvimento deste algoritmo . 

T 

I Tolerancia Estipulada 

1'4 
Linha Original 

1'1 

1'2 

1'4 Teste de P2 
1'1 

D > T -> P2 Mantido 

1'2 

1'4 
Teste de P3 

1'1 

D < T -> P3 Eliminado 

1'2 

P4 

1'1 Novo Segmento 

1'2 

Figura 2 - Desenvolvimento do algoritmo de autoria "Desconhecido" 

Este algoritmo tem como entrada de dados: 

- seqüência de 3 pontos integrantes da linha a ser generalizada; 
- a tolerância linear pré-estabelecida em função da escala e do propósito do mapa. 

Com estes dados é calculada a distância (D) perpendicular entre o ponto intermediário 
(P) e o segmento de reta que conecta os outros dois pontos (P

I 
e P 3)' Se esta distância for 
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menor que a tolerância estipulada (T), o novo trecho passa a ser o segmento da reta que 
conecta os dois pontos extremos (p) e P

3
). O último ponto da seqüência (P) passa a ser o 

ponto inicial para a próxima seqüência de 3 pontos. Caso contrário, mais uma seqüência de 
três pontos é examinada, tendo para ponto inicial o ponto intermediário (P 2) da seqüência 
anterior. 

Na implementação deste algoritmo foi acrescido o tratamento aos erros tipo "spike", 
proveniente da aquisição em meio digital, conforme figura 1. 

3.2 - Algoritmo de Lang 

Este algoritmo utiliza como entrada de dados: 

- número de pontos a ser examinado (6), em seqüência na linha a ser generalizada; 
- a tolerância linear pré-estabelecida em função da escala e do propósito do mapa. 

Um segmento de reta é traçado unindo os dois pontos extremos (Po e P
5

) do conjunto 
a ser examinado e são calculadas as distâncias entre o segmento e os pontos intermediários 
(p)' P

2
' P

3 
e P

4
), verificando se alguma distância (D) a D4) excede a tolerância estipulada. 

Caso esta opção se verifique, o segmento de reta é reposicionado tendo como extremos o 
ponto inicial e o ponto imediatamente anterior ao ponto final do segmento tratado (Po e P

4
) . 

Mais uma vez as distâncias são calculadas e comparadas com a tolerância. Caso alguma 
destas distâncias exceda a tolerância, o segmento de reta é reposicionado outra vez tendo 
como extremos o ponto inicial e o ponto imediatamente anterior ao ponto final do último 
segmento de reta tratado (Po e P3). Sendo as distâncias menores, os pontos extremos (Po e P3) 

serão mantidos e eliminÇl.dos os demais dentro do intervalo (p) e P
2
). Em seguida, mais um 

conjunto de 6 pontos ser~ examinado, tendo como ponto inicial (p o) a extremidade do último 
segmento de reta avaliado (PJ Este processo será repetido até que toda a linha seja simplificada. 

A figura 3 apresenta o desenvolvimento do algoritmo. 

3.3 - Algoritmo de Douglas & Peucker 

O desenvolvimento deste algoritmo é feito em três etapas : 

Etapa 1: 
- Escolha da tolerância em função da escala e do propósito do mapa; 
- Fixação do primeiro ponto, da linha a ser simplificada, como âncora e o último 

como ponto flutuante; 
- Criação de uma pilha de pontos vazia. 

Etapa 2: 
Cálculo das distâncias entre os pontos intermediários e o segmento de reta definido 

pelos pontos de âncora e flutuante (segmento de trabalho). Se a maior distância encontrada 
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T 

, Tolerancia Estipulada 

Linha Original 

1'2 pj Te,te do Primeiro Segmento 

~'I,DlP' t_ .. ~)lu~ .5 01,02,03,04 > T -> P4 Novo Ponlo ElIremo 
1'0 

P2 
PJ 

~
102r, 

DI \ _D]. r, 
ro .... - - Dl, 02, D3 > T -> 1'3 Novo PUDto Extremo 

1'0 

1'1 t )'y 1'4 ~
1'2 p] 

/'y I',' Dl, D2 <>= T -> Trecho PO - 1'3 novo .egmenlo 

~
ro_ ... _ 

I'I - ...... 
r2 l'~ 

Pl N 

Examinar o Próximo Segmento de G Pon!u, 

PO -> P3 

Figura 3 - Desenvolvimento do algoritmo de Lang 

for menor que a tolerância, substituir a linha original pelo segmento de trabalho e ir para a 
etapa 3. Caso não seja satisfeita a condição, considerar o ponto de maior distância em relação 
ao segmento de reta como ponto flutuante, guardá-lo na pilha de pontos (criada na etapa 1) e 
reiniciar a etapa 2. 

Etapa 3: 
Se a pilha de pontos estiver vazia, o processo de simplificação estará concluído. Caso 

contrário, pegar os dois primeiros elementos da pilha, considerá-los como pontos de âncora e 
flutuante, e reiniciar a etapa 2. 

Este algoritmo está incluído na categoria de rotinas globais definida por McMaster 
(1989), isto é, considera a linha inteira no processamento. 

Segundo McMaster (1987), este é o algoritmo que produz o menor deslocamento de 
área (área medida entre a linha original e a linha simplificada) e vem sendo utilizado em 
diversDs aplicativos ligados à cartografia. 
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"Este método inicia com a definição do ponto inicial da linha como uma âncora e o 
último ponto como um ponto flutuante. Estes dois pontos definem um segmento reto. 
Os pontos internos ao longo do segmento original são examinados para encontrar o 
que possui a maior distância em relação ao segmento de reta que liga os pontos âncora 
e flutuante. Se esta distância for menor que a distância máxima tolerada, este segmen
to substitui a linha original. No caso desta condição não ser atendida, o ponto de maior 
distância ao segmento reto passa a ser o novo ponto flutuante. " (Douglas & Peucker, 
1973) 

A figura 4 representa o desenvolvimento do algoritmo para a etapa 2. 

T I Tolcrancia Estipulada 

Linha Original 

PIO 

DIO -> Di.lllneill mll1ima 

PO - PIO -> Novo Corn'ilor 

07 -> Dislaneia maximll 

PO • P7 -> No\'o Corredor 

PIO 

D2 -> Dislancia maxima 

PO 

P2 - 1'0 -> Novo Corredor 

PIO 

DI >= Tolcrancia 

1'0 - P2 -> Novo Trecho da Linha Simplificada 

PI Eliminado 

Figura 4 - Desenvolvimento do algoritmo de Douglas & Peucker 
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4 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Para a implementação dos algoritmos foi selecionado um trecho da categoria hipsografia 
de uma carta topográfica, escala 1 :50000, da região serrana do Rio de Janeiro. Esta carta foi 
convertida para o meio digital através de digitalização automática (via scanner), submetida 
ao processo de vetorização e incorporada à Mapoteca Topográfica Digital do IBGE. 

Esta implementação foi projetada utilizando o software Microstation juntamente com 
um aplicativo desenvolvido em MDL que permite selecionar: algoritmo desejado, nível, cor, 
estilo e peso da linha simplificada, além da especificação da tolerância desejada. 

Para cada algoritmo descrito, o arquivo foi submetido a um processo de simplificação 
compatível com as escalas: 1 :50000, 1: 100000 e 1 :250000, sendo adotado como tolerância 
o erro gráfico na escala da carta. O resultado, em média de percentual de pontos reduzidos e 
deslocamento de área calculado (m2), é apresentado a seguir. 

"Desconhecido" Lang Douglas & Peucker 

% m2 % m2 % m2 

1 :50000 62 4.056 57 4.125 47 3.931 
1: 100000 63 5.963 64 7.276 59 7.184 
1 :250000 73 11.357 64 12.297 69 8.674 

Dentre os algoritmos estudados, o de Douglas & Peucker apresentou um processo de 
simplificação que leva em conta outro processo dentro da generalização cartográfica: 
suavização. Isto é verificado no menor deslocamento de área verificado quando este método 
é utilizado. 

5 - SUGESTÕES 

Um estudo mais detalhado do comportamento destes três algoritmos de simplificação 
de linhas deve ser feito, desta vez levando em conta não só a tolerância a ser utilizada no 
processo de simplificação como também os parâmetros utilizados no processo de aquisição 
digital, visto que houve uma grande redução para a escala original. 

26 

Os itens abaixo são apresentados como sugestão de continuidade a este trabalho. 

- estudo dos algoritmos relativos aos demais processos envolvidos na generalização, 
suavização, reposicionamento e realce; 

- estudo da generalização cartográfica para elementos pontuais e poligonais. 
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PESQUISA 

Segurança de Sistemas Criptográficos - Reflexões 

INTRODUÇÃO 

" U m SISTEMA CRIPTOGRÁFICO, 
" para ser adequado, deve apoiar-se 
, em um tripé de requisitos constituí-
do por ALGORITMO de CIFRAÇÃO/ 
DECIFRAÇÃO bem elaborado, boa admi
nístração ' de chaves criptográficas e pro
cedimentos operacionais corretos. À seme
lhança de uma amarra, tão forte quanto o 

. seu elo mais fraco, esse tripé será tão segu
ro quanto o seu componente mais vulnerá
vel, e influências estrangeiras, como a im
portação de equipamentos criptográficos, 
com certeza, afetam a sua segurança. Con
seqüentemente, urge definir uma política 

, de segurança criptográfica autóctone. O 
presente trabalho pretende, então, suscitar 

, alguns temas atuais para discussões acer
ca dessa política, visando à sua formula
ção. Incluiu~se um glossário para facilitar 

. ' Disnei Vieira Salles é Mestre em Matemática Ap licada - Área 
de Criptologia. pelo IME. Professor de Matemática da SUAM e 
Analista do Projeto de Segurança da Informação e.criptologia do 
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•• Álvaro Sá lio Teixeira Rodrigues é Capitão,de-Mar-e-Guerra 
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GUE;lrrá Eletrônica dE;l Co'municaçóes, 
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Álvaro Sálio Teixeira Rodrigues** 

a compreensão do texto; ademais, para 
chamar atenção, serão grafados em mai
úsculas , apenas na primeira vez que apa
recerem no texto, os termos incluídos no 
glossário. 

RUMOS NOVOS 

Para onde a criptografia estará ca
minhando? Em razão da sua importân
cia e competência sobre o assunto, reco
nhecidas no contexto universal , o gover
no norte-americano pode servir de exem
plo para responder à indagação. Afinal, 
ele convive com uma discussão sobre o 
tema com empresas privadas am,ericanas, 
a propósito de um projeto de sua auto
ria, o Capstone'. 

o que é o Capstone? 

Trata-se de um projeto que visa de
senvol ver um conjunto de padrões oficiais 
para a criptologia, para uso simultâneo do 
governo e das empresas privadas. -

Os principais componentes do 
Capstone são quatro: um módulo de AL-
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GORITMO CRIPTOGRÁFICO, um algoritmo de ASSINATURA DIGITAL, um protocolo 
para troca de CHAVES CRIPTOGRÁFICAS e uma FUNÇÃO DE CONDENSAÇÃO. O 
algoritmo criptográfico é denominado Skipjack e está embutido em um "chip" conhecido por 
Clipper. Todos os componentes do Capstone utilizam chaves criptográficas de 80 BITs; con
seqüentemente, uma BUSCA EXAUSTIVA no conjunto dessas chaves necessitaria de 280 ope
rações, isto é, uma quantidade de operações da ordem de grandeza de 24 algarismos decimais. 

o que é o Clipper? 

É um "chip" que contém o Skipjack, desenvolvido e garantido pelo governo norte
americano, projetado para atender, ao mesmo tempo, aos interesses do governo - possibili
tando o acesso às comunicações entre pessoas suspeitas de atos ilegais - e aos interesses 
privados - assegurando comunicações isentas de violações . A tecnologia empregada no Clipper 
pretende equilibrar esses interesses simultaneamente antagônicos, pelo uso de CHAVES 
CRIPTOGRÁFICAS CUSTODIADAS. As AGÊNCIAS DE CUSTÓDIA confiariam essas 
chaves, tanto às empresas, cujas comunicações seriam impenetráveis a "arapongas" e à espi
onagem industrial, quanto às agências de inteligência do governo, que poderiam monitorar 
com a devida autorização judicial, as comunicações suspeitamente criminosas . 

Quem são as agências de custódia das chaves? 

Ainda não se decidiu sobre as agências de custódia. Como essas agências serão alvos 
de prováveis tentativas de comprometimento do sistema Clipper, é essencial que os bancos 
de dados das chaves criptográficas custodiadas sejam mantidos sob severa segurança; idênti
ca proteção deveria ser dada à fábrica do "chip". 

o que é o Skipjacl(? 

É um ALGORITMO CRIPTOGRÁFICO SIMÉTRICO sigiloso (secreto) , projetado 
pela NSA (National Security Agency) para uso civil , implementado no "chip" Clipper, por 
conseguinte em um hardware, e fabricado sob autorização do governo. Ele usa uma CHAVE 
SECRETA de 80 bits para cifração/decifração de blocos de dados de 64 bits, misturando-os 
em 32 passos. 

Por que o Clipper é controverso? 

Dois aspectos distintos têm gerado críticas e discussões sobre o Clipper. 

O primeiro aspecto é a controvérsia gerada pela concepção de chaves criptográficas 
cU$todiadas. Os favoráveis à idéia acreditam que elas fornecem comunicações seguras ao 
público, permitindo, ao mesmo tempo, a monitorização de comunicações suspeitas por agên
cias do governo. Os opositores da idéia a entendem como uma intrusão desnecessária e inefi
caz do governo na vida privada dos cidadãos. 
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o segundo aspecto controverso é o próprio "chip" Clipper, cujas objeções mais co
muns são: (a) o Skipjack não ser público e, por isso, pode não ser seguro, quer por lapso de 
projeto, quer pela introdução deliberada de ARMADILHA; (b) a possível vulnerabilidade 
das agências de custódia de chaves criptográficas; (c) o número insuficiente dessas agências; 
(d) a possível insegurança na geração das chaves criptográficas para os "chips" Clipper; (e) a 
falta de competitividade na implementação do Clipper, encarecendo-o e tornando-o mais 
lento (uma única fábrica, apenas, está autorizada pelo Governo para implementar o Skipjack 
no Clipper); (f) a impossibilidade de implementação em software; e (g) a chave criptográfica 
de tamanho fixo, impossibilitando aumentá-la, se necessário. 

Qual é a posição brasileira? 

O governo brasileiro, recentemente, começou a dar seus primeiros passos ao criar, por 
decreto presidencial de 26/03/96, um Grupo de Trabalho Interministerial, coordenado pela 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, com o propósito de elabo
rar e apresentar proposta de uma Política Nacional de Segurança e Privacidade das Comuni
cações para o País2. Esse tema é de capital interesse estratégico, não só militarmente como, 
também, para as nossas indústrias e todos os cidadãos brasileiros que, direta ou indiretamen
te, estejam envolvidos com o assunto. 

AS VULNERABILIDADES 

A força ou a fraqueza de um sistema criptográfico estiveram ligados, sempre, ao grau 
de atendimento dos requisitos fundamentais do tripé criptográfico. Para se ter uma idéia de 
um bom tripé, durante a 2ª Guerra Mundial os alemães utilizavam um criptógrafo clássico 
trocando, constantemente, as chaves criptográficas e obtendo, dessa maneira, resultados ex
cepcionais. Estudos posteriores3 comprovaram a correção daquele procedimento, porquanto 
o algoritmo embutido naquela máquina (não tão moderno, comparado com modelos matemá
ticos mais atuais), juntamente com gerenciamento eficaz das chaves (troca periódica das · 
chaves) e procedimentos operacionais corretos, resultaram no atendimento completo dos re
quisitos do tripé, tornando aquele criptógrafo pouquíssimo vulnerável. 

Com a globalização da informação, auxiliada pela tecnologia de redes de computado
res, têm sido utilizados sistemas criptográficos para a proteção de informações sigilosas e 
alguns possuem sofisticados algoritmos de cifração/decifração, considerados seguros pelos 
melhores cientistas. 

Essa situação tem levado o governo dos EUA a adotar um controle rígido à exporta
ção de sistemas criptográficos por empresas americanas. O controle tem sido feito por meio 
de uma técnica conhecida por BURRIFICAÇÃO, aplicada nas chaves criptográficas e/ou nas 
equações matemáticas que fazem parte do projeto do algoritmo. Quando aplicada nas chaves 
criptográficas, consiste, simplesmente, em limitar o seu tamanho até 40 bits, o que permite, 
com os atuais recursos computacionais, uma busca exaustiva2.4 . Com relação aos algoritmos 

Vol. XIV - NQ 1 - 12 Trimestre de 1997 31 



PESQUISA 

criptográficos, a técnica de burrificação consiste em introduzir armadilhas nas equações ma
temáticas que fazem parte do projeto do algoritmo, enfraquecendo-o. As armadilhas são muito 
difíceis de serem detectadas. 

Portanto, uma conseqüência imediata desse controle é que, ao se adquirirem sistemas 
criptográficos de origem americana, pelo menos, pode~se ter a certeza do comprometimento 
de dois requisitos do tripé criptográfico: o algoritmo criptográfico e o gerenciamento das 
chaves criptográficas. Observa-se, assim, que mesmo mantendo-se sob um rígido domínio o 
terceiro requisito, qual seja, procedimentos operacionais corretos, a segurança criptográfica 
já estará duplamente comprometida. 

Complementando o exame das vulnerabilidades, vejamos apenas quatro exemplos de 
possíveis fraquezas relativas a procedimentos operacionais. 

Exemplo 1: Acesso físico às instalações do sistema . 

. Durante o episódio conhecido como a Guerra do Golfo, sabe-se que um vírus de com
putador retirou do ar todo o sistema de guiagem de mísseis iraquianos, impossibilitando 
ações ~ficazes do Iraque sobre os seus objetivos estratégicos2

. Com relação ao mencionado 
vírus , acredita-se que tenha sido introduzido após a definição, pelos aliados, do dia do ataque 
(DIA D), possivelmente por algum agente secreto com conhecimento dos gatilhos do sistema 
ou alguém responsável pela manutenção e reparo dos equipamentos. 

Exemplo 2: Acesso remoto a informações sigilosas. 

A NSA, que é um órgão oficial do governo dos EUA, vem monitorando informações 
que transitam pela INTERNET5. Sabe-se, também, que aquele órgão tem capacidade sufici
ente para, remotamente, grampear linhas de MODEM e captar, dessa forma, chaves 
criptográficas dos sistemas sob grampo ou informações sigilosas, de modo geral. 

Exemplo 3: Controle de irradiações indesejadas. 

Trata-se de um componente da Segurança de Emissões. O termo usualmente associa
do com essa segurança é chamado "TEMPEST", que se refere a investigações e estudos 
relacionados com irradiações eletromagnéticas comprometedoras e inadvertidas . Um exem
plo de situação comprometedora é quando um sinal eletromagnético de entrada na unidade 
criptográfica oferece uma fuga suficiente para ser detectad06•7• 

Exemplo 4: Armazenamento inadequado de informação sigilosa. 

Sabe-se que um estudante argentino conseguiu penetrar em REDES DE COMPUTA
DORES, tanto do Brasil, do Chile, do México, de Taiwan e da Coréia do Sul, quanto da 
NASA, do Pentágono e de outros órgãos oficiais americanos, e conseguiu obter informações 
sigilosas armazenadas em bancos de dados, por meio dessas redes; esses dados, provavel
mente, não estavam cifrados8• 
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ATENUAÇÃO DE FRAQUEZAS 

Todas as situações comentadas acima levam-nos às seguintes indagações: 

a) Seus algoritmos criptográficos, implementados em "software" ou "hardware", são 
burrificados? 

b) Você está ciente de outros aspectos relacionados à segurança e às vulnerabilidades 
dos seus algoritmos criptográficos? 

O RSA, por exemplo, é um algoritmo criptográfico4 considerado ótimo. Sua robustez 
está relacionada à dificuldade de se fatorar grandes números. Entretanto, sob certas condi
ções, é possível decifrar mensagens cifradas por ele, sem precisar fatorar aqueles números. 
Foge ao escopo do texto explicar, detalhadamente, essa afirmativa. 

c) Você está ciente dos aspectos relacionados à segurança e às vulnerabilidades do seu 
sistema de gerência de chaves criptográficas? Essas chaves, por sua vez: 

- são geradas e distribuídas de forma adequada? 
- o seu tamanho atende aos requisitos necessários, em função da tecnologia atual? 

d) Suas informações sigilosas estão protegidas? 
e) Seus procedimentos operacionais podem tornar seu sistema criptográfico vulnerá-

vel? 

Acredita-se que as vulnerabilidades intrínsecas aos sistemas criptográficos podem até 
ser eliminadas ou, pelo menos, atenuadas, adotando-se políticas adequadas de segurança, 
tanto pelas empresas privadas, quanto pelos órgãos governamentais. A capacitação humana, 
evidentemente, é fundamental para o sucesso dessas políticas. Ademais, por força dessa 
capacitação, surge, naturalmente, a competitividade entre governos, na defesa de seus inte
resses, e entre empresas privadas, em defesa dos seus próprios interesses e dos interesses dos 
governos de seus países de origem. Esse fato deve ser levado em alta consideração ao 
formulador daquelas políticas. 

Para se ter idéia real do grau dessa competitividade, um determinado banco 
multinacional, ao adquirir um sistema criptográfico nacional, submeteu-o a uma avaliação 
por outra empresa nacional, baseado na sua política de segurança de dados. Concluída a 
avaliação, remeteu-a à matriz, sediada no exterior, que a devolveu com instrução para que a 
avaliação fosse realizada por empresas e cidadãos da matriz. O episódio pode ser interpreta
do, sem dificuldade, como uma reserva implícita de mercado. 

O QUE DISCUTIR 

Uma política de segurança lógica e física de sistemas criptográficos deve estar inteira
mente comprometida em garantir a capacidade do tripé criptográfico: algoritmos, gerência de 
chaves e procedimentos operacionais. 
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Havendo inúmeras maneiras de abordagem do assunto, escolheu-se, então, a de enu
merar alguns temas para discusiúio 'sobt'e"aque'íà polftiéa,div!dindo-os pelos três requisitos 
fundamentais do aludido tripé, como a seguir . 

. ~ • ' J . 

a) Algoritmo de cifração/decifração: 

a.! - Critérios para definição de padrões de algoritmqs criptográficos, detalhando os 
seus projetos e as avaliações quanto a seus aspectos de· segUl;ança.e yulnerabilidade; 

a.2 - Mecanismos de incentivo à criação e desenvolvimen,tÇ) de a1g9ritmos criptográficos 
autóctones; 

a.3 -'- Incentivos à criação e manutenção de cursos de criptografi(j. e,segurança de da
dos, visando adquirir e/ou aprimorar a capacitação em projetos de alg()ritmos. A Universida
de Federal Fluminense, por exemplo, mantém curso regular de Mestrado nessa área; 

a.4 - Intercâmbios, internos e externos, na área de criptologia e segurança de dados; 
a.5 - Critérios para aceitação (excepcionalmente) de algoritmos diptegiáficos de ori

gem estrangeira; 
a.6 - Mecanismos para avaliar se as implementações dos algoritmos crip~ográficos 

em "software" ou "hardware" estão corretas; e 
a.7 - Estudos de criptoanálise para avaliação de nossos próprios algoritmos 

criptográficos. 

b) Chaves Criptográficas 

b.I - Critérios para definição de tamanhos mínimos de chaves criptográficas; 
b.2 - Critérios para aceitação (excepcionalmente) de sistemas criptográficos (chaves 

criptográficas + algoritmos) de origem estrangeira; 
b.3 - Critérios para o gerenciamento seguro de chaves criptográficas (isto é, geração, 

distribuição, manuseio, guarda e destruição de chaves criptográficas); e 
b.4 - Mecanismos para avaliar se as implementações dos modelos de gerência de 

chaves criptográficas em "software" ou "hardware" estão corretas. 

c) Procedimentos Operacionais 

c.I - Definição de requisitos de treinamento do pessoal contra violação de sistemas 
criptográficos; . 

c.2 - Definição de requisitos contra irradiações indesejadas ("TEMPEST") dos equi
pamentos criptográficos; 

c.3 - Estabelecimento de requisitos de controle de acesso físico e ambientes onde se 
manipulam informações sigilosas; 

c.4 - Estabelecimento de requisitos de segurança dos sistemas de manutenção/reparo 
dos equipamentos/programas criptográficos; e 

c.5 - Estabelecimento de requisitos de auditorias de segurança de operação de siste
mas criptográficos como um todo. 
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CONCLUSÃO 

A segurança e as possíveis vulnerabilidades de sistemas criptográficos estão intima
mente ligadas ao uso apropriado que se dê a eles. 

É muito comum, hoje em dia, condicionar a segurança dos sistemas criptográficos em 
função, somente, da robustez dos algoritmos criptográficos . Entretanto, isto é errado, visto 
que a segurança apóia-se fundamentalmente, conforme exposto repetidas vezes, num tripé 
criptográfico, cujo equilíbrio depende, igualmente, da importância de cada pé. 

Percebe-se uma preocupação constante na Marinha Brasileira, desde tempos remotos, 
com os requisitos de bom gerenciamento de cifras e de procedimentos operacionais corretos. 
Os avanços proporcionados pela cibernética têm possibilitado, por sua vez, maior sofistica
ção, tanto destes dois requisitos mencionados, quanto do terceiro , isto é, algoritmos 
criptográficos seguros, visando a manter, em alto nível, o equilíbrio daquele tripé. O CASNAV' , 
por exemplo, que foi elevado, recentemente, à categoria de Organização Militar Prestadora 
de Serviço (OMPS), está engajado no problema desde 1982; segue, a passos largos, na dire
ção de formar um embrião habilitado a fornecer assessoramento técnico no desenvolvimento 
de sistemas criptográficos autóctones seguros, não apenas para a MB, como também para o 
governo brasileiro e, se for desejado, para organizações privadas. 
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GLOSSÁRIO 

AGÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CHAVES CRIPTOGRÁFICAS ("Escrow Agency") - Agên
cias legalmente credenciadas para distribuir e guardar chaves criptográficas. 

ALGORITMO - Conjunto específico de instruções para realizar determinada tarefa, expres
sa por uma quantidade de passos. 

ALGORITMO CRIPTOGRÁFICO - Algoritmo que simula uma transformação matemática 
reversível e, juntamente com uma chave criptográfica, executa as operações de cifração/ 
decifração. (Ver: CHAVE CRIPTOGRÁFICA e SISTEMA CRIPTOGRÁFICO). 

ALGORITMO CRIPTOGRÁFICO ASSIMÉTRICO - Algoritmo criptográfico que executa 
a operação de cifração, utilizando uma chave pública, e a operação de decifração, utili
zando uma chave privada. (Ver: CHAVE PÚBLICA e CHAVE PRIVADA). 

ALGORITMO CRIPTOGRÁFICO SIMÉTRICO - Algoritmo criptográfico que executa as 
operações de cifração/decifração, utilizando uma mesma chave secreta. (Ver: CHAVE 
SECRETA). 

ARMADILHA - Técnica usada para enfraquecer algoritmos criptográficos. (Ver: 
BURRIFICAÇÃO). 

ASSINATURA DIGITAL - Bloco de dados apenso ao final de uma mensagem ou que acom
panha um arquivo binário; a assinatura atesta a autenticidade do arquivo. 

BIT - Menor unidade de informação (contração de BInary digiT) . 

BURRIFICAÇÃO (Dumb-down) - Técnica usada para enfraquecer sistemas criptográficos 
(chaves criptográficas e algoritmos criptográficos ou apenas chaves criptográficas). 

BUSCA EXAUSTIVA - Procedimento combinatório que determina todas as chaves 
criptográficas pertencentes ao conjunto de chaves possíveis. 

Ex.: se a chave criptográfica possuir 20 bits , então o conjunto de chaves possíveis terá 
220 chaves. Assim, uma busca exaustiva consistirá em se determinar essas 220 cha
ves, o que cOtTesponde, numericamente, a uma quantidade da ordem de 1 milhão 
de chaves [220 = (210) 2 = 1.0242 "" (103) 2"" 1 06 chaves]. . 

CHAVE CRIPTOGRÁFICA - Parâmetro de um sistema criptográfico que, juntamente com 
um algoritmo criptográfico, realiza as operações de cifração/decifração. 

CHAVES CRIPTOGRÁFICAS CUSTODIADAS ("Escrowed Key") - Chaves criptográficas 
mantidas legalmente sob a guarda de uma terceira pessoa (agência de custódia) que, de 
acordo com compromisso escrito, são liberadas apenas a quem dispõe de permissão 
para usá-Ias. 

CHAVE PRIVADA - Chave criptográfica que, juntamente com um algoritmo criptográfico 
assimétrico, realiza a operação de decifração. 
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CHAVE PÚBLICA - Chave criptográfica ostensiva que, juntamente com um algoritmo 
criptográfico assimétrico, realiza a operação de cifração. 

CHAVE SECRETA - Chave criptográfica secreta que, juntamente com um algoritmo 
criptográfico simétrico, realiza as operações de cifração/decifração. 

CIFRAÇÃO - Operação que transforma o texto claro em cifrado, pela aplicação de algoritmos 
criptográficos simétricos com chaves secretas, ou de algoritmos criptográficos 
assimétricos com chaves públicas. 

DECIFRAÇÃO - Operação que transforma o texto cifrado em claro, pela aplicação de 
algoritmos criptográficos simétricos com chaves secretas, ou de algoritmos criptográficos 
assimétricos com chaves privadas. 

FUNÇÃO DE CONDENSAÇÃO ("Hash Function") - Função matemática que, aplicada a 
um conjunto com L elementos produz, como saída, um conjunto com T elementos, tal 
que T é menor que L. 

INTERNET - Rede de Computadores Universal (Ver: REDE DE COMPUTADORES). 

MODEM - Acrônimo de MOduladorlDEModulador, equipamento para conectar aparelhos 
digitais a canais de comunicações de dados analógicos . 

REDE DE COMPUTADORES - Conjunto de computadores interligados entre si , onde tran
sitam informações. 

RSA - Algoritmo criptográfico assimétrico. 

SISTEMA CRIPTOGRÁFICO - Família de algoritmos criptográficos e chaves criptográficas 
que realizam as operações de cifração e decifração, conforme mostrado na figura se
guinte: 

CIFRAÇÃO DECIFRAÇÃO 

TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
) ) ) ) 

CLARO CIFRADO CIFRADO CLARO 

r r 
CHÀVE CHAVE 

CRIPTOGRÁFICA CRIPTOGRÁFICA 
DE CIFRAR DE DECIFRAR 
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Governo ruim custa caro para o cidadão. A sociedade requer quadros 

técnicos e políticos mais preparados, intelectual e moralmente, para se 

dedicar à função-Governo. Sensível a essas preocupações, a UFRJ 

decidiu criar a ESCOLA DE POLíTICAS PÚBLICAS E GOVERNO 

voltada exatamente pa

ra o aperfeiçoamento 

daqueles que formulam, 

gerem e interpretam 

políticas públicas - em 

nível federal, estadual e 

municipal - relacionadas 

aos três poderes da 

República. 

Escola de Políticas Públicas e Governo 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

A sala de aula dos líderes brasileiros. 
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RESUMOS DE TESES 

comunicação e de apresentação de dados . Algumas implementações do MVC em classes 
reutilizáveis são discutidas. O papel dos controles VBX e OCX, do ODBC e dos serviços 
OLE é examinado. Um protótipo com características de modernas interfaces de usuário é 
construído, ilustrando a aplicação dos princípios fundamentais desta dissertação. 

Título: 
Autor: 

Orientador: 

Análise de Desempenho da Arquitetura Cliente-Servidor Orientada a Objeto 
CC (FN) Tomás de Aquino Tinoco Botelho 
Cícero Roberto Garcez 

Data da Defesa: 22/12/95 

A computação de objetos distribuídos em Arquitetura Cliente-Servidor é uma tendên
cia atual, evidenciada nos recentes padrões internacionais consubstanciados nos modelos da 
ISO (RM-ODP) e da OMG (CORBA). A comunicação entre objetos remotos, por meio da 
troca de mensagens através da rede, aumenta o tráfego e afeta o desempenho da aplicação. 

Pesquisando os reflexos do desempenho na modelagem de uma aplicação orientada a 
objeto e executada sobre uma plataforma Cliente-Servidor, implementou-se uma biblioteca 
de classes genéricas para a comunicação remota entre objetos e estabeleceu-se um conjunto 
de equações que permitem projeções estatísticas sobre o comportamento dessa aplicação. As 
medidas permitiram concluir que o tráfego de mensagens através de uma rede de workstations 
SUN e a gerência dos objetos em memória afetam o desempenho da aplicação. 

Título: Sistema Híbrido: Rede Neural Integrada com Sistema Especialista para 
Diagnóstico de Falhas 

Autora: Cristiani Perrini Bodart 
Orientador: Emmanuel Piseces Lopes Passos 

Data da Defesa: 28/12/95 

Falha é uma perturbação ocorrida nas variáveis do processo e o efeito por esta gerado 
é propagado através do sistema. 

O diagnóstico de falha de um processo é de vital responsabilidade para o operador de 
uma planta industrial, em modernos processos químicos e nucleares. Quanto mais rápido um 
diagnóstico é fornecido, mais rapidamente uma ação de controle poderá ser tomada, evitan
do-se, assim, a ocorrência de problemas graves, tais como: a perda de toda uma produção ou, 
de acordo com o caso, a necessidade de se desligar equipamentos de muita importância na 
planta industrial. 

O processo industrial analisado foi o de separação óleo-gás numa planta de extração 
de petróleo. Para identificação e diagnóstico das falhas propostas para o processo, utilizou-se 
três metodologias, a saber: redes neurais, sistema especialista e sistema híbrido, os quais 
foram comparados à metodologia "Diagnostic Model Processor - DMP". 
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A rede neural hierárquica permite uma paralelização dos dados, por isso, um tempo 
menor é gasto pela mesma, quando se compara este com os das demais tecnologias estuda
das, para a identificação de uma mesma falha. 

Para se trabalhar num regime não-contínuo de extração óleo-gás podem ser feitas 
adaptações nas metodologias. A rede neural é mais fácil de se adaptar, mas requer novo 
treinamento da rede. O SE precisaria reestruturar suas bases de conhecimento. A tecnologia 
DMP necessitaria de um aumento no nº de equações residuais baseadas em modelos . 

Título: 
Autor: 

Orientador: 
Co-Orientador: 
Data da Defesa: 

Treinamento, Educação e Desenvolvimento em Qualidade 
Maj QEM Mec Armt Hildo Vieira Prado Filho - M.C. 

Cel QEM Paulo Afonso Lopes da Silva - Ph.D. 
Maj .QEM João Alberto Neves dos Santos - M.C. 
04/01/96. 

Uma Organização que busca implementar a filosofia da Qualidade Total em seus pro
cessos deve procurar identificar os desejos, necessidades e expectativas dos clientes, bem 
como buscar o desenvolvimento das pessoas que a compõem, visando com isso seu próprio 
crescimento. Faz-se necessário, portanto, um esforço em Treinamento, Educação e Desen
volvimento em Qualidade, direcionados a todos aqueles que integram essa Organização. 

Dentro desse enfoque, foi montada uma metodologia de Treinamento, Educação e 
Desenvolvimento em Qualidade que, baseada nas "carências" indicadas pela análise do diag
nóstico levantado durante o planejamento estratégico da Organização, fundamentada na Vi
são Organizacional e na Política da Qualidade Total , e pela direção apontada pelos indicado
res de desempenho, pudesse reduzir a diferença existente entre o nível de qualidade atual e o 
desejado. 

Para sua elaboração, foram utilizadas ferramentas e técnicas da Qualidade Total na 
elaboração dos currículos de cursos em Qualidade, para que fornecessem suporte técnico às 
decisões tomadas. 

Título: Desenvolvimento de Modelo de Mapeamento para Determinação de Áreas 
Aptas em Função do Perfil do Solo e da Topografia, comparando a Classi
ficação Fuzzy e Booleana 

Autor: Marcelo Tuler de Oliveira 
Orientadores: Antonio Carlos Freire Sampaio - MC/IME 

Suzana Druck Fuks - Ph.D.-COPPE 
Local de Defesa: Instituto Militar de Engenharia - Rio de Janeiro - RJ 
Data da Defesa: 10/0 1/96 

Do ponto de vista geográfico, os modelos de mapeamento são utilizados para retratar 
espacialmente fenômenos naturais. Alguns destes fenômenos comportam leis complexas em 
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sua definição, e os Sistemas de Informações Geográficas tentam incrementar sua funcionali
dade, provendo a combinação entre o domínio cartográfico e a análise espacial. 

Entretanto, a maioria destes Sistemas de Informações Geográficas armazenam os da
dos de meio ambiente em Banco de Dados Geográficos, e ao recuperá-los, utiliza-se de crité
rios classificatórios que determinam classes precisas para o atributo. 

Esta técnica, utilizando operações Booleanas para correlacionar os atributos, ignor'a a 
natureza contínua das variáveis e a incerteza na mensuração. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é modelar um fenômeno natural (Excesso de 
Água), aplicando a técnica inferencial de krigagem e os métodos de classificação Booleano e 
Fuzzy sobre as variáveis diretamente envolvidas, e comparar os resultados obtidos. 

Elaborou-se um estudo de caso, utilizando dados reais de um campo experimental da 
PESAGRO-RIO e pertencentes ao CNPSolosIEMBRAPA. 

Observou-se que o método de classificação Fuzzy rejeitou menos informações que o 
método Booleano. 

Título: Traçado de Curvas Isobatimétricas em Cartas Náuticas Mediante 
Processo Digital 

Autor: Capitão de Corveta (Armada da Venezuela) Luis Alejandro Ojeda Pérez 
Orientadores: TC QEM Antonio Carlos Freire Sampaio - MCIIME - IME - UFRRJ 

Emanuel Braz da Cruz - MC/IME - DHN 
Local e Data 

da Defesa: Instituto Militar de Engenharia (lME) - 10/01196 

Cada vez mais potentes, novos hardwares e softwares têm sido aproveitados com 
resultados satisfatórtos pela Engenharia Cartográfica na automação de processos de constru
ção de cartas. A Cartografia Náutica também tem conseguido bons resultados. No entanto, 
ainda existem fases do processo de fabricação de uma carta náutica que são de realização 
exclusiva de um cartógrafo desenhista. Uma destas fases é conhecida como traçado das cur
vas isobatimétricas. 

Considerando que a Carta Náutica é projetada em função de representar o relevo sub
marino sob o ponto de vista de segurança à navegação, o presente trabalho tem por objetivo 
apresentar uma solução para o traçado de curvas isobatimétricas em meio digital mantendo as 
seguintes premissas: precisão suficiente para dar segurança durante a navegação de embarca
ções, suavidade no traçado, de maneira a facilitar sua compreensão e utilização por parte do 
usuário; e representar as variações do terreno com mais aproximação da realidade. 

A utilização de Modeladores Digitais de Terreno por instituições que trabalham com 
processos e geração de produtos cartográficos é um fato . Neste sentido, estudar-se-ão as 
características principais destas ferramentas assim como a conceituação que as envolve, com 
o fim de utilizar as mesmas no desenvolvimento de uma metodologia que atenda o objetivo 
proposto. 
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Título: Projeto de um Compilador de Estelle para VHDL 
Autor: Fábio Contarini Carneiro - 12 Ten QEM 

Orientadores: Aloysio de Castro Pinto Pedroza 
Emmanuel Piseces Lopes Passos 

Data da Defesa: 11/01/96 

Este trabalho apresenta o projeto de um compilador Estelle-VHDL segundo uma 
metodologia para a tradução de especificações de sistemas de comunicações descritos na 
linguagem Estelle para a linguagem VHDL. Esta metodologia define regras para a tradução 
de forma a especificar um compilador para a tradução automática de especificações, possibi
litando a geração de máscaras de circuitos VLSI e a conseqüente implementação em hardware 
de tais sistemas. 

O enfoque principal da metodologia é a separação dos módulos definidos em Estelle 
em componentes que desempenhem a função destes módulos de forma concorrente, sincroni
zando suas ações através de trocas de primitivas. A separação do módulo em componentes 
concorrentes objetiva alcançar um desempenho maior não só pela execução do sistema em 
hardware, mas também pela execução paralela das ações deste módulo. 

Título: Proposta de Automação de Mapas Municipais 
Autor: Cláudia Constantina Saltarelli Saraiva 

Orientador: Luiz Felipe Coutinho Ferreira da Silva 
Local da Defesa: Instituto Militar de Engenharia 
Data da Defesa: 19/01/96 

Os mapas municipais são, segundo OLIVEIRA, 1987, a representação dos aspectos 
topográficos de um município como unidade administrativa. 

Os processos de construção podem variar de uma empresa para outra de acordo com a 
sua finalidade. 

Nesta dissertação, a técnica de construção estudada é a desenvolvida pelo Instituto de 
Geociências Aplicado da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (IGAlCETEC), ou 
seja, de construção analógica, da compilação das folhas topográficas do mapeamento siste
mático do Brasil. 

Para esse estudo, é descrita esta técnica, levantando tempo, pessoal empregado e re
cursos necessários. São observadas, através de orçamentos, as fases que mais levam tempo, 
como também as que necessitam de técnicos treinados para executá-las além do consumo de 
material de custo elevado. A partir destas observações procurou-se automatizar o processo. 
Utilizando ambiente computacional, é desenvolvida uma metodologia para construção do 
mapa municipal. 

São descritos vários programas de CADs, SICs e SIGs existentes no mercado nacional 
e internacional, e dentre esses programas foi escolhido um deles para gerar um protótipo. 
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Tabelas comparativas de tempo, materiais e equipamentos mostram as modificações ocorri
das no processo. 

Um orçamento de mapa digital é elaborado para avaliar seu custo final. 
Um teste de impressão em plotter é realizado visando a sobreposição das pranchas 

desenhadas, por cores, através de registros. 

Título: Sistema Híbrido Inteligente de Apoio à Tomada de Decisões (SHIATD) 
Autor: Arnalberto Jacques Nunes Seixas - MAJ QEM 

Orientadores: Antônio Carlos Gay Thomé - CEL QEM (Ph.D.) - IME 
Emmanuel Piseces Lopes Passos (D.e.) - IME 

Data da Defesa: 22/01/96 

Um protótipo de Sistema Híbrido de Apoio à Tomada de Decisões envolvendo os 
paradigmas de Redes Neurais e Sistemas Especialistas é proposto neste trabalho. 

O Sistema proposto tem por objetivo ser de aplicação livre em áreas as mais diversas , 
como a predição de séries temporais no mercado de ações; a análise de risco para empréstimo 
bancário; a análise de risco de cobertura de bens móveis ou imóveis; a seleção de recursos 
humanos e outras onde se possa contar com amostras de dados históricos de interesse e com 
um especialista do qual se possa extrair o conhecimento prático necessário ao módulo espe
cialista do sistema. 

É feito um estudo de caso, que serve para a validação do protótipo, onde os dados de 
seleção de conscritos para o Serviço Militar Inicial são somados às alterações de ex-soldados 
do Exército Brasileiro com o objetivo de permitir ao sistema apresentar sugestões quanto a 
incorporar ou não determinado conscrito, cujos dados de seleção ele disponha. 

Os resultados alcançados e as conclusões obtidas, a partir dos estudos e treinamentos 
feitos, são reportados e ainda são feitas sugestões para trabalhos futuros , quer a nível de 
Sistema de Seleção de novos soldados, quer a nível de trabalhos de pesquisa dentro da linha 
proposta. 

Título: Extensões de Banco de Dados Relacional aplicadas a Sistemas de 
Informação Geográfica 

Autor: Ana Maria Laurentiz Pacífico 
Orientadores: Rubens Nascimento Melo - PUC 

Gustavo Rosário Batista - IME 
Local da Defesa: Instituto Militar de Engenharia (lME) 
Data da Defesa: 26/01/96 

Esta tese aborda os aspectos de gerência de dados em Sistemas de Informação Geo
gráfica (SIGs). Ela defende que nem os SIGs Convencionais e nem os BDs Convencionais 
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têm uma solução adequada à gerência de grande volume de dados geográficos e ambientais, 
e aponta como solução do problema o uso de novas técnicas de Banco de Dados (Banco de 
Dados Não Convencionais) em SIGs. 

O trabalho propõe especificamente criar extensões em sistemas de banco de dados 
relacionais voltadas para SIG, e apresenta um estudo dessas extensões incorporadas no PostGres 
que permitem a criação de novos tipos de dados orientados a SIG. Esses novos tipos formam 
uma camada de tipos de dados geográficos que são utilizados nas definições e manipulações 
dos BDs dos SIGs. 

São também apresentados alguns exemplos de aplicação com as técnicas estudadas. 

Título: Simulação Numérica de Escoamento Turbulento com Modelo l(-E 

Ren ormalizado 
Autor: José Diniz Mesquita Abrunhosa - Maj QEM MC 

Orientadores: Angela Ourivio Nieckele - Ph.D. 
Ernesto Ribeiro Ronzani - TC QEM MC 

Local e Data 
da Defesa: Instituto Militar de Engenharia - 31/01/96 

A capacidade de predição do modelo de viscosidade turbulenta de duas equações, 
obtido a partir da teoria do grupo de renormalização (RNG), é examinada em referência ao 
escoamento turbulento separado, após um salto de área em expansão, em um canal de placas 
planas e infinitas ('Backward-Facing Step'). Inicialmente faz-se uma revisão dos conceitos 
envolvidos no fenômeno da turbulência, incluindo o problema do fechamento do sistema de 
equações, e as técnicas de modelagem, que permitem este fechamento. A seguir, apresenta-se 
o modelo de duas equações l(-E tradicional, o qual possui constantes definidas empiricamente. 
Descreve-se rapidamente o modelo l(-E RNG, com particular atenção sendo dada para a 
forma final das equações modeladas e as implicações dos vários termos em relação ao mode
lo l(-E tradicional. Simulou-se então, através do método dos volumes finitos, o problema do 
escoamento turbulento em canal com salto de área em expansão, utilizando-se tanto o mode
lo l(-E RNG como l(-E tradicional. Os resultados computacionais foram comparados com 
dados experimentais e com resultados numéricos disponíveis na literatura, em termOs das 
várias quantidades médias do escoamento. Pela comparação, concluiu-se que o modelo RNG 
mostra uma razoável melhora na predição das quantidades médias do escoamento, em rela
ção ao modelo l(-E tradicional. 
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Título: Transferência de calor em um escoamento conjugado com aperfeiçoamento 
dos modelos de parâmetros concentrados para a condução na parede dos 
canais 

Autor: Gabriel Elmôr Filho 
Orientador: Rodrigo Otávio de Castro Guedes 
Local e Data 

da Defesa: Instituto Militar de Engenharia - 01102/96 

Neste trabalho, analisou-se a transferência de calor convectiva-condutiva conjugada 
em escoamento laminar de um fluido Newtoniano no interior de dutos planos e circulares em 
regime permanente, considerando a condução de calor tanto na direção axial quanto na dire
ção transversal na parede do duto. Esta extensão do problema de Graetz é tratada analitica
mente através da Técnica da Transformada Integral Generalizada, fornecendo resultados nu
méricos precisos para quantidades de interesse prático como temperatura de parede, de mis
tura do fluido e do número de Nusselt. Os efeitos dos números adimensionais englobados 
pelo parâmetro de conjugação são também investigados. 

Título: 

Autor: 
Orientador: 

Construção de um Domínio de Desenvolvimento de Software orientado a 
Objetos segundo o Paradigma Draco 
Cap QEM Ulf Bergmann 

Data da Defesa: 
TC QEM RI Antonio Francisco do Prado 
05/02/96 

A tese apresenta uma proposta de integração de um sistema transformacional, 
implementado pela máquina Draco-PUC, com a tecnologia de orientação a objetos, de ma
neira a obter um ambiente de desenvolvimento de software que favoreça a reutilização em 
altos níveis de abstração. 

Título: Uma contribuição ao Estudo de Problemas Difusivos com Condições de 
.' Contorno Gerais 

Autor: MAl QEM Antonio Cesar Castro De Sordi 
Orientador: Francesco Scofano Neto, D.Sc. 
Local e Data 

da Defesa: Instituto Militar de Engenharia - 09/02/96 

O presente trabalho apresenta uma solução para o problema geral de difusão de calor, 
unidimensional, incluindo o termo de acúmulo nas fronteiras, através da Técnica da Trans
formada Integral Generalizada. Desenvolve também uma solução para o problema de autovalor, 
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advindo da solução pela Técnica da Transformada Integral Clássica, e compara tanto os re
sultados como o desempenho computacional obtidos através dos dois métodos. · 

Título: Avaliação de Danos Estruturais utilizando o Algoritmo Genético 
Autor: Cap QEM Mario Antonio Bavaresco 

Orientador: Cel QEM/CDEM Francisco José da Cunha Pires Soeiro 
Local e Data 

da Defesa: Instituto Militar de Engenharia - 12/02/96 

o trabalho apresenta um método de localização e quantificação de danos em sistemas 
estruturais, baseado em técnicas de identificação, que utiliza o algoritmo genético como 
otimizador na fase de identificação de sistemas. 

O problema de avaliação de danos em uma estrutura corresponde à identificação da 
matriz de rigidez da estrutura, através da minimização da diferença entre a resposta prevista 
de um modelo analítico e a resposta medida experimentalmente. O método do erro do "output" 
é utilizado para minimizar esta diferença, resultando em um problema de otimização sem 
restrição. 

Deslocamentos estáticos são utilizados no processo de identificação como respostas 
experimentais e, no presente trabalho, o dano é representado por uma variável dano introduzida 
na matriz de rigidez dos elementos da estrutura, que são as variáveis de projeto do problema 
de otimização resultante. 

Para minirnização da função objetivo é utilizado o algoritmo genético que é um méto
do de otimização de natureza aleatória, baseado nos mecanismos da seleção natural e da 
genética, idealizado na teoria evolucionista de Darwin. 

O método foi aplicado em estruturas de treliça plana e os resultados foram compara
dos com os obtidos pelo método da métrica variável de Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno 
(BFGS), ·que utiliza a informação do gradiente na minimização da função objetivo. 

Título: Simulador para o Estudo de Problemas de Tráfego em Sistemas de 
Telecomunicações 

Autor: João Domingos Talon 
Orientador: Eduardo Saliby - Ph.D. - COPPEAD/UFRJ 

Data da Defesa: 12/02/96 

A aplicação da simulação, como técnica de PESQUISA OPERACIONAL, tem au
mentado substancialmente nos últimos anos, em conseqüência da crescente complexidade 
dos problemas estudados da vida real, da popularização do microcomputador, das facilidades 
proporcionadas pela simulação e de sua maior divulgação. 
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Esta tese apresenta um sistema computacional específico para o estudo de tráfego na 
área de telecomunicações. O desenvolvimento do sistema foi feito em linguagem Turbo Pascal, 
versão 7.0, tendo como base as rotinas pré-definidas do SIMUL. A este módulo foram acres
centadas novas rotinas desenvolvidas especificamente para aplicação na área de telecomuni
cações. 

Não se pretendeu desenvolver um sistema que fosse capaz de simular todos os tipos 
de problemas de tráfego da área de telecomunicações, mas sim os principais casos. 

Este trabalho apresenta, ainda, a descrição do Diagrama do Ciclo de Atividades pa
drão para uma chamada telefônica e exemplos de aplicação do sistema. Um dos exemplos é a 
aplicação a uma rede real de telecomunicações. 

Título: Sistema de Simulação em Ambiente Computacional Gráfico e Interativo 
Autor: Henrique Wilhelm da Silva Flink 

Orientador: Eduardo Saliby - Ph.D. - COPPEAD/UFRJ 
Data da Defesa: 16/02/96 

Este trabalho apresenta uma nova versão do SIMUL, programa computacional para 
Simulação a Eventos Discretos, que vem sendo utilizado por pesquisadores e alunos no IME/ 
RJ, na COPPEAD/UFRJ e COPPE/UFRJ. 

Inicia-se pela explanação dos conceitos básicos de Programação Orientada a Objetos 
(abstração, encapsulamento, polimorfismo, herança), paradigma de programação no qual se 
baseou o desenvolvimento do sistema e de sua interface gráfica e interativa, fortemente base
ada na programação para Microsoft Windows. 

São apresentados o novo projeto e arquitetura de sistema do SIMUL, principalmente 
pela opção do ambiente do Microsoft Windows e as várias melhorias na estrutura de dados 
interna que foram implementadas. Adicionalmente, o sistema permite integrar vários recur
sos disponíveis existentes nas versões anteriores. 

Enfatiza-se as novas características desta ferramenta, em especial a interface amigá
vel e o ambiente completo de programação oferecido ao usuário. Vários exemplos são forne
cidos, permitindo testar e obter resultados. 
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Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica 
do Corredor São Paulo- Curitiba - Florianópolis 

, Gregório Coelho de Morais Neto 
Alayr Malta Falcão 

Instituto Militar de Engenharia -.: IME* 

RESUMO 

O presente artigo apresenta o Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica do 
Projeto de Ampliação da Capacidade Rodoviária entre São Paulo, Curitiba e 

Florianópolis, realizado pelo 'Instituto Militar de Engenharia em Convênio com 
o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Asmetodologias 

empregadas e os resultados alcançados são resumidamente apresentados. 

1. INTRODUÇÃO 

'o. I",nS,tI,'t, utoMilit,ar.de Ên,genharia c,e
lebrou, em 25/0ut/94, um Convê-

" nio de Delegação e Cooperação 
com o Departamento Nacional de Estra
das de Rodagem, que teve como fínali-

dade a elaboração dos estudos da Fase 
Preparatória de Projeto de Ampliação da 
Capacidade Rodoviária do Corredor São 
Paulo, Curitiba e Florianópolis, englo:.. 
bando aBR-116/SP/PR;o Contorno Le"s
te de Curitiba, a BR1376/PR e a .BR·l O li 
SC . 

.. Praça GeneralTibúrcio. 80 - Urca - 22.290-270- Rio de Janeiro - RJ L Fone (021) 541·9334 -Fax(021) 541 ·9487- E·mail: . 
dnergreg@adm.ime.eb.br · , 

Errata - O Artigo: "Utilização do Desdobramento da Função Qualidade (Q.F.D,) no Modelo Adminis
trativo dei Ciclo de Vida dos Materiais de Emprego Militar", publicado no 4~ . tdm(:stre de 1996, tem 
como autores os seguintes EngenheirosMiiitares: '. " ' . , . . 

- Maj QEM WaldemarBarrosoMagno Neto 
~Maj QEM João AlbêrtoNeves dos Santos, 

e não apenas o primeiro deles, confOlme apareceu na Revista . 
Pedimos desculpas aos autores Pela nossa lamentável falha . 
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DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

Os trabalhos conveniados envolveram, dentre outros, os seguintes tópicos: 

• Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica do Corredor; 
• Estudos TécnicoslEconômkoslFinanceiros para implantação do regime de Concessão 

da Operação; 
• Estudos Ambientais do Corredor; 
• Estudos de Traçado para a variante do segmento de travessia da Serra do Cafezal, no 

trecho paulista do corredor. 

As metodologias desenvolvidas e os resultados alcançados no Estudo de Viabilidade 
Técnico-Econômica são resumidamente apresentados a seguir. 

2. ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA (EVTE) 

O EVTE de um melhoramento viário consiste numa avaliação comparativa, predomi
naÍltemente dentro do enfoque econômico, entre os benefícios e os custos ao longo de um 
período preestabelecido e resultantes da implantação dos melhoramentos. 

No caso presente foi estabelecido um período de 25 anos para a análise e, de uma 
maneira geral , o EVTE compreendeu as etapas descritas nos subitens a seguir: 

2.1. Levantamento Sócio-Econômico da Região 

Esta etapa, elaborada por Campos e Gualda (1995), objetivou caracterizar o potencial 
econômico da região , com vistas à definição dos parâmetros a considerar nas projeções de 
tráfego e posterior quantificação dos benefícios e ainda ensejar, em conjunto com os estudos 
de tráfego, o elenco de zonas de tráfego a ser adotado. 

O levantamento, a partir de uma abordagem da dinâmica da economia a nível interna
cional e das suas perspectivas , abordou a potencialidade do MERCOSUL e considerou a 
situação brasileira, particularizando-a para as regiões Sudeste e Sul do Brasil. 

Neste sentido, cabe enfatizar que as estatísticas de movimentação de mercadorias en
tre o Brasil e a Argentina, e entre o Brasil e o Uruguai, publicadas pela CACEX-DEPEC para 
os anos 1985 a 1990, e SEDEXIDTIC para os anos J 991 a 1994, mostram que os volumes 
transportados entre o Brasil e os dois parceiros do Sul, Argentina e Uruguai, cresceram ao 
ritmo de 20,4% ao ano entre 1990 e 1992, e que o transporte de mercadorias exportadas do 
Brasil para estes dois países cresceu 22% ao ano entre 1990 e 1994. 

Assim , como conseqüência do Mercosul , a demanda de transporte da Região Sul! 
Sudeste vem subindo consideravelmente' e deverá ser absorvida em sua maior escala pelo 
setor rodoviário, ante à impossibilidade de soluções à curto/médio prazo para os problemas 
técnicos inerentes ao sistema ferroviário e à navegação. 

2.2. Definição dos Benefícios 

No caso presente, envolvendo o melhoramento em rodovia com tráfego acentuado e 
região em expansão econômica, o modelo de avaliação econômica fundamentou-se direta-
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mente na quantificação da redução dos custos de transportes, detendo-se nos dois componen
tes mais significativos e de quantificação mais precisa, a saber: a redução nos custos 
operacionais dos veículos, incluídos os efeitos do congestionamento, e a redução dos tempos 
de viagem. 

Outros benefícios que sabidamente ocorrem, como os relacionados com a redução do 
número de acidentes e com os custos de conservação viária e, ainda, os de natureza indireta, 
decorrentes do efeito indutor ao desenvolvimento, foram considerados mas não foram 
quantificados. 

2.3. Quantificação dos Benefícios 

A quantificação dos benefícios foi efetivada a partir de uma comparação entre os 
componentes dos custos operacionais, consideradas separadamente as duas situações: a situ
ação atual (sem os melhoramentos) e a situação futura (com a implantação dos melhoramen
tos). 

gUIr. 
Para a quantificação foram desenvolvidas as atividades sumariamente descritas a se-

2.3.1. Pesquisa de Tráfego 

A pesquisa foi estruturada de forma a: 

1) Fornecer contagem volumétrica e classificatória, caracterizadora do perfil do tráfe
go horário, diário e semanal; 

2) Estimar, por instrumentação, a velocidade de veículos selecionados (pesquisa de 
velocidade); 

3) Mapear os fluxos de origem-destino, segundo Zonas de Tráfego estabelecidas (pes
quisa de OrigemlDestino - OID). 

Os postos de contagem volumétrica, em número de 17, dos quais 6 postos realiza
ram também pesquisa de O/D, foram definidos de modo a se comporem com os postos de 
contagem histórica do DNER e a permitirem cruzamentos importantes em termos de 
captação e dispersão de fluxos. 

A contagem volumétrica classificatória permitiu avaliar a variação da demanda ao 
longo do tempo, incluindo padrões de tráfego horário e suas características operacionais, 
como "Fator de Pico Horário" e "Distribuição Direcional" e, ainda, registrar a composi
ção dos fluxos e sua tipologia veicular, conforme os padrões do DNER: Carro Passeio/ 
Veículo com 2 Eixos (2E)/Veículo com 3 Eixos (3E)/etc. 

As pesquisas de O/D foram referenciadas a um total de 22 zonas de tráfego, cuja 
definição foi subsidiada pela análise do levantamento sócio-econômico. Tais pesquisas 
O/D ensejaram, além de clássica alocação de tráfego à rede viária em que se insere o 
Corredor, a definição do perfil sócio-econômico dos usuários, a expectativa quanto à 
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cobrança do pedágio e o conhecimento de outros parâmetros de interesse para os estu
dos. 

A alocação do tráfego ao longo do Corredor, a partir da análise dos dados coletados, 
foi então compartimentada em um total de 24 segmentos homogêneos (em termos de 
tráfego) identificados através da Pesquisa. Os valores finais, a nível de Estado, foram os 
seguintes: 

Tabela 1: Dados do Tráfico Atual 

VMD* 
Classificatória (%) 

Estado Rodovias 
(Veíc/dia) 

Passeio Coletivo Carga 

SP BR-1l6 9.000/12 .000 37,7 3,3 59,0 

PR BR-116 e BR-376 9.000/15 .000 44,9 3,3 51,8 

SC BR-IOl 13. 000/22.000 47,0 3,6 49,4 

* Volume Médio Diário (Veículos/dia) 
Fonles: Mac Dowell ela! (1995a) e Grostein ela! (1995) 

As taxas médias de crescimento de tráfego adotadas para o período de 25 anos de 
projeto foram estabelecidas com base em considerações sobre a análise sócio-econômica e 
segundo modelo probabilístico desenvolvido por Mac Dowell (l995a). Os valores médios 
anuais são: 

• Trecho São Paulo - Curitiba - 2,3%; 
• Trecho Curitiba - Florianópolis - 3,2%. 

2.3.2. Caracterização das Condições Geométricas/Operacionais do Corredor Atual 

Para esta finalidade foi executado o cadastramento rodoviário do Corredor, o qual 
compreendeu o seguinte: 

52 

1) Levantamento das características geométricas de cada trecho e do estado de conser
vação da pista de rolamento; 

2) Localização e identificação dos pontos notáveis; 

3) Avaliação estrutural do pavimento através da medição do quociente de irregularida
de (QI) e de levantamentos deflectométricos; 

4) Cálculo do número estrutural (SN); 

5) Levantamento das Seções Críticas, em termos de acidentes. 

Os principais resultados alcançados foram os apresentados nas tabelas seguintes: 
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Tabela 2: Elementos da Geometria Horizontal 

Parâmetro Valores 

Extensão total do trecho 663 km 

Extensão já existente com pista dupla 83 km 

Seção transversal predominante 

Largura da Pista 7,20 km 
Largura dos Acostamentos 2 x 2,50 m 

NQ de curvas com R < 150 m (concentradas em subtrechos da BR-116/SP e da BR-376/PR) 25 

Fonte: Pitta e Simon (19951 

Tabela 3: Elementos do Perfil 

Extensão Extensão em Aclive (km) Extensão Declive (km) 

Estado Rodovia Total Sentido Norte-Sul Sentido Norte-Sul 

(km) Oa 3% 3a5% 5a7% >7% Oa3% 3a5% 5a7% >7% 

SP/PR BR-116 336,400 106,230 41,380 20,310 0,510 107,280 36,280 21,840 2,030 

PR BR-376 79,800 15,70 J 8,180 8,330 - 26,240 12,490 21,190 0,140 

se BR-I01 186,500 92,03 P 11,400 4,650 - 61,815 11 ,820 4,580 210 

Fonte: Pitta e Simon (19951 

Tabela 4: Condições da Pista de Rolamento 

Extensão % do Trecho com 

Total 
Qualidade da Pista (Referida ao valor de QI) Ocorrência Média 

Estado Rodovia Percentuais da extensão do Trecho Alta de Defeitos (km) 
Superfici ais no 

(km) Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima Pavimento 

SP/PR BR-1l6 336,400 - 17,76 82,24 - - 67% 
, 

PR BR-376 79,800 - 100,00 - - - 60% 

se BR-101 186,500 - 18,89 81 , 11 - - 86% 

Fonte: Pitta e Simon (1 9951 
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2.3.3. Caracterização das Condições Geométricas/Operacionais do Corredor, após 
a Duplicação 

Tal caracterização foi estabelecida a partir da análise dos Projetos de Engenharia cor
respondentes, tendo sido constatado que, com exceção das travessias da Serra do Cafezal na 
BR-166/SP e do Morro do Boi, na BR-IOl/SC, a nova pista se situará sempre ao lado da pista 
atual. 

A nova seção transversal comportará, de uma maneira geral, 2 pistas de rolamento 
com 2 faixas de tráfego cada, com largura de 3,50 a 3,60 m (mais uma faixa de rolamento 
eventual em segmentos montanhosos), acostamento externo com 2,50 a 3,50 m, faixa de 
segurança interna de 0,60 a 1,20 m (atingindo 2,00 a 3,00 m no caso de pistas pré-existentes 
em traçados independentes). A largura mínima do canteiro central (incluindo faixas de segu
rança e separação rígida) é de 3,00 m, aplicado em aproximadamente 200 km. No restante da 
ligação dotada de pistas paralelas, numa extensão de aproximadamente 340 km, a largura do 
canteiro central varia entre 6 a 13 m. 

Para os estudos da etapa posterior foram tabelados os parâmetros de geometria hori
zontal e de perfil na forma apresentada no item 2.3.2. 

2.3.4. Estudos de Capacidade 

Através do estudo de capacidade da rodovia, foram estimadas as velocidades a serem 
desenvolvidas pelos veículos, tanto na situação atual, como na situação futura, consideran
do a evolução do tráfego ao longo do período de análise de 25 anos (com abertura para o ano 
de 1998 e término para o ano de 2022), tudo com base nas taxas de crescimento adotadas. 

Para tanto foi adotada a metodologia preconizada pelo HCM-94, modelo que utiliza o 
conceito de "Nível de Serviço" que se define como uma medida da qualidade das condições 
operacionais percebidas pelo motorista na corrente de tráfego, conforme a velocidade, tempo 
de viagem, liberdade da manobra, conforto, segurança e interrupção do tráfego. 

O "Nível de Serviço" é estabelecido com base nos seguintes parâmetros: 

• Inerentes à Rodovia: Número de pistas e faixas de tráfego, largura da pista e acosta
mentos, condições de perfil e condições de ocupação lateral - parâmetros estes 
obtidos na forma exposta nos itens 2.3.2 e 2.3.3. 

• Inerentes ao tráfego: Volume Horário ao longo do dia, Fator Direcional, Fator Hora 
de Pico e Composição do Fluxo - parâmetros obtidos na Pesquisa de Tráfego. 

A partir do Nível de Serviço em cada situação/segmento/ano/hora inferiu-se, com 
base no HCM-94 e por ponderação, a correspondente velocidade média do fluxo, o que per
mitiu, mediante a adoção de modelos estabelecidos por Mac Dowell (l995b), a obtenção, 
para cada segmento e a cada ano, da velocidade relativa a cada veículo, sempre em separado 
para cada uma das duas situações. 
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2.3.5. Cálculo dos Benefícios 

Para efeito de cálculo da parcela relativa à redução dos custos operacionais foram 
utilizados os resultados dos estudos de capacidade: Volumes de tráfego , velocidades dos ve
ículos nos anos de 1998 e 2022 para cada segmento homogêneo e para cada uma das duas 
situações (situação atual e situação futura). Estes resultados, submetidos às equações de 
"Custos Operacionais x Velocidades" instituídas por Mac Dowell (1995b) para as diversas 
condições de rampa, vieram a fornecer os correspondentes benefícios referidos aos anos de 
1998 e 2022 e para cada segmento homogêneo . 

Quanto à parcela referente à redução do tempo de viagem, o valor para cada segmento 
foi estabelecido através do produto dos seguintes parâmetros: 

1) Diferença entre os tempos de viagem em cada segmento , por tipo de veículos entre 
as duas situações (situação atual e situação futura). 

2) Os volumes horários estimados por tipo de veículos, considerando no caso dos 
automóveis , a proporção referente as viagens de negócio e de trabalho, e para caminhões, a 
percentagem de carregados. Ambos os dados foram obtidos da pesquisa de OID. 

3) Valores de renda horária para os passageiros/viajantes e os caminhões carregados 
com base nos resultados da entrevista efetivada na pesquisa de OID. 

Os benefícios totais decorrentes das melhorias previstas para os anos extremos ( 1998 
e 2022) foram então obtidos através dos respectivos somatórios dos benefíc ios referentes à 
redução dos custos operacionais com os referentes à redução dos tempos de viagem. Para os 
demais anos foi realizada uma interpolação com base no crescimento ano-a-ano, obtendo-se 
por fim, mediante a taxa de oportunidade de capital de 12% a.a., o total de benefícios ao 
longo de todo o período de análise, conforme retratado na tabela abaixo. 

Tabela 5: Benefícios Totais 

Trecho 
Benefícios em US$I 06 (Valores Econômicos) 

Custo Operacional Tempo de Viagem TOTAL 

São Paulo - Curitiba 3.570,30 653,18 4.223,47 

Curitiba - Florianópolis 2.593,99 667 ,23 3.26 1,22 

São Paulo - Florianópoli s 6.199 ,88 1.329,16 7.529,04 

Fonte: Mac Dowell eta!. (1995b) 

2.4. Custo das Obras 

As obras a serem executadas compreendem: 

1) A construção de uma nova pista, conforme exposto no item 2.3.3, e a restauração da 
pista atual inclusive em seus trechos já duplicados; 

2) Dois ciclos de restauração do Corredor envolvendo em cada ciclo o reforço estrutu
raI das duas pistas em toda a extensão. 
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o custo das obras, em termos econômicos, extraídos dos Projetos de Engenharia e 
referidos ao ano de 1996 mediante a taxa de oportunidade de capital de 12% a.a., estão 
registrados a seguir: 

Tabela 6: Custos das Obras 

Custo das Obras - US$106 (Valores Econômicos) 

Trecho Duplicação Restauração 

(Período 1996 - 1997) (Períodos : 200812009 e 202012021) 

São Paulo - Curitiba 412,13 101,81 

Curitiba - Florianópolis 295,89 87,79 

Fonte: Mac Dowell eta/. (1995b) 

2.5. Avaliação Econômica 

A avaliação econômica, efetivada com base nos valores constantes no subitem 2.3.5. 
e 2.4. e mediante a adoção de uma taxa de oportunidade de capital de 12% ao ano para 
determinação do valor presente, forneceu para os índices TIR (Taxa Interna de Retorno) e as 
relações B/C (Benefício / Custo) e B-C (Benefício - Custo) os valores consignados na tabela 
abaixo. 

Tabela 7: Resultado da Avaliação Econômica 

Ligação TIR B/C B- C (US$ x 106
) 

São Paulo - Curitiba 88% 10,25 3.811,34 

Curitiba - Florianópolis 86% 11,41 2.975,32 

São Paulo - Florianópolis 87% 10,79 6.831,01 

Fonte: Mac Dowell et aI. (1995b) 

2.6. Análise de Sensibilidade 

Foi por fim realizada uma análise de sensibilidade, efetuando uma avaliação a partir 
da variação dos custos operacionais e dos investimentos (obras). 

Foram feitos cálculos para os seguintes casos: 

1) Quanto ao Custo das Obras : sem acréscimo e com acréscimo de 50%; 
2) Quanto aos Benefícios: sem redução e com redução de 10% a 60%. 
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Os resultados alcançados, sempre caracterizando uma expressiva margem de retorno 
para o investimento, estão retratados nos gráficos que se seguem: 

Gráfico 1: Variação da T.I.R. 
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ª 
10% 
0%+-~----+-~----~~----~-----4--~--~------~ 

0% 10% 

REDUÇÃO DO BENEFíCIO OPERACIONAL 

(Sem Acréscimo no Custo das Obras) 

Fonte: Mac Dowell et aI. (1995b) 

Gráfico 2: Variação da T.I.R. 

ª 1~~._ .... _ .... _ .... _ .. . _._ ... _. ~ .. _ .. ~ .. . ~ .. ~ .. ~ ... ~~ ____ ~~~ .. _ ...•.. _ .... _ .... _ .. _ .. ~. ________ ~ ______ ~ 

10% 20% 40% 

REDUÇÃO DO BENEFíCIO OPERACIONAL 

(Com Acréscimo de 50% no custo das Obras) 

Fonte: Mac Dowell et aI. (1995b) 

3. RESULTADOS ALCANÇADOS 

O Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica propiciou a obtenção, junto a Agentes 
Financeiros Externos, de financiamento para a execução das obras, cujo valor, consideradas 
as despesas indiretas e outros componentes de custo, totalizam US$l ,282 bilhão. 
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Neste sentido, o Governo Brasileiro assinou, em 26/Jun/96, um acordo de financia
mento com o Banco Internacional de Desenvolvimento - BID no valor de US$450 milhões e 
está em fase final de negociação com o EXIMBANK do Japão para o financiamento dos 
outros US$450 milhões . 

A nível nacional, o capital privado participará também do empreendimento, através 
de empresas concessionárias que posteriormente assumirão a concessão da exploração Cor
redor. 

A tabela abaixo registra as participações das várias fontes que financiarão o empreen
dimento. 

Tabela 8: Financiamento do Empreendimento 

Discriminação US$ 106 % 

Fontes Externas 70,18 
BID 450,00 35,09 
EXIMBANK 450,00 35,09 

Fontes Internas 29,82 
Capital Privado 102,91 8,02 
Tesouro Nacional 279,45 21,08 

Total Geral 1.282,36 100,00 

Fonte: Morais Neto (1 996). 

Este é, portanto, o maior projeto da área de Transportes dos últimos anos, tanto em 
valor total quanto em percentual de financiamento externo. 
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TOQUE DE ALVORADA. 

Antes do toque de alvorada, a Petrobras já está acordada. Ela está sempre 

alerta, marchando junto com as Forças Armadas, dando sua contribuição 

para o Brasil. Como fornecedora exclusiva da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica, a Petrobras vai aonde for preciso. Até mesmo às regiões 

mais distantes do Amazonas, onde ela faz o abastecimento por meio de 

barcaças. Seja no mar, na terra ou no ar, estamos sempre a postos. 

-~PETROBRAS Ministério 
de Minas 
e Energia 

~ Brasil 
EM ACÃO 



DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

Soluções de Acesso ao Usuário 

Marcello Praça Gomes da Silva* 

1. INTRODUÇÃO 

E stando o mercado consumidor mais 
consciente da sua importância e 
mais conhecedor do avanço tec-

nológico mundial, há uma pressão cada vez 
maior dos usuários de telecomunicações 
em relaçãoao aumento das velocidades de 
transmissão e à melhoria substancial da 
qualidade e da disponibilidade dos circui-
tos. Isto implica, por parte das empresas 
operadoras, na necessidade de dispor de 
eqllipamentos confiáveis e flexíveis, além 
de lIma esttutura organizacional ágil e mo
dernapara fazer frente a um ambiente ex
~erno de competitividade acirrada. 

O acesSo tradicional via LPCDs (Li
nhas Privativas para Comunicação de Da
dos) já não é mais suficiente para atender 
às diversificadas exigências que o mercado 
impõe. Esta situação ocasionou a busca de 
novas tecnologias de acesso (satélites, ca
bos de fibras ópticas, rádios digitais). 

Um tipo particular de acesso (que 
todayia .não será discutido neste trabalho) 
é? ,challlado; "acesso de TV", ou seja, a 

* Eng!jnheiro da EMBBATEL - Divisão de Rádio (DRT. 21) 

ligação das emissoras de televisão aos cen
tros de televisão da EMBRATEL (os 
CTVs) via enlaces rádio na freqüência de 
13 GHz ou com cabos coaxiais. 

Para ilustrar o desmembramento de 
uma rede de transmissão (desde o backbone 
ou espinha dorsal até o acesso local) va
mos empregar o modelo da rede nacional 
de telecomunicações. 

A rede de transmissão da EMBRA
TEL pode ser dividida em três níveis de 
transporte (os dois primeiros de alta capa
cidade e o terceiro de média). 

OtranspOlte de nível 1 interligaduas 
estações terminais, à longa distância, fazen
do uso de estações repetidoras. Ele atende 
ao tráfego dito interurbano e é constituído 
por rádios em microondas (analógicas e di
gitais) e por sistemas ópticos (muitos deles 
ainda na fase inicial de implantação). 

O transporte de nível 2 interliga 
duas estações terminais de uma mesma 
localidade (normalmente sem Llsar esta
ções repetidoras, ou seja, um sistema pon
to-a-ponto). Já o transporte de nível 3 (cha
mado rede de acesso) é aquele responsá
vel pela interligação dos usuários ao siste
ma da EMBRATEL. 
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Os dois primeiros níveis de transporte (l e 2) constituem o que se denomina "rede 
básica". 

É possível que, a longo prazo, grande parte das ligações urbanas, hoje em dia feitas via 
rádio, sejam substituídas por enlaces com fibras ópticas. Entretanto, isto dependerá de uma 
série de fatores, tais como: o congestionamento espectral, a necessidade de taxas de linha 
cada vez mais elevadas, a expansão da rede óptica urbana, o barateamento dos custos das 
instalações e componentes fotônicos e eletro-fotônicos, o desenvolvimento de novas técnicas 
de modulação e compressão digital, etc. 

2. RÁDIO DIGITAL 

Os rádios digitais em microondas (DMRs - Digital Microware Radios) são cada vez 
mais comumente encontrados ao longo das cidades e distritos industriais em aplicações tais 
como a interligação de redes locais (LANs) e redes metropolitanas (MANs) de computadores 
(radionets ou rádio LANs), transmissão analógica de vídeo com canais de áudio, ligações de 
caráter temporário e/ou emergencial , etc. Para se constituir a rede de acesso aos usuários 
(RAUs), os rádios digitais vêm se mostrando a solução mais atraente (situação esta que deve 
perdurar até que uma ampla rede óptica esteja assentada nas áreas urbanas). 

É uma solução segura, com relação custo-benefício atraente, de rápida implantação, 
fácil alinhamento e mobilidade para o remanejamento, elevada confiabilidade (devido ao alto 
MTBF do equipamento), baixo consumo (baixa wattagem), variada gama de taxas de trans
missão, simplicidade de expansão (upgrading) e podendo cobrir até algumas dezenas de qui
lômetros por enlace (dependendo da topografia do perfil longitudinal, da freqüência de ope
ração, do desempenho desejado e da quilobitagem pretendida). 

Divide-se basicamente em duas modalidades: o ponto-a-ponto (P-P) e o ponto
multiponto (P-MP) ou rádio-pacote (packet-radio). 

O rádio P-MP possui 60 time slots de 64 kbit/s cada um (podendo serem preenchidos 
por 1.2,2.4,4.8,9.6,19.2,48,56 e 64 kbit/s em diferentes combinações), tendo uma capaci
dade total de 4 Mbitls (outros sistemas têm 2 Mbit/s). É composto por uma estação nodal, 
estações terminais (nos usuários) e repetidoras (se necessário). O P-MP funciona segundo a 
filosofia TDMITDMA (Time Division Multiplexing/Time Division Multiple Access) e opera 
na faixa de 2 GHz (UHF). A estação nodal transmite por TDM e recebe (tanto da estação 
repetidora quanto das terminais) por TDMA. 

O rádio P-P ocupa as faixas de 15 GHz (2 e 4x2 Mbitls) e 18 GHz (2, 2x2 e 4x2 Mbit/s). 
Para 15 GHz o alcance máximo se situa em torno de 25 km e para 18 GHz em 20 km. Quando 
um relevo se constitui em obstáculo para a radiovisada será necessário a realização de um 
cálculo de altura de torre e antena (com o apoio de cartas topográficas e equipes de campo) ou 
o uso de repetidores ativos ou passivos (refletores ou antena back-to-back). Tanto as condi
ções topográficas e de infra-estmtura quanto a relação investimento-benefício é que irão ditar 
a solução escolhida para uma certa aplicação. Como regra geral podemos afirmar que a repe
tição ativa é a mais onerosa enquanto que a reflexão passiva é a menos custosa. Em todos os 

62 REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA I~~I 



SOLUÇÕES DE ACE SS O AO USUÁR IO 

três casos é de vital importância a correta escolha do ponto repetidor (pressupondo um deta
lhado survey topográfico e de instalação, a ser realizado in loco) . 

Para atender os usuários de alta capacidade ou para interligar pontos de concentração 
até uma estação terminal , podemos usar a faixa de 8 GHz alta (34 Mbitls), que pode alcançar 
até 50 km em linha de visada. 

Na faixa de 900 MHz (UHF) existem os chamados modems-rádio para 19.2, 56 e 64 
kbit/s funcionando numa distância máxima de 50 km e podendo operar inclusive com o enla
ce estando obstruído (via mecanismo de propagação por difração). Neste caso pressupomos a 
realização de testes de propagação e de taxa de erro de bits (BER ou TEB). 

Outra possibilidade consiste na faixa de 23 GHz que está canalizada para 2, 2x2, 4x2, 
34 e 140 Mbitls na hierarquia digital plesiócrona européia (PDH CEPT) e 155 Mbit/s na 
hierarquia digital síncrona SDH. Estando limitada à uma distância máxima de cerca de 10 km, 
esta faixa deverá ser empregada no descongestionamento do espectro urbano e no acesso à 
grandes usuários (em razão das diversas opções de megabitagem existentes). 

Outras faixas também possíveis para uso são as de 26, 29, 38 e 50 GHz. 
Um DMR é constituído basicamente por uma unidade de RF (a RFU) e uma unidade 

de banda base (para o processamento digital de sinais , multiplexagem e interfaceamento). 
Como elementos acessórios temos a fonte de alimentação, a cabeação interna e externa e o 
sistema irradiante (antena, branching e guias de onda) . Caso necessário, adicionalmente tere
mos um radome (protetor) para proteção física da superfície refletora e da corneta de alimen
tação (feedhorn) e um colar (anel, saia ou necklace) para redução do transbordo (spillover). 
Em termos de montagem existem três tipos básicos: indoor, split e outdoor. A indoor se 
caracteriza pelo fato do equipamento rádio ser interno enquanto apenas a antena (e seus aces
sórios) se localizam do lado externo. Na outdoor o conjunto se localiza ao relento e é acondi
cionado no interior de um housing enquanto que a split separa o equipamento em dois con
juntos: externamente a RFU e o sistema irradiante e internamente o modem e a parte de banda 
básica (a conexão entre os dois é feita por meio de um multicabo). 

Uma nova opção é o uso de rádios com espalhamento de espectro (spread spectrum), 
operando na faixa de 900 MHz e suportando 64,128 e 256 kbitls síncronos, 19.2 e 38.4 kbit/ 
s assíncronos ou ainda voz analógica. Outras bandas são também usadas para os rádios spread 
spectrum. 

Acima de 10 GHz a atenuação por hidrometeoros (neve, granizo, neblina, nuvens e 
principalmente a precipitação pluviométrica) responde por uma grande parcela da degrada
ção da margem de fading (desvanecimento). Em determinadas freqüências a atenuação por 
gases atmosféricos (oxigênio e vapor d'água não condensado) é também significativa. Ou
tros gases atmosféricos (como o dióxido de carbono e o nitrogênio) somente são importantes 
nas freqüências muito altas. Nos climas equatorial e tropical úmido, a chuva é o fator crucial 
na limitação em distância do radioenlace (acima de 10 GHz). 

O sistema rádio poderá ser ou não transparente aos dados (caso o seja ele não realizará 
qualquer checagem de conteúdo, de erros ou de controle da informação trafegada). 

Normalmente o radioenlace funciona na configuração simples" 1 +0", ou seja, sem 
proteção. É possível o uso da configuração hot-standby "1+1" mantendo, todavia, a mesma 
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freqüência de operação nos dois canais de RF (como um fator de economia espectral). Com a 
configuração" 1 + 1" o cálculo do radioenlace requer a inclusão da perda adicional no acoplador. ,( 

3.DAV 

Como existe uma enorme rede de microondas analógicas em funcionamento não seria 
racional o desperdício destas facilidades (em razão das elevadas somas gastas em suas im
plantações) . Desta forma, para o aproveitamento digital dos troncos de microondas analógicas, 
existe a possibilidade da utilização de sistemas híbridos com equipamentos DAV (Data Above 
Voice), os quais permitem trafegar um trem de dados de 2,048 Mbit/s (hierarquia européia El 
segundo a recomendação CCITT G.703) acima da banda básica telefônica FDM/FM 
(Frequency Division MultiplexinglFrequency Modulation) em um mesmo canal de RF. No 
caso de uma banda básica de televisão, o DAV recebe a denominação de DAVID (Data Above 
Video) ou DAV TV. Nos Estados Unidos, até 3,152 Mbitls (DS-IC) são transmitidos com o 
DAV em sistemas FDMIFM. 

O DAV poderá equipar sistemas rádio analógicos de 960, 1800 e 2700 canais telefôni
cos (DAV tipo lU, U e I, respectivamente), podendo estar presente tanto em estações termi
nais quanto em estações repetidoras. 

As administrações telefônicas mundiais também podem usar equipamentos DUV (Data 
Under Voice) e DIV (Data In Voice) em seus troncos analógicos. 

Um exemplo de DIV foi desenvolvido pela Fujitsu (usando a modulação 8-PAM VSB) 
e pode transmitir 1,544 Mbitls (hierarquia americana DS 1) em 344 kHz de banda (com uma 
eficiência espectral de quase 5 bpslHz). Já a AT&T utiliza em seu sistema LI800 FDM a 
porção inferior do espectro (DUV) para transmitir 1,544 Mbitls (para operar o serviço DDS
Digital Data Service). 

4. WAY SIDE (DROP/INSERT DIGITAL) E DAD 

Para derivação da canalização de linhas tronco em microondas digitais de alta capaci
dade (140 Mbitls), pode-se fazer uso de equipamentos way-side e DAD (Data Above Data ou 
Data Above Digital). 

O way-side insere/retira um trem de 2 Mbitls no/do quadro (frame) do rádio digital 
enquanto que o DAD (que é um DAV digital) entra com 2 Mbit/s acima dos 140 Mbitls do 
rádio digital. 

5. FIBRAS ÓPTICAS 

São usadas na interligação de centrais telefônicas (internacionais, interurbanas e urba
nas), nos projetos piloto para a rede local de assinantes, em cabos submarinos, nos sistemas 
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de TV a cabo (CATV) e em circuito fechado de TV (CCTV), na implementação de redes 
metropolitanas (MANs) e redes locais (LANs), na conexão de grandes usuários à rede nacio
nal de telecomunicações (filosofia FITO: Fiber To The Office) e nas rotas inter e intraestaduais 
de tráfego pesado. Fora do âmbito das telecomunicações as fibras ópticas são usadas nas 
instalações industriais (supervisão e telemetria), na medicina (sensores, cateteres, fiberscópios), 
na eletrônica embarcada (dos veículos automotivos), na aviônica e em aplicações militares 
(giroscópios ópticos e mísseis teleguiados à fibra). 

Nos grandes centros urbanos, a instalação de anéis ópticos de acesso pode ser feita 
aproveitando-se a infra-estrutura das empresas de eletricidade (na rede aérea ou enterrada) e 
de transportes metroviários (ou ferroviários em geral) para a passagem da cabeação. 

As fibras ópticas apresentam muitas vantagens sobre os meios físicos convencionais 
(cabos coaxiais e cabos de pares), dentre as quais podemos citar a enorme banda passante, as 
baixas atenuações, as dimensões físicas reduzidas, o baixo peso distribuído dos cabos ópticos, 
a isolação elétrica entre os terminais, a pequena sensibilidade quanto às variações ambientais, 
a imunidade às interferências eletromagnéticas (EMI) juntamente com a ausência de irradia
ção, a facilidade de expansão da capacidade total do sistema, a segurança contra detecção 
indevida (privacidade) , o menor custo potencial e a quase inexistente diafonia (crosstalk) 
entre os diversos canais. 

No atual estado da arte as fibras ópticas ainda são essencialmente um meio de trans
missão para enlaces ponto-a-ponto (pouca capacidade multiponto). Esta situação tende a se 
alterar rapidamente com as pesquisas envolvendo muxes e demuxes para comprimentos de 
onda (lâmbda muldems), acopladores em estrela e divisores ópticos (estruturas tipo tê). 

6. SATÉLITES 

Os sistemas satélite apresentam muitas características interessantes, como por exem
plo a extrema facilidade de ligações ponto-multiponto, a alta qualidade das transmissões, a 
sigilosidade (com a codificaçao do sinal), a multiplicidade das velocidades de transmissão de 
dados, as facilidades de instalação e de expansão, as distâncias quase ilimitadas entre es~a
ções da rede, a pouca dependência das condições topográficas, a independência dos custos 
em relação à distância ou localidade geográfica, etc. 

São utilizados para a difusão de dados (broadcasting data), correio eletrônico (E-mail)? 
serviços de emergência, educação interativa, consultas on-line em agências bancárias, caixas 
automáticos, coleta de informações de várias procedências (satellite newsgathering), distri
buição de sinais de televisão (áudio e vídeo) e telefonia para localidades distantes e isoladas, 
tele e audioconferências, transferência diária de arquivos entre matrizes e filiais, dados mili
tares (na banda X, em 8/7 GHz), telemedicina (em aulas remotas e acompanhamento cirúrgi
co), sensoriamento remoto e meteorologia, ligação de postos alfandegários, difusão sonora 
satelital (como 6 sistema Radiosat da EMBRATEL), terminais PDV (ponto-de-venda), 
teleconsulta a bases de dados remotas, telessupervisão e telecontrole de canteiros de obras e 
de usinas hidroelétricas, serviços temporários para congressos e exposições, cotações em 
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bolsas de valores e de mercadorias, apoio à navegação aérea e marítima (com o sistema GPS 
- Global Positioning System), monitoramento de frotas de veículos, etc. 

Com os estudos envolvendo o lançamento de satélites de órbita baixa e órbita média 
(LEOs e MEOs, Low/Medium Earth Orbit Satellites), espera-se um intenso desenvolvimento 
no ramo das comunicações móveis (fac-símile, a transferência de dados "store-and-forward", 
mensagens e radiolocalização). Em razão da sensível diminuição da atenuação de espaço 
livre, o acesso aos LEOs poderá ser feito com terminais portáteis de dimensões reduzidas e 
terá cobertura em qualquer ponto da superfície terrestre. 

Atualmente o Brasil é atendido através da banda C (6/4 GHz) sendo que a segunda 
geração do BRASILSAT opera também na banda X (uso militar) . A banda Ku (14/12 GHz), 
que é susceptível à atenuação por hidrometeoros, também já está em uso no momento atual 
(TV por assinatura via satélite). 

7. CABOS DE PARES 

Na atualidade, as LPCDs continuam sendo uma alternativa interessante em determi
nadas situações. 

Com o progressivo desenvolvimento das tecnologias HDSL (High Bit-Rate Digital 
Subscriber Line) e ADSL (Asymmetric High Bit-Rate Digital Subscriber Line) possibilitan
do o acesso digital em 1,544 Mbit/s (ou 2,048 Mbit/s) sobre a planta instalada de cobre do 
loop local , espera-se incentivar a demanda por serviços de alta velocidade (banda larga) que 
deverão agilizar a chegada da fibra diretamente às casas dos assinantes. 

Estas taxas são muito superiores à taxa básica da RDSI (ISDN) de faixa estreita ou 
RDSI-FE (160 kbit/s) e somente foram alcançadas com o notável progresso ocorrido em 
áreas como a microeletrônica VLSI (Very Large Scale Integration), as técnicas de codificação 
e o processamento digital de sinais. 

A mais notável dessas tecnologias chama-se VHDSL (Very High-Speed DSL) que 
para lances curtos (até 30 metros) possibilita a transmissão full-duplex sobre pares trançados 
não-blindados (UTPs , Unshielded Twisted Pairs) 26 AWG de taxas tão elevadas quanto 8, 10 
(Ethernet) e 16 Mbit/s (para redes locais) bem como a DS3 (44,736 Mbit/s), OC-I (51,84 
Mbit/s), FDDI de primeira geração (100 Mbit/s) e OC-3 ou STM-1 (155,52 Mbit/s). 

No processo de transição entre uma rede puramente metálica e uma rede óptica de 
assinantes podemos caracterizar os seguintes estágios evolutivos: FTTO (Fiber To The Office), 
FTTZ (Fiber To The Zone), FTTC (Fiber To The Curb) e FTTH (Fiber To The Home). FTTO 
se constitui no atendimento de grandes usuários (indústrias, centros de comércio ou institui
ções públicas e privadas diversas). FTTZ e FTTC levarão a rede óptica até pontos de concen
tração (as duas diferem essencialmente pelo número de assinantes a elas conectados). FTTH 
é o estágio final de evolução e onde a conversão eletro-óptica ocorrerá no interior das depen
dências de cada usuário do sistema (pessoa física ou jurídica). Neste momento não existirá 
mais a rede metálica e todo e qualquer assinante poderá usufruir de serviços de banda larga 
(como por exemplo a televisão de alta definição interativa ou IHDTV). 
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E transforme seus sonhos em realidade. 
Para você realizar ' todos os seus sonhos, 

o Banco do Brasil coloca à sua disposição uma linha 

de investimentos com a maior rentabilidade e 

segurança, 

Assim você pode fazer aquela bela viagem com a 

família, comprar um carro novo, um escritório maior 

ou mesmo uma casa mais bonita e confortável. 

Faça logo seus projetos. No Banco do Brasil, você 

http ://www.bancobrasi l.com.br 

tem Poupança, RDB e CDB, Ouro e Fundos de 

Investimento. 

E ainda pode contar com todas as facilidades no 

atend i mento. 

Fale hoje mesmo com o gerente Banco do Brasil. Você 

vai descobrir que seus sonhos podem se tornar realidade. 

Investimentos BB. Você quer, você tem. 

.. BANCO DO BRASIL 
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Utilização do Desdobramento 
da Função Qualidade (QFD) no Modelo Administrativo 

do Ciclo de Vida dos Materiais de Emprego Militar 
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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de propor a utilização da 
metodologia de Desdobramento da Função Qualidade (QFD) no Modelo 

Administrativo do Ciclo de Vida dos Materiais de Emprego Militar, ' 
a fim de complementá-lo e aperfeiçoá-lo. 

O QFD é um sistema destinado a traduzir as necessidades dos clientes 
em requisitos técnicos do processo produtivo, em cada estágio, desde a 

pesquisa e o desenvolvimento do produto ou serviço, até a engenharia, a 
fabricação e a distribuição. 

Essa metodologia será apresentada por meio de uma de suas abordagens, o 
Métododas Quatro Fases. Como escopo principal deste trabalho, será 

enfatizada a sua primeira fase, a de Planejamento do produto. Para a sua 
melhor compreensão, será mostrado um estudo de caso da utilização do QFD, 

em um material explosivo tipo cordel detonante. 
Será visto, também, que a sua utilização possibilita melhorias no modelo 

administrativo em vigor. 
Como conclusão, verificar-se-á que os benefícios para o modelo em vigor 

caracterizam-se, principalmente, pela elevação da satisfação dos usuários, 
redução de custos e aumento da produtividade . 

• Possui o Curso de Mestradó em Qualidade de Sistemas dO IME e atualmente exerce as funções de Gerente da Qualidade, de 
Chefe da Seção de Apoio e de Avaliador do Centro de Avaliações do Exército (CAEx), 

•• 'Possui o Curso de Mestrado em Qualidade de Sistemas do IME e atualmente encontra-se em doutoramento no Departamento de 
Engenharia Industrial na RUC do.Rio de Janeiro, 



DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

1. INTRODUÇÃO 

O preparo e o emprego da Força Terrestre demandam, cada vez mais, materiais de em
prego militar capazes de reduzir o hiato tecnológico existente em relação aos exérci
tos dos países mais desenvolvidos e de proporcionar maior presteza e eficácia ao 

Exército Brasileiro contra ameaças internas e externas . 
Com o propósito de atender a essas demandas, foi criado um modelo administrativo 

que visa ordenar e descrever as principais atividades e eventos do ciclo de vida dos MEM. 
Caracterizado por seis fases: Formulação Conceitual , Planejamento e Programação, Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D), Produção ou Aquisição, Utilização e Alienação, é regulado por 
meio das Instruções Gerais para o Modelo Administrativo do Ciclo de Vida dos Materiais de 
Emprego Militar (MEM) - IG 20-1 2. 

Esse modelo vem cumprindo sua finalidade. Verifica-se, entretanto, que o mesmo 
pode ser complementado e aperfeiçoado por meio da utilização de técnicas da Qualidade 
Total, filosofia que visa o aperfeiçoamento contínuo de processos e sistemas e a satisfação do 
usuário. Com esse propósito, foi selecionada a metodologia de Desdobramento da Função 
Qualidade (QFD), que será apresentada nos seus aspectos mais relevantes . 

Será também realizado um estudo de caso do emprego dessa metodologia no ciclo de 
vida de um material de emprego militar, a fim de entendê-lo e levantar alguns benefícios do 
seu uso. 

2. METODOLOGIA DE DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE 

o termo Desdobramento da Função Qualidade é a tradução de Quality Function 
Deployment (QFD), metodologia desenvolvida por Yoji Akao e Katsuyo Ishiara no período 
de 1965 a 1969 no Japão. 

O Método das "Quatro Fases" é um modelo para explicar o formato de um estudo 
completo de QFD, sendo eficaz para introduzir a voz do cliente em um produto. 

Nesse método, cada fase estrutura informações críticas, que servem de base para a 
fase seguinte. O ato de transportar informações-chave de uma fase para outra é chamado de 
"Progressão de Fase". Assim, os "COMOs" (soluções para o que se deseja) mais importan
tes, ou aqueles mais difíceis de serem implementados, são selecionados no diagrama e trans
portados para a fase seguinte, a fim de construírem os "O QUEs" (o que se deseja) dessa fase . 
Isso continua até que cada objetivo seja refinado em um nível realizável. 

O diagrama a seguir (figura 1) representa o processo de transferência de dados em 
uma "Progressão de Fase" . 
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Esta metodologia de QFD adota as seguintes fases (figura 2): 

Fase I - Planejamento do produto (Casa da Qualidade) 
Fase 11 "T Planejamento do Projeto 
Fase 111 - Planejamento do Processo 
Fase IV - Planejamento da Produção 
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Figura 1: Diagrama de Progressão de Fases 
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Figura 2: Método das Quatro Fases 

a. Fase I - Planejamento do Produto 

Usa um diagrama conhecido como a "Casa da Qualidade". É empregada para capturar 
e traduzir a "Voz do Cliente" em medidas (requisitos de projeto) que reflitam, na linguagem 
técnica, as expectativas e necessidades específicas do cliente. Ela se destina, também, a auxi 
liar a equipe de projeto a tomar decisões a respeito do que deverá ser focalizado. 

b. Fase 11 - Planejamento do Projeto 

É utilizada para a geração e seleção de conceitos das partes . Isso é feito tomando-se os 
requisitos de projeto selecionados na Fase I e levando-os para o diagrama da Fase II, como "O 
QUEs". Os "COMas" do Planejamento do Projeto são as características das partes. 
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c. Fase 111 - Planejamento do Processo 

É empregada para estabelecer o ajuste ótimo do processo de fabricação, relativo ao 
projeto na fase lI. Isso é feito transferindo-se as características das partes da Fase II para 
formar os "O QUEs" da Fase lI!. 

Os parâmetros do processo são os "COMOs" desta fase e visam à otimização do pro-
cesso. 

d. Fase IV - Planejamento da Produção 

É usada para estabelecer os sistemas necessários a serem implementados, a fim de dar 
suporte aos processos selecionados na Fase III. Os parâmetros do processo selecionados são 
transferidos do diagrama da Fase III para formar os "O QUEs" da Fase IV. Os "COM Os" do 
Planejamento da Produção são estabelecidos visando-se ao controle da qualidade, à manu
tenção e ao treinamento. 

3. UTILIZAÇÃO DO QFD NO CICLO DE VIDA DOS MEM 

a. Generalidades 

O QFD é uma técnica de planejamento que abrange o ciclo de um produto, desde o 
levantamento das necessidades dos usuários até a sua produção, que é exatamente a finalida
de daquele modelo administrativo. 

A fim de facilitar a compreensão de seu emprego, por meio de um exemplo prático e 
mensurável, o QFD será apresentado, através da sua utilização na definição de um material 
de emprego militar que, por suposição, estará inserido no ciclo de vida dos MEM. 

Por hipótese, foram levantados os requisitos operacionais de um material explosivo, 
tipo cordel detonante, os quais poderiam ter sido originados da necessidade de modernização 
ou aperfeiçoamento do produto ou da demanda por um material novo a ser pesquisado. A 
tabela 1 identifica esses dados. 

Tabela 1: Relação de Requisitos Operacionais 

Nr Requisitos Grau de Importância 

1 Tem que explodir 10 

2 Funcionar dentro d' água 9 

3 Agüentar peso 8 

4 Poder ser cortado 7 

5 Ter boa aparência 6 
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b. Uso da Fase 1- Planejamento do Produto (Casa da Qualidade) 

Adiante, será apresentado o diagrama da Fase I (figura 3) e serão feitas considerações 
sobre a sua utilização, 
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Observa-se que, na forma de diagrama, a equipe que elabora os requisitos técnicos 
básicos (RTB) irá se obrigar a encontrar requisitos técnicos para cada requisito operacional 
básico (ROB). Isso é visto de forma inequívoca no diagrama, pois para cada linha deverá 
existir pelo menos uma relação. 

No desdobramento dos requisitos operacionais em técnicos, são colocados os relacio
namentos entre os mesmos. No modelo atual isso já acontece. Entretanto, não é registrada a 
intensidade do relacionamento, ou seja, se é forte, moderada ou fraca. No exemplo vê-se que 
o requisito técnico NQ 3 - Resistência à pressão hidrostática, está relacionado com os requisi
tos operacionais : NQ 1 - Tem que explodir, com fraca relação e NQ 2 - Funcionar dentro 
d' água, com relação forte. Essa diferença na classificação permite constatar que aquele requi
sito técnico é mais significativo para o NQ 2 do que para o NQ 1. Ela é importante, também, 
porque possibilita classificar quais são os requisitos técnicos fundamentais para atender a 
cada requisito operacional. 

Os Graus de Importância dos COMOs são calculados, para cada coluna, por meio da 
multiplicação das importâncias dos "O QUEs" (dadas pelo cliente) pelos respectivos valores 
dos símbolos de relacionamento com os "COM Os": 9 para relação forte , 3 para relação mo
derada e 1 para relação fraca. A seguir, faz-se a soma vertical, resultando na importância de 
cada "COMO". 

Observando-se a linha Grau de Importância dos COMOs, constata-se que o requisito 
NQ 1 - Sensibilidade da iniciação por onda de choque - obteve grau 171. Já o de NQ 7 -
Acabamento superficial - recebeu 69 . Conclui-se, portanto, que esse é muito menos impor
tante do que aquele. Essa determinação foi realizada por meio do uso do grau de importância 
do usuário e das relações entre os requisitos , ou seja, a determinação da importância dos 
requisitos técnicos é função das necessidades dos usuários e da solução técnica para as mes
mas. 

Para a importância relativa é pertinente tirar algumas conclusões. Os requisitos de Nll> 
1, 2 e 3 somam 63% da importância total dos requisitos. Isso significa que é possível estabe
lecer prioridades. Caso seja preciso eliminar necessidades técnicas , elas seriam candidatas a 
serem mantidas, enquanto que a de NQ 7 - Acabamento superficial, que representa apenas 
10%, poderia receber menor atenção e até mesmo ser excluída, se for o caso. 

As Diretrizes para a elaboração dos RTB determinam que sejam identificadas as difi
culdades para padronização, manutenção e suprimento. Na matriz apresentada, existe uma 
linha contendo o grau de dificuldade para se alcançar cada requisito técnico, com valores de 
1 a 5. Existe, porém, a possibilidade de serem acrescidas outras dificuldades. 

O uso de valor-alvo de forma explícita em um campo vem ao encontro do que deter
mina as diretrizes para a elaboração dos RTB, com a vantagem de poder ser complementado 
pela linha Direção da Melhoria. 

No exemplo, o requisito NQ 4 - Resistência à tração - possui como valor-alvo um 
mínimo de 60 Kgf. Esse dado permite que, na fase de avaliação técnica, o órgão avaliador 
saiba que será necessário realizar um ensaio de tração, a fim de verificar se os materiais 
ultrapassam o valor mínimo de 60 Kgf. Essa informação é, também, bastante esclarecedora 
aos fabricantes, pois lhes informam a exata definição do que se espera do MEM. 
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Para esse mesmo requisito há, na direção para melhoria, o símbolo t, significando 
que quanto maior for a resistência, melhor. Já no requisito Nº 5 - Resistência ao Corte, o 
símbolo t significa que quanto menor for a resistência ao corte, melhor; seu valor-alvo é de, 
no máximo, 35 Kgf. 

Neste momento existem melhores condições para se compreender o uso e as vanta
gens do telhado da casa da qualidade. Para os requisitos 4 e 5, o "telhado" mostra a relação 
entre eles, que, no caso, é negativa forte. Assim, se elevarmos a resistência à tração, que seria 
bom pela direção da melhoria, haveria a elevação da resistência ao corte, que não seria dese
jável, pela indicação expressa na sua direção da melhoria. Essa relação de compromisso, um 
variando com o outro, e, no caso, um prejudicando o outro, faz com que se evite o estabeleci
mento de requisitos conflitantes e até mesmo inviáveis de serem alcançados. 

Prosseguindo na apreciação da primeira matriz, pode-se identificar os dois últimos 
campos: Avaliação Operacional e Avaliação Técnica. Para fins de estudo foram relacionados 
três materiais: o da organização em estudo (nossa organização), um dado material A e um 
outro B. Essas avaliações seriam realizadas na Fase II do ciclo de vida dos MEM - Pesquisa 
e Desenvolvimento e completariam o diagrama. 

Tanto para a avaliação operacional como para a técnica, são colocadas graduações de 
desempenho de O a 5. Os materiais são identificados por símbolos e cada desempenho é 
registrado no gráfico, posssibilitando, facilmente, a comparação entre o desempenho dos 
MEM. No exemplo, verifica-se que o material A é o de melhor desempenho, seguido do da 
nossa organização e do material B. 

Após essas apreciações é possível identificar os resultados mais importantes desta 
fase do QFD: 

• identificação dos requisitos dos usuários, 

• determinação de requisitos de projeto do produto, 

• determinação dos valores alvos e 

• determinação de requisitos para estudo posterior. 

Porém, a análise não pode ser feita isoladamente, faz-se necessário integrá-la com 
outras informações como, por exemplo, levar em consideração o grau de importância e a 
dificuldade para os requisitos. 

A forma gráfica dessas avaliações faz com que as análises e as decisões sejam facili-
tadas. 

Uma outra vantagem do emprego dessa técnica é que existem softwares capazes de 
desenhar e realizar os cálculos do diagrama. 

É importante destacar que os dados objetivos da matriz foram calculados, às vezes, 
com base em informações subjetivas . Não se descartam, portanto, a experiência e o conheci
mento anterior da equipe que estiver envolvida no processo. O seu uso deve ser encarado 
como uma técnica de apoio à decisão e de subsídio para as fases subseqüentes, com a vanta
gem de quantificar dados subjetivos. 
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c. Uso da Fase 2 - Planejamento do Projeto 

Para o planejamento do projeto, na técnica do QFD, há o seu emprego na Fase de P&D 
do Ciclo de Vida dos MEM. Uma breve apreciação do Diagrama de desdobramento dos 
requisitos técnicos em características das partes (figura 4) permitirá a compreensão de sua 
utilização. 
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Figura 4: Utilização do Diagrama da Fase II - Planejamento do Projeto 

Esse diagrama foi apresentado de forma simplificada, pois foram omitidos os campos 
que definem as prioridades das partes. 

Como é visto, os requisitos técnicos são transportados para o novo diagrama, junto 
com os seus valores-alvo, os quais serão desdobrados em partes componentes do material. 

Para se obter um material com velocidade de detonação de 6800 a 7000 rnIs e capaz de 
ser iniciado com a espoleta NQ 8, é necessário que o mesmo possua uma carga explosiva com 
as seguintes características : tipo pentolite, carregamento linear de 10,0 gim etc., por exemplo. 

Há, ainda, o preenchimento dos campos relativos ao relacionamento entre os requisi
tos técnicos e as características das partes. No exemplo, esses requisitos e características 
estão fortemente relacionados. 

Desse modo, todos os requisitos técnicos possuirão, pelo menos, um componente do 
material com capacidade de atender ao seu valor-alvo. Para os demais requisitos seriam, 
também, buscadas soluções. 

Observa-se que os resultados mais importantes da Fase II do QFD incluem: 

• identificação dos melhores conceitos de projeto, 
• determinação de partes críticas, 
• determinação de características das partes críticas e 
• determinação de itens para desenvolvimento futuro. 
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d. Uso da Fase 3 - Planejamento do Processo 

Com base nas partes críticas e suas características com respectivos valores, serão, 
então, desenvolvidos os processos de fabricação. 

O diagrama da Fase lU proporciona condições para alcançar essa finalidade, como 
pode ser visto na figura 6. 

Para o exemplo, concebeu-se um processo que possui um funil , contendo o pentolite, 
sendo que por dentro dele passará um barbante. O pentolite será conduzido pelo barbante e 
permanecerá nele. Assim será possível obter a carga linear (figura 5). 
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Figura 6: Utilização do Diagrama da Fase 111 - Planejamento do Processo 
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Nesse diagrama, é visto que cada característica terá pelo menos um parâmetro de 
processo, capaz de fazer com que ela atinja o valor desejado. Para uma carga linear de 10,0 g/ 
m é necessário que o barbante, que está no núcleo central do material, possua, na fase de 
fabricação, uma velocidade de deslocamento de "Y" rnImin, e que o funil seja preenchido 
com "X" Kg de pentolite. 

Dentre os resultados mais importantes do uso desta fase, incluem-se: 

• determinação da melhor combinação processo/projeto, 

• determinação dos parâmetros críticos do processo, 

• estabelecimento dos valores-alvo dos parâmetros do processo, 

• possibilidade de melhor acompanhamento, por parte do Centro Tecnológico do Exér
cito (CTEx), em sua atividade de Certificação da Qualidade, podendo utilizar os 
parâmetros de processo para apreciar a capacidade do processo e auditá-Io; 

• determinação de itens para desenvolvimento posterior. 

e. Uso da Fase 4 - Planejamento da Produção 

O processo de produção do material será projetado em função das características do 
processo. A Fase IV do QFD poderá ser aplicada para alcançar esse fim . A figura 7 mostra o 
seu emprego. 

Requisitos 
da Produção o 
(COMOs) .... I~ 

o u-
Valor do Parâmetro do ~ 1:1 .... 
Processo 

('O -Parâmetros 
.... cr 11) 

c. ('O 
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E c 
11) E 

Valor do Parâmetro da UJ UJ -- --Produção N N I III 11) 

:> :> .... .... 

Figura 7: Utilização do Diagrama da Fase IV - Planejamento da Produção 

Como se vê, o parâmetro de processo carga linear, com valor de "Y" rnImin será 
alcançado pelo treinamento do operador e pelo ajuste da máquina, uma vez por semestre e 
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uma vez por semana, respectivamente. Seriam também estabelecidas as prioridades na sele
ção dos itens de controle da produção. 

Dentre os resultados mais importantes do estudo nesta fase, incluem-se: 

• avaliação das operações do processo visando à sua otimização; 

• estabelecimento dos requisitos de planejamento da produção. 

4. CONCLUSÃO 

o Sistema de Ciência e Tecnologia, a fim de atender à evolução da doutrina de empre
go da Força Terrestre e à evolução científico-tecnológica, vem se utilizando do modelo admi
nistrativo para o ciclo de vida dos MEM, na área de material. 

Num processo de aperfeiçoamento contínuo e de posse de novas metodologias é pos
sível complementar as ações do ciclo de vida dos MEM. 

O QFD facilita o desdobramento dos requisitos técnicos até a produção dos MEM, 
possibilitando uma visualização geral de todo o ciclo de vida com a conseqüente melhoria do 
processo decisório . Essa técnica enfatiza a determinação de prioridades, por meio da 
quantificação dos aspectos mais importantes no material. 

O QFD permite, ainda, que haja maior entrosamento entre os responsáveis pela dou
trina e pela área técnica, por meio de uma comunicação eficaz, com a conseqüente melhoria 
da satisfação dos usuários. 

O uso de softwares para o processamento das fases aumenta a confiabilidade do pro-
cesso. 

Essas vantagens conduzem a uma redução no período do ciclo, desde a Formulação 
conceitual até a fase de produção, além da diminuição de seus custos. 

O formato de diagrama, em que uma fase é o desdobramento da anterior, permite que 
se localizem os fundamentos empregados na seleção de um determinado requisito, possibili
tando modificações e aperfeiçoamentos futuros. 

É importante ressaltar que essas técnicas não são soluções para todos os problemas na 
obtenção de um MEM, mas servem de complemento às atividades já exercidas . Seu efetivo 
emprego necessita pessoal capacitado e que deseje utilizá-las, para que não se torne apenas 
mais um modismo. 

Uma sugestão é que sejam empregadas, em conjunto com outras técnicas, num mate
rial simples, de fácil obtenção e de baixo custo. Assim, com a experiência, aprender-se-ia a 
sua utilização e se ganharia confiança, por meio da constatação efetiva de seus benefíci,os. 

A partir dessa experiência e de posse dos aperfeiçoamentos necessários, as técnicas 
poderiam ser empregadas em larga escala, ampliando-se os benefícios do MEM no preparo e 
no emprego da Força Terrestre. 
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Sistema Integrado de Engenharia 

José Paulo do Prado Dieguez* · 

RESUMO 

A integração entre as atividades de ensino, de execução e de pesquisa e 
desenvolvimento, nos diversos ramós da Engenharia, é cada vez mais necessária 

e determinante no avanço científico e tecnológico de uma Nação. 
Há necessidade, entretanto, de definir objetivos e estabelecer regras, de modo a 

se obter um modelo básico que possa ser adaptado à maioria dos casos. 
A análise de organizações de Engenharia que tenham apresentado bons 

resultados, ao longo de um período de tempo considerado suficiente para se 
chegar a conclusões consistentes, é uma etapa obrigatória na pesquisa de um 
modelo eficiente. O Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos é 

apresentado como um bom exemplo de modelo a ser adotado. 
No presente trabalho procurou-se definir os principais relacionamentos que 

deve existir entre essas atividades essenciais da Engenharia (ensino, execução e 
pesquisa e desenvolvimento), estabelecer algumas premissas básicas que devem 
reger estes relacionamentos e analisar um exemplo de organização que alcançou 

sucesso internacionalmente reconhecido. 

1. INTRODUÇÃO 

P
ode-se definir um Sistema Integra

.. . . do de Engenharia (SIE) como sen
do uni conjunto de entidades de um 

mesmo ramo de Engenharia, independen-
tes entre si,cada uma com seus objetivos 
particulares, mas que estão integradas atra-

* En~. Fort eConst. Me 

vês do desenvolvimento de atividades em 
apoio ao conjunto, visando um objetivo 
comum, que é o crescimento generalizado · 
de todo o sistema. Estas atividades devem 
estar estruturadas em subsistemas que pos
suem áreas de interseção identificando o 
grau de interação existente entre eles. 

Há necessidade,portanto, que se 
defina muito bem os relacionamentos e o 
grau de interação entre as .atividades prin-
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cipais de cada subsistema, de modo que a independência entre eles e a produtividade de cada 
um deles seja preservada. A interferência de uma atividade em outra deverá ser sempre posi
tiva, para cada uma delas em particular, e para o conjunto como um todo. As atividades-fim 
e atividades-meio de cada subsistema, bem como as atividades de apoio prestadas ou recebi
das em relação a outros subsistemas, devem ser muito bem definidàs e equilibradas de modo 
que não haja prejuízo para nenhuma parte e sempre visando tornar o sistema auto-sustentável 
e lucrativo. Um comando único para todo o sistema e um apoio administrativo central em 
harmonia com os setores administrativos de cada subsistema pode ser apontado como um 
grande fator de integração. 

Vários exemplos de Sistemas Integrados, formalizados ou não, já existem há muito 
tempo, alguns até funcionando muito bem. Outros, no entanto, por não ter havido uma defi
nição satisfatória dos objetivos comuns e/ou dos relacionamentos necessários para atingir 
tais objetivos, não tiveram êxito e se desintegraram completamente ou se fundiram de tal 
forma que algumas atividades foram absorvidas por outras consideradas mais importantes e 
perderam o sentido. Uma das premissas básicas desses relacionamentos é que todas as ativi
dades são igualmente importantes e necessárias ao crescimento da atividade principal em 
questão, e que a contribuição de cada uma ao conjunto nem sempre se traduz através do lucro 
material. O desenvolvimento do conhecimento técnico e científico, por exemplo, pode ser 
considerado como um investimento a longo prazo, que pode não trazer benefícios imediatos 
mas que é extremamente necessário para o crescimento de todo o sistema e pode ser altamen
te lucrativo se for bem conduzido e incentivado. 

O objetivo deste trabalho é, baseado em exemplos de sistemas existentes no país e no 
exterior, esboçar uma estrutura genérica e algumas premissas básicas que possam nortear a 
geração de novos sistemas ou a reestruturação de outros já existentes. É necessário ressaltar, 
entretanto, que cada caso deve ser estudado com mais detalhes, levando-se em conta a ativi
dade principal ou a especialidade de Engenharia em questão, bem como as particularidades 
das entidades que devem ser integradas pelo sistema. 

2. ESTRUTURA DO SISTEMA INTEGRADO DE ENGENHARIA 

Um Sistema Integrado de Engenharia deve estar baseado em três subsistemas que 
caracterizam as três atividades fundamentais para o desenvolvimento da atividade principal 
de Engenharia em questão: 

- Subsistema de Ensino (de graduação e de pós-graduação) 

- Subsistema de Execução (ou de produção) 

- Subsistema de Pesquisa e Desenvolvimento 

A figura abaixo mostra um esquema de um Sistema Integrado de Engenharia com os 
três subsistemas básicos e as suas áreas de interseção. 
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PESQUISA 
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Figura 1 - Sistema Integrado de Engenharia 

A atividade principal de Engenharia do Sistema pode abranger uma ou mais especia
lidades de Engenharia, mas, em princípio, a especialidade mais engajada ou que melhor ca
racteriza essa atividade deve liderar o sistema como um todo. Por exemplo, no caso da Cons
trução Civil, que envolve· outras especialidades além da Engenharia Civil, como Engenharia 
Elétrica, Engenharia Mecânica e outras, o sistema deve ser considerado como sendo de Enge
nharia Civil. 

2.1. Subsistema de Ensino 

o Subsistema de Ensino é o responsável pela formação, aperfeiçoamento, especiali
zação e atualização de conhecimentos, dentro do conceito moderno de educação continuada, 
de todos os recursos humanos de nível superior e, se possível, de nível médio, das áreas 
técnicas de Engenharia envolvidas no sistema. Ele é representado pelos Departamentos de 
Ensino de Engenharia das especialidades voltadas para a atividade principal do sistema, de 
preferência sob uma coordenação única (Faculdade, Centro Tecnológico, etc.). A sua ativida
de-fim, o ensino de Engenharia, deve abranger todos os níveis possíveis e necessários ao 
Sistema, principalmente a graduação e a pós-graduação (latu sensu e stricto sensu). Caso não 
seja possível oferecer um determinado curso necessário ao funcionamento do sistema, deve
se procurar associação com outras entidades de ensino que possam atender a esta necessida
de, sem contudo abrir mão do gerenciamento e controle acadêmico da capacitação de recur
sos humanos fora das suas instalações. 

A atividade de ensino deve ser desenvolvida por um corpo docente permanente, alta
mente capacitado, com dedicação exclusiva, e por professores externos ligados às áreas de 
execução e/ou pesquisa e desenvolvimento, de preferência recrutados entre os profissionais 
dos outros dois subsistemas que tenham aptidão para o ensino. Este apoio em professores, 
fornecido pelos subsistemas de Execução e de Pesquisa e Desenvolvimento, caracteriza uma 
atividade de apoio recebida pelo Subsistema de Ensino. Outras atividades de apoio recebido 
são a utilização de laboratórios e a realização de visitas e estágios para alunos e professores 
tanto no Subsistema de Execução, no que se refere a disciplinas mais ligadas à prática da 
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Engenharia e, portanto, preferencialmente, para a graduação, como no subsistema de Pesqui
sa e Desenvolvimento, nas disciplinas mais ligadas à pesquisa e, preferencialmente, para a 
pós-graduação. 

O apoio aos outros subsistemas está caracterizado na própria atividade-fim do 
Subsistema de Ensino que, além dos cursos regulares de graduação e pós-graduação, deve 
oferecer cursos de atualização e estágios para o efetivo técnico dos dois outros subsistemas. 

A maioria dos concludentes dos cursos de graduação deve se destinar ao Subsistema 
de Execução, assim como a maioria dos concludentes dos cursos de pós-graduação "s tricto 
sensu" (mestrado e doutorado) deve se destinar ao Subsistema de Pesquisa e Desenvolvi
mento. 

Além dessas atividades de capacitação de recursos humanos , o Subsistema de Ensino 
deve apoiar tanto a área de execução quanto a área de pesquisa e desenvolvimento, com 
estudos, projetos e pesquisas do interesse de cada uma dessas áreas, através de trabalhos 
didáticos realizados por alunos e orientados por professores (temas dirigidos , iniciação à 
pesquisa, projetos finais de cursos, teses, etc.). Alguns grandes projetos e pesquisas são de
senvolvidos ou pelo menos iniciados no ambiente acadêmico e plena ou parcialmente apro
veitados na indústria e/ou em centros de pesquisa. Deve-se ter em mente , entretanto, que tais 
trabalhos são desenvolvidos por alunos, apesar de orientados por professores de alto gabari
to, e que ambos têm limitações de toda ordem, até mesmo de tempo, o qual deve ser distribu
ído por outras atividades acadêmicas. Esses trabalhos, portanto, são didáticos e se destinam 
prioritariamente ao treinamento dos alunos . O aproveitamento imediato de um trabalho didá
tico como um produto acabado deve ser encarado com muito cuidado e como uma 
excepcionalidade. Entretanto, todos os trabalhos didáticos devem ser divulgados no âmbito 
dos outros subsistemas que poderão, se for julgado vantajoso, utilizá-los em suas atividades 
ou garantir a continuidade dos mesmos , de preferência com a participação dos seus autores 
originais. 

A assessoria técnica prestada por professores de dedicação exclusiva a projetos espe
ciais e a pesquisas especiais, sobre assuntos de sua especialidade, é um outro apoio prestado, 
em caráter temporário ou permanente, aos outros dois subsistemas. 

2.2. Subsistema de Execução 

O Subsistema de Execução atua no desenvolvimento de projetos e na produção indus
trial (fabricação, execução de obras, etc .). As atividades específicas dos profissionais que 
nele atuam estão ligadas ao planejamento, gerenciamento, levantamento de dados, projeto, 
execução, controle, fisca lização e operação. 

Recebe do Subsistema de Ensino os recursos humanos técnicos de nível superior e, se 
for o caso, de nível médio, capacitados para a execução das suas atividades, através de cursos 
regulares ou não, e de estágios, que visem a formação , o aperfeiçoamento, a especialização e 
a atualização de conhecimentos. Além disso, pode ser ainda beneficiado através da realização 
de estudos, projetos e pesquisas de seu interesse, na forma de trabalhos didáticos de alunos 
devidamente orientados por professores e profissionais do seu próprio efetivo. Em contrapar-
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tida, contribui com aquele subsistema, apoiando-o com profissionais de execução com pen
dor para o ensino de disciplinas que exijam uma maior vivência prática, e com a oferta de 
estágios para alunos em suas fábricas, laboratórios, canteiros de obras, etc. 

Recebe do Subsistema de Pesquisa e Desenvolvimento, do qual é o mais diretamente 
beneficiado, estudos especiais, pesquisas e desenvolvimento de equipamentos e processos 
executivos que visem resolver problemas específicos ou otimizar as suas atividades. O apoio 
prestado àquele subsistema é caracterizado pela execução de protótipos experimentais, ope
ração e controle de protótipos, coleta de dados, testes , ensaios, controle e a participação efe
tiva em experiências de campo. 

2.3. Subsistema de Pesquisa e Desenvolvimento 

O Subsistema de Pesquisa e Desenvolvimento é o responsável pelo avanço científico 
e tecnológico de todo o sistema e por isso deve ser constituído, em sua maioria, pelos profis
sionais de mais alto nível (doutores e mestres em ciência), chamados Engenheiros Cientistas 
ou Engenheiros Pesquisadores. É constituído por centros de pesquisa e laboratórios experi
mentais de cada uma das áreas de pesquisa de interesse da atividade principal do sistema. 

Recebe o apoio direto do Subsistema de Ensino na forma de capacitação de seus re
cursos humanos, na maior parte de pós-graduados, e através de trabalhos didáticos de gradu
ação voltados para pesquisa, e de teses de pós-graduação, que devem ser avaliados e, se 
considerados como sendo de interesse, devem ser continuados no ambiente de pesquisa ade
quado. Em contrapartida, apóia a área de ensino com professores das disciplinas de pós
graduação e até mesmo de graduação que tenham maior ligação com a área de pesquisa e 
desenvolvimento em que atua, e através de visitas, estágios e utilização de laboratórios por 
alunos e professores. 

Recebe do Subsistema de Execução todo o apoio necessário às suas experiências de 
campo, tais como a execução, operação e controle de protótipos, coleta de dados, testes e 
ensaios de campo. O apoio à execução, por outro lado, se traduz no fato de que a ela se 
destina a maior parte dos estudos e pesquisas realizados, seja visando a solução de problemas 
específicos, seja visando a otimização de suas atividades executivas. 

A assessoria técnica prestada por pesquisadores em assuntos de sua especialidade aos 
outros dois subsistemas, principalmente ao de Execução, em caráter temporário ou perma
nente, é um outro apoio, muito importante, da área de pesquisa e desenvolvimento, permitin
do, desta forma, que todo o sistema acompanhe a evolução tecnológica alcançada por esta 
área. 

2.4. Resumo dos Relacionamentos entre os Subsistemas 

O quadro a seguir resume todos os relacionamentos básicos que devem existir entre os 
três subsistemas para que os mesmos possam funcionar integrados, permitindo ao sistema 
como um todo um determinado grau de auto-suficiência. 
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3. PREMISSAS BÁSICAS DE UM SIE 

Um Sistema Integrado de Engenharia deve estar baseado em algumas premissas que 
visam garantir um bom funcionamento de todo o sistema e de cada subsistema individual
mente, sob todos os aspectos. A não-observância dessas premissas poderá acarretar desde o 
mau funcionamento do sistema, não atingindo todos os seus objetivos plenamente, até a de
sintegração do mesmo por separação dos subsistemas ou por eliminação de algumas ativida
des essenciais, desvirtuando totalmente o conceito original do SIE. 

Essas premissas são relacionadas a seguir: 

- O Sistema Integrado de Engenharia não é um sistema fechado e totalmente auto
suficiente. Os seus subsistemas podem e devem se relacionar com entidades exter
nas ao sistema, interessadas em usufruir de seus serviços ou em prestar-lhes servi
ços. Tais relacionamentos podem ser estendidos aos outros subsistemas se isto lhes 
for conveniente. A prioridade de relacionamento, entretanto, deve ser dada, sempre 
que possível, para um integrante do sistema, visando sempre o desenvolvimento do 
sistema como um todo. 

- Todo o apoio prestado por ·um subsistema a outro deve ser considerado como um 
serviço prestado e, portanto, contabilizado e cobrado como tal, seja através de paga
mento ou através de prestação de um serviço recíproco. O subsistema não deve, 
portanto, contar em beneficiar-se diretamente da atividade de apoio que está pres
tando, sob pena de fracassar neste relacionamento. Por exemplo, alunos que usufru
em de um estágio oferecido pelo subsistema de execução não devem ser utilizados 
em atividades que não estão relacionadas com o objetivo do seu estágio. O estágio 
deve ser considerado como um treinamento para o aluno e não como uma mão-de
obra de baixo custo para quem o oferece. O benefício imediato do trabalho do esta
giário, para o subsistema que oferece o estágio, deve ser considerado secundário e 
excepcional. 

- A atividade de ensino, de um modo geral, pode ser considerada a menos lucrativa 
do sistema, do ponto de vista financeiro . No entanto é uma atividade essencial e a 
ela devem ser destinados recursos adequados. É um investimento para melhorar a 
qualidade dos recursos humanos, o que será sentido, a médio e a longo prazo, com 
o aumento de produtividade dos outros subsistemas. A produção do Subsistema de 
Ensino se caracteriza pela capacitação de recursos humanos em quantidade e, prin
cipalmente, em qualidade para o sistema. Não se pode transformar o Subsistema de 
Ensino em escritório técnico ou em um centro de pesquisas aplicadas sob pena do 
seu objetivo principal, a capacitação de recursos humanos, ser desvirtuada. 

- Os professores externos que apóiam o Subsistema de Ensino devem ser recrutados 
entre aqueles que realmente têm aptidão para o ensino e que desejem contribuir 
para esta atividade. Para tanto, as entidades a que pertencem, sejam de execução ou 
de pesquisa e desenvolvimento, devem cedê-los no período de tempo necessário 
para que possam prestar o apoio desejado, se assim for conveniente ao sistema. O 
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apoio, portanto, é prestado não só pelo profissional, voluntariamente, mas também 
pelo subsistema ao qual ele pertence. 

- Os profissionais que atuam diretamente nas atividades-fim de cada subsistema, que 
são os professores de dedicação exclusiva, os engenheiros projetistas e de execu
ção, e os engenheiros cientistas ou pesquisadores, não devem ser desviados de suas 
especialidades, a não ser em casos muito excepcionais, mesmo no caso de ativida
des de apoio a outros subsistemas. No caso daqueles profissionais de execução e de 
pesquisa e desenvolvimento que, por possuírem reconhecida aptidão para o ensino 
e forem voluntários, prestam apoio ao Subsistema de Ensino, devem fazê-lo so
mente em disciplinas e assuntos intimamente relacionados com a sua atividade pro
fissional rotineira. É muito comum considerar que todo pesquisador é também pro
fessor ou que profissionais de execução não possuem aptidão para o ensino. Na 
verdade, a atividade profissionalprincipal (execução ou pesquisa) não determina se 
o indivíduo tem ou não tem esse pendor. Cabe aos coordenadores de ensino avalia
rem se esses profissionais têm ou não condições de assumir encargos de professo
res, e esta avaliação, se possível, deve começar a ser feita desde os tempos em que 
são alunos, através do rendimento escolar, da observação e do acompanhamento 
continuado das atividades escolares e do profissional já formado (apresentação de 
seminários, trabalhos publicados, etc .). As estatísticas mostram que, em uma turma 
de formandos em Engenharia, nos Estados Unidos, em média 50% se destina à área 
de execução, 12% à de pesquisa e desenvolvimento e 18% à área de ensino com 
dedicação exclusiva. Os 20% restantes representam a evasão da profissão. Ainda 
assim, nos 62% que não atuam integralmente no ensino, podemos identificar uma 
grande parcela que reúne boas condições para ser professor e orientador de assuntos 
ligados à sua área de atuação e especialidade. Deve-se levar em conta, nesse aspec
to, que, assim como o produtor de grãos não comercializa os melhores grãos de sua 
safra para poder replantá-los e assim obter melhoria de qualidade nas safras futuras, 
os professores escolhidos para preparar novas gerações de profissionais devem ser 
escolhidos entre os melhores da sua turma de formação. 

- Dentre as atividades-meio, tanto na administração central do sistema quanto na 
setorial de cada subsistema, o gerenciamento de recursos humanos deve ser desta
cado como o maior responsável pelo bom ou mau desempenho do sistema. Este 
setor deve ter profissionais especializados em observar, orientar e avaliar o compor
tamento individual e coletivo de todo o efetivo humano dentro da sua área de atua
ção visando, principalmente, a satisfação profissional de cada um e o bom relacio
namento entre todos. A identificação de talentos e aptidões de indivíduos excepcio
nais, bem como o emprego adequado, o incentivo e o apoio visando sempre o 
crescimento profissional de todos os indivíduos, é uma das tarefas mais compensa
doras e deve ser desenvolvida, não só pelos profissionais especializados, mas tam
bém por todos os chefes, coordenadores, gerentes e encarregados de setores, em 
todos os níveis, em relação aos seus subordinados. O ganho final é a maior produ-
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tividade do setor e do sistema como um todo. Indivíduos desajustados em seus 
ambientes de trabalho poderão ser aproveitados , com excelente rendimento, em 
outras atividades às quais se adaptem melhor. Outros , identificados como excepci
onais no que fazem , podem ser incentivados a crescer profissionalmente dentro do 
mesmo ramo de atividade, ou até mesmo em outra atividade e outro subsistema, 
desde que atenda aos seus anseios e aos do sistema como um todo. 

- A maioria das pesquisas aplicadas exige a confecção de um modelo físico e a elabo
ração de um modelo matemático para o problema que está sendo estudado, e um 
trabalho meticuloso de ajuste para que o modelo matemático represente satisfatori
amente o modelo físico, tudo apoiado por recursos computacionais pesados. Para 
tanto, em um centro de pesquisas podemos identificar profissionais de várias espe
cialidades (engenheitos de várias especialidades, matemáticos, físicos, biólogos, 
analistas de sistemas, etc.) e de diferentes perfis para atender a diversidade de co
nhecimentos e de atividades que envolvem as pesquisas realizadas. Todos esses 
profissionais de vários níveis, especialidades e perfis profissionais devem ser con
siderados como de igual importância e incentivados a trabalhar de modo harmôni
co, de modo que o principal objetivo a atingir seja a obtenção de um bom resultado 
nas pesquisas em que trabalham . Deve ser suficientemente esclarecido, para todos 
os integrantes do sistema, que o conhecimento teórico e o conhecimento prático 
não devem ser conflitantes e sim complementares. Não pode ser confiável um re
sultado prático que não esteja fundamentado em algum conhecimento teórico , as
sim como não pode ser confiável uma conclusão teórica que não se possa compro
var na prática. 

4. EXEMPLO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE ENGENHARIA 

Podem ser apontados vários exemplos de SIE, alguns bem definidos, outros nem tan
to, uns muito bem sucedidos, outros fracassados, e ainda outros em desenvolvimento ou em 
vias de reestruturação. 

Preferiu-se abordar um Sistema que, se visto como um todo, pode parecer muito com
plexo, mas que , se analisado por partes, pode apresentar modelos mais simples de SIE de 
fácil entendimento. Trata-se do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (US 
ARMY Corps of Engineers-USACE). 

O USACE é, ao mesmo tempo, um Comando do Exército dos Estados Unidos e lima 
complexa organização de Engenharia Civil , tendo por principais atividades a construção de 
obras públicas de interesse nacional e de obras militares. 

É de sua responsabilidade, no campo de obras públicas, a conservação, o controle e o 
aproveitamento ordenado dos recursos hídricos dos Estados Unidos, prioritariamente volta
dos para navegação interior, controle de cheias, preservação do meio ambiente, armazenamento 
de água, irrigação, geração hidrelétrica e recreação. 
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No campo das obras militares, é responsável por todas as construções militares neces
sárias ao Exército e à Força Aérea, bem como várias construções para outras forças singula
res e agências governamentais. 

No caso de desastres naturais e de emergências, o Corpo é a organização governamen
tal que tem maior capacidade de atuar, com presteza e qualidade, executando todos os servi
ços técnicos de engenharia necessários, tanto na paz como na guerra. 

Alguns dados históricos merecem ser mencionados para que se entenda a evolução 
dessa organização até atingir o modelo atual que se deseja analisar: 

- O Corpo de Engenheiros foi criado em 1775, durante a Revolução Americana. Por
tanto é uma instituição de mais de dois séculos de existência. 

- Em 1802 criou a primeira Escola de Engenharia dos Estados Unidos, em West Point, 
onde hoje é a Academia Militar de West Point. 

- Em 1824 foi-lhe atribuído a missão de explorar e melhorar as vias terrestres e fluvi
ais do país, alocando-se recursos para o melhoramento das condições de navegação 
dos Rios Ohio e Mississipi. 

- A partir de 1885, o ensino de Engenharia, antes restrito somente a West Point, pas
sou a ser complementado na Escola de Engenharia de Willet's Point, marcando o 
início de uma nova filosofia de capacitação de recursos humanos para o Corpo de 
Engenheiros, através de outras escolas e universidades. 

- Em 1927 elahorou os primeiros projetos de obras para o controle de cheias. 

- Em 1929 criou o primeiro laboratório de pesquisas, a Estação Experimental de 
Hidrovias (Waterways Experiment Station - WES), em Vicksburg, Mississipi, para 
realizar pesquisas, na área de hidráulica, sobre controle das cheias do Rio Mississipi. 

- Em 1936 passou a ser considerado, oficialmente, autoridade nacional em controle 
de cheias e em pesquisas em recursos hídricos. 

- Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, assumiu os encargos de construções 
militares para o Exército. 

- Em 1961 passou a participar da construção de instalações de lançamento de fogue
tes para a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA). 

- Em 1982 passou a apoiar a Agência de Proteção do Meio Ambiente em programas 
de preservação ambiental e de saneamento de regiões de depósitos de materiais 
tóxicos e de alto risco. . 

Atualmente o Corpo de Engenheiros tem a missão de gerenciar e executar programas 
de Engenharia, de meio ambiente, de patrimônio imobiliário, de pesquisa e desenvolvimento 
e de mobilização para apoiar o Exército, o Departamento de Defesa e a Nação, durante a paz 
e a guerra. 
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Analisando a sua estrutura organizacional, pode-se distinguir: 

- Um Comando Geral apoiado por uma administração central constituída por diversas 
diretorias (Diretoria de Obras Públicas, Diretoria de Programas Militares, Diretoria 
de Pesquisa e Desenvolvimento, Diretoria de Recursos Humanos, etc.), localizada 
na capital, Washington-De. 

- Um Subsistema de Execução de projetos e obras, representado por órgãos regionais 
chamados Divisões de Engenheiros e divididos em Distritos de Engenheiros, distri
buídos por todo o país e exterior. 

- Um Subsistema de Pesquisa e Desenvolvimento representado por quatro grandes 
centros de pesquisa: 

- A Estação Experimental de Hidrovias 

- O Laboratório de Pesquisas em Engenharia de Construção 

- O Laboratório de Engenharia e Pesquisa em Regiões Frias 

- Os Laboratórios Cartográficos. 

- O Subsistema de Ensino, dentro da filosofia de capacitação de recursos humanos 
adotada pelo Corpo, é distribuído regionalmente através de ass;!ciações com as prin
cipais universidades dos Estados Unidos. 

Assim, por exemplo, associado aoLaboratório de Pesquisas em Engenharia de Cons
trução, em Champaign, Illinois, temos a Universidade de Illinois, através do seu Departa
mento de Engenharia Civil. E na Estação Experimental de Hidrovias (Waterways Experiment 
Station - WES), temos uma associação de universidades (Louisiana State University, Mississipi 
State University e Texas A & M University), chamada WES Graduate Institute, que oferece 
programas de ensino especiais ao Corpo de Engenheiros nas áreas de seu interesse. 

Para se ter uma idéia da magnitude da organização, o seu efetivo é da ordem de 1.000 
militares e 40.000 civis, em grande parte doutores, mestres e outros profissionais de alto nível 
e experiência. Os recursos financeiros alocados ao Corpo de Engenheiros são da ordem de 10 
bilhões de dólares anuais (cerca de 0,2% do PIB dos Estados Unidos), dos quais 55% se 
destinam à execução, 5% à pesquisa e desenvolvimento e 40% a outras atividades, dentre as 
quais o treinamento de pessoal. 

Por suas peculiaridades, é interessante analisar mais detalhadamente alguns dados de 
um dos centros de pesquisas como, por exemplo, a Estação Experimental de Hidrovias, o 
maior deles, localizado na cidade de Vicksburg, no estado do Mississipi. 

A Estação Experimental de Hidrovias (Waterways Experiment Station - WES) é um 
centro de pesquisas constituído por seis laboratórios: 

- Laboratório de Hidráulica 

- Laboratório de Geotecnia 
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- Laboratório de Meio Ambiente 

- Laboratório de Engenharia Costeira 

- Laboratório de Estruturas 

- Laboratório de Informática 

Trabalham na WES cerca de 1.500 pessoas, sendo metade de nível superior e cerca de 
180 doutores. Os recursos a ela alocados são da ordem de 250 milhões de dólares anuais . 

Lá estão em andamento cerca de 2.500 projetos de pesquisa atendendo a cerca de 250 
clientes, e para cada dólar investido há um retorno de 43 dólares, em média. 

O Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Construção, localizado em Champaign, 
é bem menor que a WES mas, mesmo assim, tem um orçamento de cerca de 100 milhões de 
dólares e para cada dólar investido há um retorno de 37 dólares, em média. A taxa de retorno 
média para a área de pesquisa e desenvolvimento no Corpo de Engenheiros do Exército dos 
Estados Unidos é, em média, 1 para 40 dólares. Grande parte destas pesquisas são iniciadas 
como teses em Universidades e aperfeiçoadas nos ambientes adequados dos laboratórios dos 
centros de pesquisa. 

Na Estação Experimental de Hidrovias, que é um representante regional do Subsistema 
de Pesquisa e Desenvolvimento do Corpo, além do WES Graduate Institute, que representa 
uma parcela do Subsistema de Ensino, podemos considerar o Distrito de Engenheiros de 
Vicksburg como sendo o seu representante do Subsistema de Execução. Neste sistema redu
zido podemos observar todos os tipos de relacionamentos que foram abordados no item 2 
funcionando de forma harmônica e muito produtiva. É, portanto, um exemplo de Sistema 
Integrado de Engenharia muito bem sucedido e um excelente modelo a ser adotado, introdu
zindo-se algumas pequenas modificações e adaptações, principalmente no que se refere à 
preservação da filosofia de formação de recursos humanos com base em escola própria, pela 
Engenharia de Construção do Exército Brasileiro. 

5. CONCLUSÃO 

De acordo com o que foi exposto e pelo exemplo analisado, pode-se chegar às seguin
tes conclusões: 
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- O modelo básico de um Sistema Integrado de Engenharia pode ser adotado para 
todos os ramos de Engenharia, se forem feitas as adaptações necessárias, levando
se em conta as peculiaridades de cada uma deles. 

- Um Sistema Integrado de Engenharia pode abranger entidades públicas e privadas, 
havendo necessidade somente de estabelecer muito bem os relacionamentos entre 
elas e respeitar as restrições e peculiaridades de cada uma delas. 

- O objetivo de um Sistema Integrado de Engenharia deve ser sempre a sua auto
suficiência e o crescimento uniforme e constante de todos os seus integrantes e do 
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conjunto, em todos os aspectos. É saudável, contudo, o relacionamento com outras 
entidades externas ao sistema para troca de conhecimentos e de serviços, seja em 
caráter temporário ou permanente. Deve ter também uma organização suficiente
mente flexível para admitir novos integrantes e para excluir aqueles que se torna
ram onerosos ou infringiram regras que comprometam o bom funcionamento do 
sistema. Uma permanente avaliação da estrutura organizacional do sistema e corre
ções que forem julgadas necessárias, devidamente discutidas e justificadas por um 
conselho, deve ser uma preocupação constante do Comando Geral e da administra
ção central. 

- Um dos fatores que mais influenciam no rendimento do sistema, e que pode deter
minar o seu sucesso ou o seu fracasso, é a satisfação profissional dos seus recursos 
humanos e a harmonia que deve existir entre as diversas atividades profissionais 
que são desenvolvidas em todos os seus subsistemas. Todos os indivíduos devem se 
sentir ajustados e conscientes do objetivo geral e dos objetivos específicos que de
vem atingir no exercício das suas funções, bem como da sua importância dentro do 
sistema. A isonomia salarial e um adequado plano de carreira são fatores decisivos 
para que se atinja essa situação ideal. A competição sadia é desejável e deve ser 
incentivada, porém conflitos emergentes devem ser imediatamente resolvidos sob 
pena de se desenvolver uma reação em cadeia que pode inviabilizar o sistema. 

- O pensamento de um comandante do Coi'po de Engenheiros do Exército dos Esta
dos Unidos, Tenente-General Henry J. Hatch, publicada em um periódico ,do Cor
po, sintetiza muito bem os conceitos que envolvem a política de pessoal e a filoso
fia de trabalho dessa organização e que são perfeitamente aplicáveis a quaisquer 
outras que desejem adotar o seu modelo: 

"Acreditamos que somos a melhor agência de engenharia pública do mundo 
e estamos determinados a nos tornar ainda melhores para atender as necessidades 
nacionais" . 

"Por mais de 200 anos, o Corpo de Engenheiros do Exército tem respondido 
com eficácia e orgulho às necessidades nacionais e de defesa em constante muta
ção. Devemos estar preparados para continuar a responder as necessidades e ambi
entes em mutação". 

"As pessoas constituem o Corpo. Cada qual no Corpo deseja e merece ser 
tratado com dignidade e respeito e realizar trabalhos significativos em ambiente 
criativo e estimulante". 

"Trabalhamos juntos como uma equipe civil-militar, importamo-nos uns com 
os outros como uma família e, sem desrespeitar cadeias de comando, estendemos 
nosso abraço a todos os engenheiros do Exército como família e como equipe". 

"No Corpo valorizamos cada qual como indivíduo; identificamos e recom
pensamos talentos e realizações, proporcionamos iguais oportunidades a todos". 
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"Para assegurar nossa força no futuro, daremos ênfase ao desenvolvimento 
pessoal e de lideranças, para maximizar o engrandecimento das pessoas e da equi
pe". 

"Estamos comprometidos com nossos valores. Tudo que dissermos e fizer
mos será baseado em nossos valores de integridade, qualidade, profissionalismo e 
espírito de corpo, e será marcado por lealdade mútua, compromisso e responsabili
dade pessoal". 

"Existimos como organização somente enquanto servimos bem aos nossos cli
entes. Nossos clientes, em última análise, são os contribuintes, que se comunicam 
conosco através dos seus muitos representantes, o Congresso, o Presidente, os suces
sivos esql.lões do Exército e da Força Aérea, os outros Departamentos e as agências 
que podemos servir". 

"A presteza do Corpo para mobilização é elemento vital na contribuição ao 
Exército, para dissuasão estratégica. Erigimos nossa presteza respondendo rápida e 
efetivamente aos desastres naturais e cumprindo nosso programa de emergência para 
a segurança nacional". 
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Um Procedimento Geométrico 
para Otimização Linear no Plano 

INTRODUÇÃO 

Recentemente, um jovem aluno de 
graduação em Matemática procu
rou-me com o intuito de ajudá-lo a 

solucionar a última questão da prova de 
Matemática, proposta no Concurso Públi
co ao Magistério Estadual do Rio de Ja
neiro, realizado em 1990. Aliás, as ques
tões de Matemática do concurso em apre
ço foram publicadas nos números 19 e 20 
da Revista do Professor de Matemática 
(Publicação Quadrimestral da Sociedade 
Brasileira de Matemática), sendo que a 
questão em pauta é a de número 70 (pág. 
45 da RPM 20), cujo enunciado é o se
guinte: 

"No conjunto dos vértices do 
polígono convexo definido por: x+y ~ 3, 
x+y ~ 1, x ~ ° e y ~ 0, a soma k = 3x+2y 
tem como valor máximo o número: 

A)2 B)3 C)6 D)9 E)12" 

'Centro Tecnológico do Exército - Rio de Janeiro 

Te QEM Nelson Tunala* 

Uma sugestão e alguns lembretes 
foram o bastante para que nosso colega ra
pidamente elaborasse a solução e se desse 
por satisfeito. 

Para solucionar essa questão, lem
bremos que cada desigualdade linear do 
enunciado representa um semi-plano do 
sistema cartesiano xy, de modo que o tal 
polígono convexo, nada mais é do que a 
região R obtida da interseção desses 4 
semi-planos . 

y 

............ ---... x 

Encontrado o conjunto V = {(O, 1), 
(0,3), (1,0), (3,0)}, dos vértices do 
polígono, verifica-se facilmente por ins-
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peção, que o valor máximo da função linear k(x,y) = 3x + 2y ocorre para (x,y) = (3,0) . Assim, 
o valor máximo procurado é k(3 ,0) = 9 (opção D). 

Da maneira como foi proposta, a questão não apresenta grandes dificuldades, uma vez 
que o conjunto onde se deseja maximizar o funcional linear k é facilmente determinado e, 
além disso, possui apenas 4 elementos. 

Em nossa opinião, o problema ficaria muito mais interessante, exigindo inclusive um 
maior exercício de investigação, se o início do enunciado fosse alterado de: "No conjunto 
dos vértices do polígono convexo definido por:" para: "Na região poligonal convexa defini
da por: ". Curiosamente, como veremos, a solução ótima obtida não seria alterada, já que 
nenhum ponto interior de uma região poligonal convexa podé' ser extremante de uma função 
linear restrita a esse domínio. Com efeito, se existe um extremante, ele se constitui - via de 
regra - em um vértice do polígono; excepcionalmente, todos os pontos de um lado do polígono 
podem ser extremantes do funcional. 

Problemas dessa natureza pertencem a um ramo fascinante da Matemática Aplicada 
denominado Programação Linear. 

PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO LINEAR NO PLANO 

De um modo geral, um problema de otim.ização de uma função sujeita a vínculos 
estabelecidos pode sempre ser reduzido a um equivalente de maxim.ização. De fato, um pro
blema de minim.ização pode sempre ser transformado em um outro de maximização, uma vez 
que se cp : De n ==> R assume seu valor mínimo em Xo E D, isto é, se cp (xo) :::; cp(x), V X E D, 
então a função simétrica À : D ==> R, definida por À(x) = -cp(x), toma seu valor máximo 
também em xo' e: 

max {À(x)} = {À(xo)} = -cp(xo) = - min {cp(x)} 
xED xED 

Face ao exposto, problemas de otinúzação de uma função linear a 2 variáveis reais, 
sujeita a vínculos de restrição igualmente lineares, possuem a seguinte formulação: 
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Maximizar cp(x,y) = exx + ~y + y 
sujeito a: 

R: 

a,x + b,Y :::; c 1 

a
2
x + b

2
y :::; c

2 

a x + b y ':::; C 
111 m m 

x~O 

y~O 

onde ex, ~, y, ai' bi, Ci (1 :::; i :::; m) são reais 
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"UM PRO CEDI MENTO GEOMÉTRICO PARA OTIMIZAÇÃO LINE AR NO PLANO" 

A função linear <p é conhecida porfunção objetivo e a região simultânea R é o conjun
to das soluções viáveis. As inequações x ~ O e y ~ O são as restrições de não-negatividade. O 
sentido ':s;' foi adotado arbitrariamente para as demais desigualdades lineares, uma vez que 
nenhuma perda de generalidade resulta desse procedimento; com efeito, se isso for desejável, 
basta multiplicar por -1 as de sentido '~' . 

UM PROCEDIMENTO GEOMÉTRICO PARA O CASO BIDIMENSIONAL 

O procedimento descrito a seguir é destinado à versão maximização do problema. Se, 
ao contrário, o objetivo for a minimização de uma função linear, buscaremos o extremante, 
maximizando o simétrico da função original. 

A título de ilustração, considere- no plano - o seguinte problema de otimização linear: 

Maximizar <p(x,y) = (Xx + ~y + y 
sujeito a: 

R: 

a,x + b,y :s; c, 
a2x + b

2
y :s; c

2 

a x+b y:S;c 
m m m 

x~O 

y~O 

A solução geométrica do problema acima é facilmente obtida, se utilizarmos o seguin
te algoritmo: 

ALGORITMO 

PI) Obtenha a região poligonal convexa R, das soluções viáveis, individualizando a 
região comum aos semi-planos das restrições 

y 

--~-----------------------+x 
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A MATEMÁTICA NA CULTURA 

P2) Sendo t> ° um conveniente fator de escala e a, b respectivamente os coeficientes 
de x e y na função objetivo cp, construa o segmento orientado OP, com origem em O = (0,0) e 
extremidade em P = (ta, t~), cuja orientação indica o sentido de crescimento de cp(x,y) . 

y 

t~ ....... p 

--~~------------------+x O ta 

P3) Variando c em ax + ~y + y = c, obtenha o feixe de retas perpendiculares à direção 
associada a OP. Sendo S o subconjunto do feixe, cujos elementos são retas não disjuntas com 
a região R, percorra - no sentido de OP - elementos de S, na busca do ponto Q = (x*,y*) da 
região R, por onde passa o último (mais extremo) representante (r) de S. Eventualmente, o 
ponto Q poderá não ser único; basta que esse mais extremo representante de S seja suporte de 
um lado da região poligonal. 

O ponto Q = (x*,y*) é o maximante do problema, de modo que a solução ótima (máxi
mo de cp) é cp(Q) = ax' + ~y' + y. 

Os exemplos a seguir ilustram a utilização do algoritmo. 
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"UM PROCEDIMENTO GEOMÉTRICO PARA OTIMIZAÇÃO LINEAR NO PLANO" 

Exemplos 

1 - Considere o programa linear: 

Maximizar <p(x,y) = 3x + 5y 
sujeito a: 

3x + 2y ~ 18 
x~4 

R: x ~ 6 
x~O 

x~O 

Do passo 1 do algoritmo, resulta a seguinte região R de soluções viáveis: 

:1' 
l :'~~ 
: '\-' 

j ~ " . 

. H:-·-'·'~·6------+. x 

Executando-se os passos seguintes do algoritmo, construímos, sucessivamente, o seg
mento orientado OP = (1,5/3) e o feixe de retas perpendiculares a essa direção vetorial. Com 
a intenção de simplificar a figura, utilizamos o fator de escala t = 1/3, uma vez que a escolha 
natural (3,5) para OP deixaria P no interior da região. 
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A MATEMÁTICA NA CULTURA 

Observando-se o subconjunto S, das retas do feixe que não são disjuntas com a região 
R, conclui-se que o ponto (4,6) é o maximante de <p(x,y), uma vez que, no sentido OP, r é a 
reta limite de S, e que r n R = {(4,6)}. 

Portanto, o valor máximo de <p(x,y) é <p(4,6) = 42. 

2 - Resolva o seguinte programa linear (exercício 13.4 da referência 3): 

Minimizar <p(x,y) = x + 2y 
sujeito a: 

{
X+Y~1 

R: -x+y~-1 
x~o 

y~O 

Neste caso, a região poligonal convexa R, obtida no passo 1 do algoritmo, é ilimitada. 

(0,1) 

--~--~~-------------+x (1,0) 

No passo 2, lembremos que o par (x', l) que minimiza <p(x,y) = x+2y é o mesmo que 
maximiza À.(x,y) = -x -2y, segue-se, neste caso, que OP = (-1, -2). 

100 

Resulta, da execução do passo 3, o seguinte gráfico: 

~ 
~ 

(0,1) 

p 

REVISTA MILITAR DE CItNCIA E TECNOLOGIA I "-:::\~ 

I 
( 

\ 

\ 
I 



"UM PROCEDIMENTO GEOMÉTRICO PARA OTIMI ZA ÇÃO LIN EA R NO PLA NO" 

Embora o subconjunto S seja ilimitado no sentido contrário a OP, neste sentido (OP), 
estão bem definidos a reta limite r e o ponto Q = (1,0) de R n r, maximante de À e minimante 
de <p. Assim, a solução ótima do problema (mínimo de <p) é <p(1,0) = l. 

Observe que se, com os mesmos dados, este problema fosse de maximização, a solu
ção ótima não seria finita (exercício 13.5 da referência 3). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentamos neste artigo uma pequena introdução aos problemas de Otimização 
Linear no plano, com um procedimento geométrico para solucioná-los. 

Excelentes leituras adicionais dos tópicos aqui apresentados podem ser encontrados 
na seção 13 da referência 3 ou no capítulo 1 das referências 4 e 5. 
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