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· '. mpalestra recente, cujo texto foi publicado na revista (;artaMensal 

.... . dt;lConf,ederafaoNacionaldo Comercio (nLlmero dejaneiro deste ,ano), 
o Sr. Pr;ofessor Dr. Jose Carlos Barbosa Moreira aponta como 

um dos efeitos daglobalizafao dacultura aquilo que e chamado "imperialis-
mo lingUfstica". Talfen8'meno e caracterizado pelo uso subserviente de pala
vras do vocabulario 'inglesem nossas eonversas, nossos eseritos e nossos afa
zeresprofissiondis. 

Oproblemd e tanto mais grave quando se consfata a existencia de fer
mos verndculos quepoderiamperjeitamente ser usados no lugardas palavras 
estrangeiras escolhidas 'pelos brasileiros nao interessados em resguardar a 
pureza da Unguaqueherdamos dos portugueses. 

Esse desapego peloidioma maternopareeera aos incautosde somenos 
gravidade. Porem - eonforme tambemnos m'ostra 0 professor Barbosa Moreira 
napalestra citada - nae;teira doUeseasopelo idioinayem; perda dos eostu- , 
mes, das tradipJes, a perda,enfim; da identidade cultural do nosso povo. 

Neste instante convinha lembrar 0 que 0 grande poeta Olavo Bilae eer
tavezescreveu: 

- ('A patria niio e a rafa, nilo eo meio, nilo eo conjunto do's aparelhos 
economicos e politicos;' eo idioma, criado ou herdado pelo po~o. Um povo s6 

. . . - , . 

comefa a perder a suaindependencia, a sua dignidade, quando comefa a 
perder oamor ao idioma natal. Amorte duma nafilo comefasempre pelo 
apodrecimento de sua;Ungua." (Olavo Bilae - citado por Barbosa Lima SQ
brinho, ,no livro: uA lfngua portuguesae a unidade do Brasil"). 

Vivendo '10 maravilhoso mundodc/ciencia e da teenologia, morcmdo 
nacompanhia dos ltmpidos·modelos materiuitie()s, nos - os da area cientifico
tecnologica corre,moso risco de esquecer que, sendo brasileiros antes niesmo 
de sermos engenheiros oupesquisadores, temoso devercomumde cultlvar 0 

idioma patrio. ," 
. . . 

Oxala,neste·ano de 1998 ora iniciado, ocorram eninosso:meio 'afoes ' 
efetivas voltadas parci;o .cumprimento destedever! 



Por incrlvel pre~o e buscando sernpre oferecer aos seus leilores urn elenco de obras aluais, a BIBLlEX lan~a 0 seu prograrr.a para 1998. 
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COLE«;AO GENERAL BENiclO 
1. Canhoes de Agoslo • Barbara W. Tuchman 
Obra notAvel da historiografia contemporanea. Apresenta, em forma de narrativa literAria e estilo jornalistico, aspectos humanos e profissionais de estadistas, 
politicos, estrategistas e t~cnicos, p'in~ados a luz de feitos, fatos e comportamento ~tico'pragmAtico, A autora se propoe a compreender a inteligencia do 
pensamento politico·estrat~gico·militar da Europa da segunda metade do s~culo XIX e infclo do s~culo XX, culminando no irrompimento da Primeira Guerra 
Mundial. 

2.0 Choque de Civiliza~oes· Samuel P. Hun/ing/on 
Samuel P. Huntington introduz, partindo de avalia~ao hist6rico·cultural, a tese da revisao do conceito tradicional ocidental de urna "civiliza~ao universal" para 
a defini~ao de vArias "civiliza~oes", com nucleos, culturas e objetivos polfticos e economicos pr6prios. Trata·se de uma contribui~ao analftica e valiosa a 
pesquisa conjuntural de todo 0 intrincado processo dinamico global, como 0 que se depararA a pr6xima gera~~o, 

3. 0 Oia 0 - Stephen E. Ambrose 
o livro ap6ia·se em 1400 minuciosos depoimentos de pesloas ~ue, de uma forma QU de outra, participaram da Opera~ao Overlord, no perlodo da meia·noite 
de 5 para 6 at~ meia·noite de 6 para 7 de junho de 1944. Os depoimentos sao integrados e analisados, a eles se I'untando arrecia~iieS sobre 0 planejamento 
e a execu~ao das opera~Oes e as atitudes de comandantes e lideres aliados e alemaes. Obra esc rita em estilo de eitura fki e atraente, prende a aten~ao do 
leitor e cont~m grande quantidade de infonna~oes para os estudiosos do assunto e publico em geral. 

4. Introdu~ao a Estrat~gia . Andr~ Beaufre 
Obra prefaciada pelo nao menos c~lebre estudioso de assuntos militares, 0 Cap Liddell Hart, que a considera 0 tratado de Estrat~gia mais completo e mais 
cuidadosamente lormulado dentre todos os que loram publicados ultimamente. 0 livro do Gen Beaufre ~ urn esplendido manual de Estrat~gia, claro, preciso 
e atual em suas aprecia~oes e objetivo nas anAlises que apresenta. 

S. fonna~ao do Oficial do Ex~rcito -Jehovah Mol/a 
o livro~, ao mesmo tern flO, urn ensaio de hist6ria e urn debate de assuntos pedag6gicos. Em essencia, aborda as questOes das bases da estrutura Intelectual e 
a evolu~ao do en.<ino de forma~ao dos oliciais do Ex~rcito Brasileiro desde a cria~ao, em 1810, da Real Academia Militar. 

6. 00 Reclineavo aos Guararapes . An/onio de Souza Junior 
Por ocasiao dos festeios comemorativos dos 350 anos da vit6ria das embrionArias annas brasileiras sobre as holandesas na Prime ira Batalha dos Guararapes, ~ 
reeditada essa obra de lundamental interesse para os estudiosos de hist6ria militar brasileira. De leitura fAcil, descreve as estrat~gias e t.lticas empregadas, 
apresentando de maneira detalhada os efetivos em confronto, bern como documentos e relat6rios nacionais e holandeses sobre as duas Batalhas de Guararapes. 

7. A Grande Barreira· J. F. Maya Pedrosa 
No meio civil, cfrculos universitArios, politicos e dentre 0 publico geral ~ de se esperar que 0 livro seja elogiado e criticado, Maya Pedrosa endere~a sua obra 
"aos jovens que nao viveram a confronta~ao ideol6gica no Brasil e licam ouvindo versoes condenat6rias da conduta das for~as Armadas em suas interven~Oes 
Hist6ricas na politica". Caso seus criticos, civis ou militares, publiquem reparos ou mesmo refuta~oes ao trabalho do autor, ele se constituirA em urn marco na 
hist6ria da participa~ao do £X~rcito na vida nacional, 

8. Temptslade do Oeserlo · Frank N. Schubert e Theresa L. Kraus 
t a hist6ria da Guerra do Golfo (agosto de f990 a levereiro de 1991), em que uma espetacular for~a militar composta por uma coliga~ao de palses, liderada 
pelos Estados Unidos, alUau contra 0 Ira que. Mostra 0 Ex~rcito norte· america no dos anos 90 e como loi empregado debaixo de logo e sob a aten~ao do mundo. 
o livro, escrito em linguagem simples, direta e dara, como sao as obras militares, ~ do maior interesse para os profissionais das armas, mas nao faltarao civis 
dedicados ao estudo oe Hist6ria Militar capazes de 0 apreciarem. 

9. Oemoeracia na Am~riea • Alexis de Tocqueville 
Embora ~ublieado no inlcio do Sec XIX, pennanece atual e desperta interesse geral. "Democracia na Am~rica" exalta 0 valor do imp~rio das leis e da 
oportunidade para todos como lundamentos do regime democrAtico prevalentes na sociedade dos EUA no s~culo passado. Trata·se de, urn clAssico que vern 
preencher uma lacuna na estante da Cole~ao Gen llenlcio. 

10. O-Brasil e a Globaliza~ao. Francisco de Assis Grieco 
Trata-se de obra de interesse atual, de vez que aborda urn dos mais controvertidos fenomenos contemporaneos: a globaliza~ao das atividades humanas, sejam 
elas economicas, politicas, sociais ou culturais. 0 autor, francisco de Assis Grieco, ~ Mestre em Economia pela Universidade George Washington e p6s. 
graduado em Economia Int~rnacional e Pensamento Economico pela london School of Economics and P.oli/ical Science, de Londres. 

11. A Evolu~ao Mililar do Brasil· Cel J. B. Magalhaes 
Ap6s uma apresenta~ao sobre as origens e transfonna~oes da guerra, 0 autor realiza urn estudo das nossas institui~iies militares, examinando·as em cada 
perfodo hist6rico distinto. 'Compreensao e 0 justo julgamento da razao de serda eficiencia ou nao do mecan!smo militar nacional, reclamam anAlise atenta das 
circunst.lncias de cada momento hist6rico' • esta ~ uma das conclusoes apresentadas nesse estudo de leitura util e interessante. 

12.0 Principe· Comen/ado por Napoleao· Nicolau Maquiavel 
A obra, elaborada a partir de urn enfoque realista e humanista, disseca 0 Estado, a a~ao politica e seu agente . 0 politico· rna is como sao do que como deveriam 
ser. Maquiavel se relere, nela, a urn universo s6cio·politico especffico e analisa latos ~ue Ihe eram contemporaneos au de ocorrencia recente no encerramento 
do mundo medieval. Os coment~rios registrados por Napoleao, em 1816, apresentados em notas de rodap~, vern complementar este d~ssico escrito h~ quase 
cinco s~culos, assegurando maior validade a.os conceitos emitidos pelo florentino Maquiavel. . 
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PESQUISA 

Estudo por RFM da cristaliza~ao 

da liga amorfa 2605S-3A * 

A estabilidade telmica dos vidros me
talicos e urn assunto de grande in
teresse, ja que a cristalizac;:ao pode 

modificar consideravelmente as proprieda
des desses materiais. A ressonancia 
ferromagnetic a (RPM) parece ser [1-10] 
urn metodo conveniente para estudar a cris
talizac;:ao dos vidros metalicos, pois se tra- . 
ta de uma tecnica rapida, sensfvel e nao
destrutiva. No presente trabalho, a tecnica 
da RPM foi usada para investigar a crista
lizac;:ao de uma liga amorfa a base de fer
ro, Metglas 2605S-3A [11], fabricada pela 
AlliedSignallnc. 

A liga, de composic;:ao nominal 
Fe76BI6SisCr2CI' foi fornecida na forma de 
fitas com 25 rnm de largura e 30 ' .. lI:n de 
espessura. Os tratamentos isoterrnicos fo-

4Trabalho apresentado na Intemational Conference on Magnetism 
97. Cairns. Australia. julho de 1997. 
H Engenheirb Eletr6nico (PUC/RJ). Mestre em Ci~ncias em 
Engenharia Eletr6nica (PUC/RJ)e ph.D. em Engenharia Eletr6nica 
'(Universidade de Washington. Seattle. EUA). E Professor Titular 
doiME. 
"4Bacharel em Ffsica (UERJ). M es tre em Ciencias em Ffsica 
(PUC) e Doutora em Fisica (UFRJ). E Professora Adiunta da UERJ. 

R. S. de Biasi** 
M. L. N. Grillo*** 

ram realizados no ar, em pequenos peda
c;:os da fita (dimensoes tfpicas: 4 mm x 3 
mm) em urn forno tubular cQm uma preci
sao de ± 1 K. Os espectros de RPM foram 
obtidos a temperaturaambiente em urn 
espectrometro Varian E -12 trabalhandona 
Banda X (9,5 GHz). To~as as medidas fo
ram feitas com 0 campo magnetico estati:
co paralelo a superflcie da amostra e na 
direc;:ao do eixo maior da fita. 

Os espectros de RFM de duas 
amostras, uma como recebida e outra tra
tada pOl' 2 h a 743K, aparecem na Fig. 1 . 
Embora a largura de Iinha seja visive1men
te maiorna amostra tratada, ela nao pode 
ser medida em termos da largura delinha 
pico-a-pico, como foi feito para outros vi
dros metalicos [1 -3,6-9], porque oladode 
baixo campo da primeira derivada da cur-

, va de absorc;:ao esta parcialmente ausente 
(Fig. 1). Como estamos interessados ape
nas na val'iac;:ao relativada larguta' de li
nha devido a cristalizac;:ao,podemos me
dil', em vez disso, a largura a meia altura 
da parte de alto campo·da.primeira deriva-
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da da curva de abson;ao, LlH, como se ve na Fig. 1. Este parametro de 1argura de 1inha aparece 
na Fig. 2 em funvao do tempo de tratamento para' tres temperaturas de tratamento. A variavao 
segue de perto equavoes da forma~H = A + B[1 - exp(-kt")] com A = 45 mT, B = 113 mT. Isto 
sugere que, como acontece com outros vidros metalicos [1 -3,6-10], a 1at-gura de linha aumen
ta linearmente com a fravao transformada da amostra. A Fig. 3 foi plotada usando os dados da 
Fig. 2 para determinar 0 valor do expoente de Avrami, n. A fravao transformada, f, foi calcu
lada a partir da largura de linha, supondo que a re1avao linear f = (~H - 45)/113 sej a valida 
para todas as temperatura investigadas. 0 valor medio de n e 1,04. 

METGLAS 2605S-3A 

(a) (b) 

LlNHA DE BASE 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 

CAMPO MAGNETICO ( T ) 

Figura 2 - Parametro de largura 
de linha em fungao do tempo de 
tratamento, para tres diferentes 
temperaturas de tratamen,to: (_) 

723 K; (e) 733 K; (.A.) 743 K. 

160 

'E 140 

I 
<l 120 
<t:.,-
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Figura 1 - Espectros de RFM 
de amostras de Metglas 
2605S-3A. (a) Como recebida; 
(b) tratada por 2 h a 743 K. 
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ESTUDO POR RFM DA CRI STALIZA~AO DA LIGA AMORFA 2605 S-3A 

1 

METGLAS 2605S-3A 

0 00 
(\ '" 'I, .. \~'O 

9 -1 -
Figura 3 - Graficos de Avrami C 

-;-
,,~'O 

para tres diferentes temperaturas: £' -2 

. (_ ) 723 K; (e ) 733 K; ( ... ) 743 K. 

-3 

-4 
-1 0 2 

In t (h) 

A energia aparente de cristalizayao Ec foi calculada a partir da variayao com a tempe
ratura do tempo para urn certo valor de largura de linha, t"'H' de acordo com a equayao t"'H = A 
exp( -E/kT) . Graficos de In t"'H em funyao de liT aparecem na Fig. 4 para tres valores de 
largura de linha. Os valores correspondentes de Ec' obtidos a partir da inclinayao de retas 
ajustadas por mfnimos quadrados aos pontos experimentais, tam bern estao indicados na figu
ra. 0 uso de ajustes lineares se justifica pelo fato de que a cristalizayao de vidros metalicos e 
urn processo termicamente ativado [12]. 0 valor medio de Ec e 359 kJmol- 1• Os valores do 

2 
METGLAS 2605S-3A 

;s 0 
.... ~ • 
.E 

-1 • 
-2 

1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 

103, T (K-1) 

Figura 4 - Grafico de In t"H em fungao da temperatura de 
tratamento. As retas sao ajustes por minutos quadrados aos 

dados experimentais . ~H = (_) 60 mT; (e) 80 mT; (.&.) 100 mT. 
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expoente de Avrami, n, sao compatfveis com um processo de crescimento controlado pOl' 
difusao com uma taxa de nucieac;ao proxima de zero [1 2,13] . 

as val ores de n e Ec para varias ligas amorfas a base de ferro aparecem na Tabela 1. De 
acordo com a tabela, em ligas como 2605-3A and Metglas 2605S-2, de composic;oes seme
lhantes e quase com a mesma energia de ati vac;ao, 0 expoente de Avramf pode variaI' de quase 
100%. Aparentemente, a introduc;ao de uma pequena frac;ao de elementos como Cr e C pode 
ter um efeito importante sobre a taxa de nucleac;ao. Esta e um observac;ao importante no que 
diz respeito a estabilidade dos vidros metalicos . 

Tabela 1 
Resultados Experimentais para Algumas Ligas Amorfas a Base de Ferro 

" 

, Nome Composi~ao EA (kJ/mol) n , Referencia 

Metglas 2605S-3A Fe76BI6SisCr2CI 359 1,04 Este trabalho 

Metglas 2826MB Fe4oNi38M04B 18 353 1,08 8 

Vitrovac 0040 Fe4oNi4oB2o 364 1,58 4 

Metglas 2826A Fe32Ni36Crl4P I 2B 6 306 1,65 1 

Metglas 2826 Fe4oNi4oPI4B6 412 1,67 2 

Metglas 2605S-2 Fe78B 13Si l9 351 1,92 9 
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RESUMO 

Amostras do composito ceramico Alz0 3 
- TiC, foram produzidas a partir de 

uma mistura de pos de alumfnio, dioxido de tiHin~o e carbono, utilizando-se a 
Sintese por Combustao Auto-Sustentada a Alta Temperatura, conhecida como SHS 

(Self-Propagating High Temperature Synthesis), seguida por dois metodos de 
densifica~ao: queda de urn peso e compressao em uma maquina Instron®. As 

energias de densifica~ao do primeiro e do segundo metodo foram de, 
respectivamente, 30 e 133 J, 0 que resultou em amostras com, respectivamente, 84,7 

e 87,9% da densidade teorica maxima e microdureza Vickers de 17,9 e 18,0 GPa. 
Estas amostras foram caracterizadas por microscopia otica, difra~ao de raios-x e 
microscopia eletronica de varredura. Observou-se a existencia de uma rea~ao de 

baixo valor exotermico (denominada pre-rea~ao) e 0 pJ'.Jdntf} final foi caracterizado 
por difra~ao de raios - x. 

Palavras-chaves: Alz03-TiC, SHS, sintese 
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l.INTRODU<;AO 

M 
ateriais refratarios, tais como ceramicos, intermetalicos e comp6sitos, quando obtidos 
pelos metodos tradicionais de compacta~ao e sinteriza~ao , utilizam temperaturas que 
excedem a 1800°C, 0 que torna 0 processo dispendioso, necessi tando de grande 

consumo de energia e equipamentos de alto custo. Alem disto, a mistura mecanica dos pos 
iniciais exige particulas de granulometria da ordem de microns, 0 que e dificultada caso os 
produtos iniciais apresentem uma elevada dureza. 

Estes materiais podem ser produzidos por uma tecnologia recente e simples, denominada 
SHS. Esta tecnica requer uma mistura inicial dos reagentes e sua compacta~ao ; apos a igni~ao, 
com uma fonte adequada de energia externa, uma rea~ao qufrnica altamente exotermica se 
inicia e torna-se auto-sustentada, propagando-se espontaneamente pelos reagentes, que sao 
convertidos nos produtos. 

o grande interesse despertado pelo SHS provem de varios fatores : 

• Simplicidade do processo 

• Baixa demanda de energia, pela utiliza~ao de rea~6es auto-sustentadas 

• Alta pureza dos produtos, devido a expulsao de impurezas volateis com as altas 
temperaturas atingidas 

• Baixo custo e faeil disponibilidade comereial dos pos reagentes 

• Possibilidade de simultaneamente sintetizar e densificar 0 produto, relo fato da 
temperatura atingida situar-se aeima da TTDF (temperatura de transi~ao dutil-fragil) 

Por isto, 0 SHS vern sendo intensivamente estudado como meio de produzir materiais 
especiais, de ampla variedade de aplica~6esl, como boretos, carbetos, carbonitretos, 
comp6sitos, intermetalicos, nitretos, silicetos, dentre outros. 

Via de regra, na auseneia de uma pressao externa, a rea~ao resulta em aglomerados 
porosos, que podem ser subseqiientemente mofdos possibilitando a obten~ao de produtos 
atraves do processamento conveneional associado a sinteriza~ao . Mais recentemente, esfor~os 
tern sido feitos2 com 0 objetivo de a1can~ar a simultanea sfntese e densifica~ao de materiais. 

Na forma de pos, os produtos sao usados como abrasivos, como por exemplo 0 TiC3. 0 
TiN, TiC e TiB2 sao utilizados para conferir resisteneia ao desgaste em produtos de a~o de 
configura~6es plana e cilfndrica4

,5, com 0 auxflio de ondas de choque. 
Na forma de produtos porosos, sao usados como catalisadores, pre formas para 

infiltra~6ys de metais, na prepara~ao de compositos cerarnico-metaF, filtros e material para 
cadinhos3.. 

Como produtos densificados, sao inumeras as aplica~6es, dentre elas6,7 : 

• Eletrodos para eletrolise em meios corrosivos, ex: TiN 

• Ligas com mem6ria de forma, ex: TiNi 

• Atenuadores de neutrons, ex: hidretos de metais refratarios 
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• Lubrificantes de alta temperatura, ex: calcogenetos de Mo 

• Elementos para resistencia de aquecimento de fomos, ex: MoSi
2 

• Abrasivos, ferramentas de corte e pas para polimento, ex: TiC, carbetos cementados 
e carbonitretos 

• Ligas estruturais de alta temperatura, ex: NiAl. 

Existem dois modos basicos de reac;ao de combusUio, que variam conforme 0 metodo 
de ignic;ao empregado: por propagafiio e por explosiio termica8

• Na reac;ao por propagac;ao, 
o compacto formado pela mistura dos pas reagentes e aquecido localmente. Este ponto reage 
eo calor liberado provoca a reac;ao da area vizinha, gerando a propagac;ao da reac;ao na forma 
de uma onda de combustao. N a reac;ao por explosao termica, 0 compacto e aquecido 
uniformemente, ate atingir a temperatura de ignic;ao, quando entao a reac;ao ocorre 
simultaneamente em toda a amostra. Os produtos resultantes dos dois modos sao os mesmos, 
exceto pela porosidade, que no modo por propagafiio e substancialmente superior' . Este e 
mais utilizado para sintetizar materiais refratarios, enquanto que 0 modo por explosiio termica, 
e normalmente usado para sintetizar reac;6es fracamente exotermicas, como as que formam 
intermetalicos ou ligas metalicas9

• 

2. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

2.1 - Produ~ao das amostras 

2.1.1 - Preparafiio dos pos precursores 

Para a produc;ao do compasito cerami co AI
2
0

3
-TiC, com 58% de Al

2
0

3
e 42% de TiC 

(em volume), foram utilizados pas precursores de AI, Ti0
2 

e C, com tamanhos medios de 40, 
0,6 e 20mm, respectivamente . 

A combinac;ao dos reagentes foi preparada com 28,27% de AI, 62,77% de Ti0
2 

e 8,96% 
de C em massa. Esta foi misturada em etanol absoluto P.A., na razao de 1,5 ml de etanol para 
urn grama de massa de reagentes, empregando-se urn moinho de bolas de alumina para 
homogeneizac;ao dos pas, num tempo aproximado de 70 horas. Em seguida, foi seca a 80°C 
por 50 horas e posteriormente a lOO°C pOl' 70 horas, desaglomerada e peneirada (peneira de 
60 mesh). 

A reac;ao utilizada foi a seguinte: 

(1) 

2.1.2 - Compactafiio 

Urn tipo basico de compacto foi produzido, a partir de 1 ,8g da mistura por compactac;ao 
uniaxial a frio, numa maquina universal de ensaios Instron. Este media 11 mm de diametro e 
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de altura, sob pressao de 25 MPa e apresentava densidade igual a 1,7 g!cm3, equivalente a 
56% da densidade te6rica da mistura. Esta foi ca1culada a partir da regra das misturas em 
volume (52,05% de AI, 33,37% de Ti0

2 
e 14,58% de C), encontrando-se urn valor de 2,97 g/ 

cm3
. 

2.2 - Rea~ao de combustao 

o metodo de ignic;:ao empregado foi 0 da explosao termica, utilizando-se urn pequeno 
forno cilfndrico, de 8,5 cm de altura por 12,5 cm de diametro, constitufdo pOI' urn refratario 
cilfndrico e resistencia de Kantal, capaz de atingir uma temperatura da ordem de 1250°C. 0 
forno era conectado a urn Variac, que permitia controlar a taxa de aquecimento, evitando-se 0 

desgaste prematuro da resistencia. 

2.3 - Tecnicas de densifica~ao 

Duas tecnicas foram empregadas para a densificac;:ao : 

2.3.1 - Densificafiio atraves da queda de um peso 

Nesta, utilizou-se urn dispositivo que contem urn peso deslizante sobre trilhos verticais, 
conforme a Figura 1. 0 forno foi posicionado no dispositivo de forma que a amostra ficasse 
em seu interior, contida entre os punc;:5es de uma matriz e limit ada pOl' duas folhas de grafoil, 
cuja finalidade era a de proteger os punc;:5es. Ravia ainda uma camisa interna de grafite, que 

~-.. - .. - .. - .. g---~ 
: ..J "--'/-_ .. laoo". 

PUN~AO -~Ff~~~fl=~~n--' 
SUPER/OR 

GRAFO! L ~ - -·J..~l+-V~'" 

CAMISA DE GRAFITE 

PESO (18 k~) 

FORNO 

ORIF ICIa PARA SAIDA 
DE GASES 

Figura 1: Representagao esquematica da densificagao atraves da queda de urn peso. 
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facilitava a retirada do produto e protegia 0 interior da matriz . Esta rea<;ao ocorreu a 
aproximadamente 1150°C. 

2.3.2 - Densificafiio atraves da Instron 

° compacto, conforme a Figura 2, contido entre os punc;5es da matriz, foi posto 
imediatamente abaixo da celula de carga, sem aplicac;ao inicial de pressao. Esta reac;ao ocorreu 
a aproximadamente 1145°C. Foi necessario realizar urn pequeno desbaste lateral da amostra, 
tendo em vista a reac;ao nao ocorrer com a amostra contida, a temperaturas ate 12lO°C. 

CEiuLA DE CAR~.G A~~ 

COMPACTO VERDE 

Figura 2: Representa<;ao esquematica da densificagao atraves da maquina Instron. 

2.4 . Caracteriza~ao e testes medinicos 

Apos a densificac;ao, foram realizadas medidas de massa especffica, porosidade, 
microscopia otica, analise de imagens, difrac;ao de raios-x, microdureza e MEV. 

2.4.1· Medida de massa especifica e porosidade 

As medidas de massa especffica e de porosidade foram caIculadas utilizando-se a Norma 
Tecnica NBR 6220 ABNT. Os resultados foram comparados com a DTM do comp6sito A1

2
0 3-

TiC. Esta foi calculada pela media ponderada das massas especfficas de cada componente, a 
partir da regra das misturas, com 58% em volume de Al

2
0 3 (3,99 g/cm3) e 42% em volume de 

TiC (4,92 g/cm3), ou seja, 4,38 g/cm3. 
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2.4.2 - Analise de imagens 

Foi realizada pelo Analisador de Imagens OMNIMET® 3 & 4, que consiste num software 
utilizado no ambiente Windows da Microsoft e que usa uma camara Hitachi KP-M lE/K 1: 1 
acopJada a urn microsc6pio 6tico Olimpus ME3. 

Foram medidos os tamanhos medios de corda horizontal e vertical do Al
2
0

3 
e do TiC, 

escolhendo-se aleatoriamente sete imagens em cada regUio analisada, para urn tratamento 
estatfstico dos dados obtidos. Este tratamento foi realizado atraves do software Origin® e 
apresentados graficamente. 

2.4.3 - Medida de Microdureza 

Utilizou-se uma carga-teste de 200gf, por urn tempo de 10s em urn equipamento marca 
Shimadzu. 

3. RESULTADOS E DISCUSSAO 

3.1 - Calculo da energia de densifica~ao 

Na densificac;ao atraves de urn peso, considerou-se a energia potencial (E ) da massa 
p 

(m) do peso (18Kg), a uma altura (h) de 0,2 m, utilizando-se a expressao: 

E =mgh 
p 

(2) 

on de g e a acelerac;ao da gravidade. Disto, com uma perda de 15%, fator estimado a partir do 
coeficiente de atrito dos trilhos lubrificados, encontrou-se urn valor aproximado de 30 1. 

Na densificac;ao aJraves da maquina Instron, considerou-se 0 trabalho (r) da forc;a (F) 
produzida pela carga de 2000 Kg para reduzir a altura da amostra de 11 para 3 cm, utilizando
se a expressao: 

-r=FD (3) 

onde d cOlTesponde a 8 mm. Levando-se em conta ainda a perda do sistema, encontrou-se urn 
valor aproximado de 133 J. 

3.2 - Produtos ohtidos por rea~ao e densifica~ao 

No metodo da queda de urn peso, atingiu-se uma porosidade de 8,33% e uma massa 
especffica de 3,71 g/cm3, correspondente a 84,7% da DTM e no mitro, uma porosidade de 
8,07% e uma massa especffica de 3,85 g/cm3, equivalente a 87,9% da DTM. 

A medida em que a reac;ao ocorre, a amostra vai se desgaseificando (pela volatilizac;ao 
de impurezas) e sua temperatura, ap6s urn pico, cai rapidamente (devido a perda de calor para 
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as vizinhan~as). Caso a a~ao de compacta~ao na amostra reagida seja aplicada logo ao infcio 
da rea~ao, os gases ainda nao terao safdo completamente da amostra, resultando em densidades 
baixas. Caso esta a~ao seja aplicada urn pouco ap6s, a temperatura da amostra tent diminufdo, 
o que a torna menos plastica, e portanto mais diffcil de densificar. Dados experimentais4 

sugerem haver urn tempo ideal para a aplica~ao da a~ao de compacta~ao, em fun~ao de diversos 
pariimetros e conforme 0 metodo empregado, de forma que a amostra esteja suficientemente 
desgaseificada e ainda acima da TTDF. Apatentemente, 0 metodo utilizando a Instron foi 0 

que mais se aproximou destas condi~5es. Alem disto, a energia envolvida tambem foi maior. 

3.3 - Caracteriza'rao Microestrutural 

3.3.1 - Dos reagentes precursores 

A determina~ao do tamanho medio das partfculas dos p6s precursores, foi feita atraves 
da incidencia de urn feixe de raios laser em uma solu~ao do p6 e sua morfologia foi observada 
atraves de urn microsc6pio eletronico de varredura. 

As partfculas de AI, Ti0
2 

e C, apresentaram tamanho medio de 40, 0,6 e 20mm, 
respecti vamente. 

3.3.2 - Dos produtos obtidos 

3.3. 2a - Densificafiio atraves da maquina Instron 
A analise por raios-x revelou que esta 

amostra reagiu por completo, conforme a 
Figura 3a, apresentando apenas resfduos de 
Al nao reagido. 

FIGURA 3: Difratograma de raios-x da 
amostra densificada a) atraves da 
maquina Instron, revelando a sua 

completa reayao e apresentando residuos 
de AI nao reagido e b) atraves da queda 

de urn peso, revelando a reayao completa. 
Os picos correspondentes a M sao da 

massa utilizada para fixar a amostra em 
seu compartirnento no aparelho de raios-x. 
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a b 

FIGURA 4: Micrografias das regioes, de cima para baixo, respectivamente, da amostra 
densificada a) atraves da maquina Instron e b) pela queda de um peso 

A Figura 4a, mostra, de cima para baixo, respectivamente, as regioes de topo, centro e 
base da amostra. Observou-se a presen~a de regioes escuras (poros), cinzas (AI

2
0

3
) e elar'as 

(TiC), reveladas por microanalises de raios-x por EDS. A porosidade observada provavelmente 
deve-se aos gases aprisionados durante a rea~ao, cujos vazios nao puderam ser preenchidos 
devido ao simuWl.neo resfriamento da amostra, conforme explicado no item 3.2. Esta distribui
se homogeneamente nas regioes centro e base, exceto no topo, que apresenta uma porosidade 
mais elevada. Esta regularidade nas regioes centro e base, provavelmente deve-se a uma 
distribui~ao uniforme da pressao de densifica~ao pel a amostra e urn acumulo de porosidade 
no topo provavelmente foi conseqiiencia de uma maior quantidade de gas aprisionado durante 
a compacta~ao. 

Na Figura Sa, observa-se que os tamanhos de cordas nas diferentes regioes sao 
praticamente iguais tanto vertiCal quanta horizontalmente para ambas as fases, provavelmente 
pela distribui~ao homogenea da pressao de densifica~ao. A diminui~ao nos tamanhos medios 
de corda das regioes topo e centro, de aproximadamente 4 mm, para a regiao base, de 1 mm 
em media, indica provavelmente uma evolu~ao mais baixa de calor de rea~ao. ° tamanho 
medio de corda do Al

2
0

3 
e do TiC foi, respectivamente, 3,4 e 3,3 mm. 

3.3.2b - Densificafao atraves da queda de urn peso 

A analise por raios-x revelou que a amostra produzida pOl' este metodo reagiu por 
completo, conforme a Figura 3b, sendo os picos correspondentes aM, provenientes da massa 
utilizada para fixar a amostra no respectivo compartimento do aparelho de raios-x. 
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A Figura 4b mostra, de cima para baixo, respectivamente, as regi5es de topo, centro e 
base da amostra. A distribuiyao das porosidades nao e uniforme, acumulando-se na regiao 
central. 

A variayao do tamanho medio de corda horizontal e vertical das fases Al
2
0

3 
e TiC, em 

funyao da regiao da amostra, encontra-se registrada na Figura 5b. ° maior comprimento das 
fases na direyao horizontal esta coerente com a existencia de urn gradiente de pressao nao 
uniforme, que tende a acomodar 0 material horizontalmente. Verifica-se que a presenya de 
porosidades na regiao centrallevou a uma diminuiyao do tamanho de corda do A1

2
0

3
, mas 

nao afetou 0 do TiC. ° tamanho medio de corda do Al20 3 e do TiC foi, respectivamente, de 
3,77 e de 3,82 mm. 

~m 

6 

" A 

~\ ~ \ :.::-, .. , \ , 
, . 
-0- Alp] - Corda horizontal 

--0 - Al,O] - Corda vertical 
A TiC - Corda horizontal 

- . -- TiC - Corda vatical 

'Il'lXl Cm"" 

~m 

5~ 
-0- Alp] - horizontal 

5J) 
···--0 ·,- Alp] - vertical 

_ .......... TiC - horizontal 

4~ - "Y- TiC ~ YCJ1ical .1. 

4/l -. 
3~ 

3/l 

2~ 

2J) 

'Il'lXl Cmlm Il;.c 

FIGURA 5: Distribuiyao dos tamanhos de cordas vertical e horizontal do AI
2
0

3 
e do TiC, 

ao longo das regi5es da amostra densificada: a) atraves da maquina Instron e b) pela 
queda de um peso 

3.4 - Determina~ao da microdureza 

Foi necessario urn grande cuidado na escolha da regiao a ser penetrada pelo 
microindentador, devido a porosidade das amostras. Caso 0 material cedesse, haveria urn 
falso resultado na medida, por isto, a carga mais apropriada foi a de 200gf. Tempos de aplicayao 
de carga superiores a lOs resultavam em microtrincas nas pontas do losango impresso no 
material durante 0 ensaio, sendo esta a razao de sua escolha, alem de estar dentro do limite de 
tempo estabelecido pela Norma Tecnica E-384-84 da ASTM. A dureza do comp6sito foi 
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determinada por indenta~6es aleatorias na amostra, tendo em vista a impressao nao ficar 
inteiramente delimitada pelas fases. A amostra densificada atraves da Instron apresentou uma 
dureza de 18,028 ± 0,881 GPa e a amostra densificada atraves da queda de urn peso, uma 
dureza de 17,973 ± 1,304 GPa. Estes resultados estao no limite mInimo dos valores atingidos 
por Rabin2 (18 a 22 GPa) e por outros metodos de obten~a02. 

3.5 - Analise da rea'.;3o 

A temperaturas da ordem de 890oC, observou-se experimentalmente urn aumento da 
taxa de aquecimento da amostra em rela~ao a do fomo (mantida constante), acompanhado 
pelo desenvolvimento de uma onda de combustao que percorria a mesma. A este fenomeno 
deu-se 0 nome de pre-rea~ao. Apos esta, a amostra reagia ou nao, dependendo de algumas 
condi~6es que nao foram analisadas neste trabalho. Este fenomeno ja havia sido relatado 1o, 

porem, envolvendo cineticas distintas. 
A Figura 6 mostra 0 difratograma por raios-x da amostra pre-reagida. A analise deste 

revela a transforma~ao parcial do Ti02 anatase para rutilo, a forma~ao do A120 3
, a existencia 

de Al nao reagido e a nao forma~ao do TiC. 
Acredita-se que esta pre-rea~ao envolva a rea~ao do Al apenas corn 0 02 do ar, dar a 

presen~a de Ti02 rutilo em grande quantidade, proveniente do Ti02 anatase. Como a energia 
liberada na rea~ao exotermica foi insuficiente para permitir a sustenta~ao da onda de forma 
auto-propagada', a rea~ao extinguiu-se. Provavelmente esta possui menor energia de ativa~ao 
que a rea~ao para a forma~ao do composito, consumindo parte da energia que seria utilizada 
para forma-Io. 
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FIGURA 6: Difratograma de raios-x da amostra pre-reagida, mostrando a 
transformayao parcial do Ti0
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a existencia de AI nao re'agido e a nao formayao do TiC. 
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DENSIFICACAO DO COMPOSITO AL z03 -TIC PRODUZIDO POR SHS 

4. CONCLUSOES 

A consolida~ao do comp6sito AI20 3
-TiC decorrente da rea<;ao completa dos p6s 

reagentes, foi possivel atraves dos metodos de densifica~ao empregados. 
Difratogramas de raios-x revelaram uma rea<;ao completa dos p6s reagentes, indicando 

ser eficiente a tecnica da explosao termica para a igni<;ao da l'ea<;ao. 
A densidade dos produtos obtidos variou conforme 0 metodo empl'egado de 

consolida<;ao, assim como tambem os valores de microdureza Vickers, tendo sido obtido urn 
valor maximo de 18,029 GPa. 

A consolida~ao na maquina de ensaios Instron mostrou sel' mais eficiente do aquela 
realizada pela queda de urn peso, a partir dos valores absolutos obtidos da energia de 
densifica<;ao, porosidade, densidade e microdureza. 

Em termos relativos, observou-se que embora a energia de densifica<;ilo do s'egundo 
metodo tenha sido mais de 4 vezes superior a do primeiro, os resultados foram apenas 
ligeiramente superiores. 

A analise da rea<;ao revelou a existencia de uma pre-rea<;ao, cujo produto obtido foi 0 

Al e Ti02 nao reagidos, Ti02 rutilo e A120 3
, proveniente da rea<;ao do Al e do 0 2 do ar. Esta 

pre-rea<;ao apresenta uma baixa libera<;ao de calor que consome parte da enel'gia que seria 
utilizada para reagir a amostra. 
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Uso de Tecnicas Neurais para 0 

reconhecimento de comandos a voz 

Suelaine dos Santos Diniz* . 
Antonio Carlos Gay Thome** 

-
Com 0 objetivo de apresentar 0 tema em quesHio sera utilizado uma serie de 

tres artigos, onde se descreve 0 problema, a fundamenta~ao teorica e a 
experimenta-;ao pratica do estudo de caso realizado. 0 12 artigo aborda 
o problema do Reconhecimento Automatico da Voz - RA V - e a teo ria 
existente sobre processamento de sinais de voz. 0 2l! artigo discutira a 
utiliza-;ao da tecnica de Redes Neurais na resolu-;ao de tal problema e 

apresenta os 3 modelos estudados e usados no estudo de ~aso. Finalmente, 
o 3l! artigo descrevera 0 estudo de caso realizado, apresentando, compar~ndo 

e discutindo os resultados alcan-;ados. 

PARTE I 

o PROBLEMA DO RAV 

INTRODU<;AO 

O estudo do reconhecimento automa
tieo da voz (RAV) e do reconheci
mento automatico do locutor 

(RAL), sao areas antigas de pesquisa que, 
com 0 progresso da ciencia e 0 avan<;:o da 
tecnologia, tern a1can<;:ado resultados pni
tic os e despertadoelevado interesse tanto 
comercial como estrategico. 

· MC/IME 
" Cel. R/1 - Ph.D. / Purdue 

A caracterizagao de urn problema 
de RAV depende muito da finalidade e do 
contexte do sistema em questao, tal conio: 
o prop6sito de reconhecerfala contfnua ou 
palavras isoladas; a preocepa<;:ao emse 
compreenderou nao 0 sentido da seriten
<;:a; 0 tamanho do vocabulario; a qualida
de dos equipamentos dacaptur~ da voz; 0 

universo de locutores e 0 nfvel de nUdo 
. ambiente. Eimportante destacar tamb6m 
a complexidade do RAV, no que tange <\.0 

seu estudo eao desenvolvimento de mo-
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delos pr6prios, isto devido as caracterfsticas e particularidades de cada lfngua falada no to
cante a fonetica, a fonologia, ao lexico, a pros6dia, a sintaxe e a semantica. 

A fala e a maneira mais simples e natural da comunicac;ao humana, pOl'em, diante da 
necessidade crescente de troca de informac;5es entre 0 homem e a maquina, e devido a pres
sao do mercado no sentido de simplificar e humanizar este relacionamento, pode-se preyer 
hoje que a voz sera tambem a principal forma de comunicac;ao homem-maquina do futuro . 
Para isso faz-se necessario investigar as caracterfsticas ffsicas da voz, as possibilidades de 
identificar estas caracterfsticas, e sua relac;ao com a percepc;ao da fala. 

Pesquisando textos disponfveis na literatura, constata-se a relevancia da extrac;ao e 
escolha de determinadas caracterfsticas ffsicas do sinal de voz, com 0 objetivo de reduzir a 
dimensao original do problema. Nota-se, tambem, uma forte tendencia atual quanta ao uso de 
modelos mais complexos, do tipo nao-linear, como principal mente os obtidos por meio de 
tecnicas neurais e cadeias de Markov (HMMs). 

RECONHECIMENTO AUTOMA.TICO DA VOZ 

o reconhecimento da voz consiste da aquisic;ao do sinal acustico, do processamento 
do sinal adquirido, da identificac;ao e da interpretac;ao do mesmo, com base no vocabulario e 
conjunto de express5es foneticas de urn determinado idioma. Ve-se assim, que 0 problema 
do RAVe fortemente influenciado pelo idioma, pelas caracterfsticas fisicas do locutor, pelas 
condic;5es da locuc;ao e pelo contexto da mensagem. 

Urn dos principais problemas encontrados pelos sistemas de reconhecimento de voz e 
a variabilidade do tempo de pronuncia das locuc;5es, ou seja, duas locuc;5es de uma mesma 
frase faladas pelo mesmo locutor, raramente possuem 0 mesmo tempo de durac;ao. 

o sistema RAV pode ser dependente ou independente do locutor. Urn sistema depen
dente do locutor reconhece apenas a voz do locutor treinado, e portanto apresenta maior taxa 
de reconhecimento da voz em comparac;ao ao sistema independente do locutor que, ao con
trario, e treinado por varios locutores e se prop5e a identificar 0 significado da locuc;ao, 
independentemente de ter 0 locutor participado ou nao do treinamento. Este sistema e des
envolvido de forma a operaI' com qualquer locutor pertencente a uma cIasse especffica (naci
onalidade, sexo, etc ... ). 

Cabe ressaltar no en tanto , que a ampliac;ao do numero de locutores bern como do 
vocabulario aumenta em muito a complexidade do sistema. 

o reconhecimento automatico da voz consiste de tres areas principais: reconhecimen
to de palavras isoladas (RPI), de palavras concatenadas (RPC) e da voz continua (RVC). 

PALAVRA ISOLADA 

Urn sistema para reconhecimento de palavras isoladas trata do reconhecimento de 
palavras ou frases curtas que sao manipuladas como pequenas unidades ou padr5es simples 
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que devem ser reconhecidos. Nestes sistemas a entrada do sinal de voz e precedida e seguida 
por urn periodo de silencio ou ate mesmo de urn ruido de fundo, proveniente do ambiente ou 
da propria rede elettica. 

PALAVRA CONCATENADA 

No reconhecimento de palavras concatenadas , a locuyao de entrada e uma sequencia 
de palavras dentro de urn vocabulario especificado. Este tipo de reconhecimento em geral, se 
faz necessario em sistemas que manipulem sequencias de padroes ou palavras a serem inter
pretadas como filas de elementos simples, cada elemento correspondendo a uma palavra 
pertencente a urn vocabulario delimitado. Este tipo de sistema e muito utilizado em reconhe
cimento de codigos para aces so a informayoes confidenciais, como exemplo no uso de se
nhas compostas por digitos conectados em que 0 vocabulario e urn conjunto de dez digitos 
(0-9), ou por letras (isto e, para grafia de nomes, palavras, etc.), em que 0 vocabulario alem 
dos digitos inclui 0 conjunto de vinte e seis letras (A-Z). 

Nos sistemas para reconhecimento de palavras concatenadas 0 locutor nao precisa 
fazer pausas, mas deve pronunciar cada palavra claramente. 

VOZ CONTiNUA 

Os sistemas para reconhecimento de voz continua operam com palavras interconectadas, 
sem pausas separando-as. A fala continua e mais complexa, envolve 0 tratamento de unida
des basicas da voz, isto e, fonemas, sflabas, semi-sflabas, duplo-fonemas, etc, alem da deter
minayao exata dos pontos extremos. 0 reconhecimento de fala continua tambem e afetado 
pela taxa e pela velocidade com as quais a locuyao e realizada. 

o APARELHO FONADOR 

o aparelho fonador e constituido ba
sicarnente pelos pulmoes, traqueia, esOfago e 
cordas vocais, como e apresentado na figura 
1. Para criar urn som, os pulmoes foryam 0 ar 
atraves das membranas fechadas (cordas vo
cais), fazendo-as vibrar, ou seja, a voz e 0 som 
produzido pelo ar que passa pelas cordas vo
cais, amplificado e modulado pela boca e pelo 
nanz. 

Para fins de modelagem, 0 principio 
ffsico da produyao da fala pode ser resumido, 
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Figura 1 - Corte tranversal dos 
6rgaos da tala. 
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a grosso modo, hi uma fonte de som variavel e urn filtro acustico tambem variavel, que altera 
e model a 0 som da fonte' . 

No caso das vogais e das consoantes vozeadas (por exemplo a, e, m, D, 1, r, h, d) , 0 

som da fonte e produzido pela vibra<;ao das cordas vocais, que transmitem pulsos de pressao 
de ar da traqueia numa freqiiencia particular conhecida como freqiiencia da fonte, ou fre
quencia fundamental. A freqiiencia da fonte determina a altura percebida do som. 0 locutor 
pode regular a freqiiencia da fonte e assim, a altura da sua fala, variando a tensao nas cord as 
vocais. A altura media varia de uma pessoa para outra, sendo geralmente mais alta em mulhe
res e crian<;as do que em homens. A freqiiencia da voz masculina esta na faixa de 50-250 Hz, 
enquanto que a freqiiencia da voz feminina esta na faixa de 120-500 Hz. 

Nos homens, as cord as vocais abrem e fecham de 80 a 150 vezes pOl' segundo; nas 
mulheres, de 150 a 250. Quanto maior a vibra<;ao, mais alta a freqiiencia da onda sonora e a 
agudeza do som produzido. Por isso, as mulheres tern geralmente vozes agudas e os homens, 
vozes graves. Alem disso, uma cavidade bucal maior facilita a proje<;ao da voz, enquanto 
pulmoes e boca pequenos podem significar uma voz menos potente. Essas diferen<;as defi
nem a altura, a intensidade e 0 timbre da voz, que os especialistas chamam de "qualidade 
vocal". 

Durante a inspira<;ao, as cordas vocais ficam medianamente afastadas e na expira<;ao 
se afastam ainda mais para deixar 0 ar sair, como e mostrado na figura 2.a. Ja na emissao da 
voz, as cordas vocais se unem e se separam ligeiramente, vibrando junto com a passagem do 
ar, como e mostrado na figura 2.b. 0 conteudo de energia dos pulsos de pressao, e pOltanto a 
intensidade, e determinado pela queda de pressao atraves da glote e conseqiientemente tensao 
nas cordas vocais. 0 volume do som varia consideravelmente: a fala tern uma grande varia
<;ao dinamica. Falando, a pessoa muda continuamente a forma da laringe e da cavidade bucal 
atraves dos movimentos da lingua, da mandfbula e dos labios, alterando continuamente a 
a<;ao do filtro e, portanto, a estrutura ffsica dos sons da fala. 

en) Figura 2 - lIustrayoes das cordas vocais 
durante a: (inspirayao e expirayao; (b) 
emissao da voz. 

Como a fonte de excita<;ao e a forma do trato vocal sao relativamente independentes, 
uma aproxima<;ao razoavel e conceber-se urn modele para a produ<;ao da voz on de a fonte do 
sinal e 0 trato vocal sao vistos como modulos distintos, como mostra a figura 3. Neste mode-
102 as amostras da forma de onda da voz sao supostas como tendo sido geradas por urn filtro 
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digital variante no tempo, que aproxima as propriedades da transmissao do trato vocal e as 
propriedades espectrais da forma do pulso glotal (excitac;ao da fonte). 

o filtro digital pode entao ser caracterizado, em cada intervalo, como uma resposta ao 
impulso. Para os sons vozeados, 0 filtro digital e excitado pOI' urn trem de impulsos quase
peri6dico que e gerado pel a estimativa do perfodo da freqiiencia fundamental- tom ou "pitch ". 
Nos sons nao vozeados, 0 filtro e excitado pOI' urn gerador de numeros aleat6rios que produ
zem rufdos de espectro plano. 

Modclo da Fonte 

Perlodo cia "pilch" 

Gerador de trem 
de impulsos 

Gerador de ruldo 
aleatorio 

GanllO para fonte de voz 

Alealorios 

Ganho para fonte 
de ruldo 

Modclo do Trato Vocal 

Coeficientes do fiUro digital 
(parametros do trato vocal) 

FiUro digital vari

ante no tempo Amostras da 
voz 

Figura 3 - Modelo de processamento digital para produc;:ao dos sinais de voz. 

MODELO TRADICIONAL DE UM SISTEMA RAV 

A figura 4 mostra 0 modele generico de reconhecimento de padr5es frequentemente adotado 
nos sistemas de reconhecimento de palavra isolada3 . As 4 etapas basicas sao: 

• aquisic;ao; 
• extrac;ao de parametros representativos do sinal acustico; 
• determinac;ao das medidas de similaridade; 
• regra de decisao. 

Padrao para 
Teste 

Val ores das Distancias 
Calculadas 

Sinal de 
Voz 

Banco de 
Rcfcrencia 

Palavra 
Reconhecida 

Figura 4 - Modelo tradicional de reconhecimento de padr6es em que se baseiam 
varios sistemas para reconhetirriento de palavras isoladas. 
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Na fase de aquisic;:ao a forma de onda acustica (tipicamente uma palavra ou comando, 
no caso do RPI) e convertida em urn sinal eletrico digital. 

Na fase da extrac;:ao de parametros busca-se obter valores de determinadas caracterfs
ticas acusticas que permitam melhor representar e identificar a palavra. Os parametros acus
ticos comumente escolhidos para a caracterizac;:ao dos sinais de voz (locu<;6es) sao: energia, 
taxa de cruzamentos de zero, coeficientes de predic;:ao linear (LPC), modele homomorfico, 
coeficientes "cepstrum ", coeficientes "mel-cepstrum ", etc. Antes do processo de extrac;:ao 
de tais caracterfsticas deve-se no entanto, determinar os pontos extremos da locuc;:ao (inicio e 
fim) e fazer-se 0 janelamento do sinal de voz. A determinac;:ao dos pontos extremos objetiva 
reduzir 0 tempo de processamento, pois trabalha-se, assim, apenas com 0 sinal de voz, evi
tando a determinac;:ao de caracterfsticas nas regioes de silencio anteriores e posteriores a locu
c;:ao a ser analisada. Ja 0 objetivo principal do uso do janelamento e estudar e processar isola
damente pequenos trechos do sinal nos quais ele e supostamente estacionario (10 a 40 ms). 

Em sistemas de reconhecimento, a escolha de urn ou outro conjunto de caracterfsticas 
e frequentemente complexo e altamente dependente da restric;:ao imposta ao sistema. As res
tric;:oes determinantes sao: 

• esforc;:o computacional 

• con sumo de memoria 

• complexidade. 

Uma vez extraidas as caracteristicas preestabelecidas, 0 conjunto de valores obtidos e 
que constitui a nova representac;:ao da palavra a ser reconhecida, deve ser comparado com os 
padroes de referencia previamente armazenados. 

Na etapa da medida de similaridade compara-se os padroes de teste com os de referen
cia. Nesta comparac;:ao e avaliado 0 grau de semelhanc;:a entre ambos os padroes (teste e 
referencia). A similaridade e tanto maior quanta menor for a distancia (Euclidiana, pOl' exem
plo) que separa os vetores no espac;:o dimensional das caracteristicas. 

Na etapa de regras de decisao escolhe-se 0 padrao (ou padr6es) de referencia que mais 
se assemelha com 0 padrao de teste, ou seja, 0 padrao armazenado que mais se aproxima da 
locuc;:ao de teste submetida ao sistema. Duas regras de decisao frequentemente utiIizadas no 
sistema de reconhecimento de voz (RAV) sao: a regra do vizinho mais proximo (regra NN) e 
a regra do p-esimo vizinho mais proximo (regra KNN) . 

26 

Urn sistema de reconhecimento de palavra isolada possui tres modos distintos de ope-

• treinamento - modo no qual e organizado 0 conjunto de locuc;:oes de referencia e 
ajustados os parametros do modele concebido; 

• teste - modo no qual e feita a validac;:ao do modele pela avaliac;:ao da sua precisao e 
do seudesempenho sobre urn conjunto de locuc;:oes de teste. 

• operac;:ao - apos validado, 0 modelo esta em condic;:oes de realizar 0 RAV de novas 
locuc;:oes. 
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No modo de treinamento, urn conjunto de locutores repete cada palavra do vocabula
rio desejado uma ou mais vezes. 0 treinamento geralmente e realizado "off-line" e consiste 
em estabelecer urn banco de referencias e ajustar os parametros do modelo. 

o teste do sistema e frequentemente em tempo real e consiste em atribuir uma 10clH;ao 
a urn padrao de teste desconhecido. A identificac;ao da locuc;ao (comando) e feita em func;ao 
do padrao de referencia que apresente a maior similaridade com 0 padrao de teste. Com este 
resultado, pode-se avaliar 0 sistema quanta ao seu desempenho e a sua precisao no reconhe
cimento da locuc;ao. Se 0 sistema apresentar born reconhecimento, sera validado e estara 
pronto para realizac;ao do reconhecimento de outras locuc;6es, de forma dependente ou inde
pendente do locutor. 

Urn sistema para reconhecimento de palavras isoladas apresentanl melhor desempe
nho, reconhecendo comandos de forma independente do locutor, se obtiver urn banco de 
dados suficientemente grande, que contenha diversas locuc;6es, repetidas por urn numero 
razoavel de locutores. 

A complexidade do sistema de RAV depende dos seguintes fatores4
: 

• 0 prop6sito de reconhecer fala continua ou palavras isoladas; 

• 0 tamanho e a complexidade do vocabulario a ser utilizado. Este fator pode afetar 
totalmente 0 reconhecimento exato da palavra ou comando; 

• a qualidade do meio de comunicac;ao entre 0 homem e a maquina. Este fator afeta 0 
algoritmo de detec;ao dos pontos extremos da palavra (" endpoint"); 

• 0 numero de locutores; 

• 0 nfvel de rufdo ambiente. Esta condic;ao pode mascarar a palavra e dificultar seu 
reconhecimento; 

• a associac;ao de conhecimentos especfficos relacionados a tarefa. 

DETE<';AO DOS PONTOS EXTREMOS DE UMA LOCU<.;AO 

Uma importante etapa no processamento de comandos isolados e identificar os pontos 
inicial e final de cada locuc;ao, tarefa esta conhecida na literatura como "detec;ao dos pontos 
extremos" ("endpoints "). 

A detec;ao dos pontos extremos de uma locuc;ao nao e urn problema de facil soluc;ao 
devido a fatores como: presenc;a de rufdo ambiente, relac;ao sinallrufdo, qualidade do disposi
tivo de gravac;ao, qualidade do sistema de transmissao e ainda outros que podem ser introdu
zidos, voluntaria ou involuntariamente pelo pr6prio locutor. 

No reconhecimento de palavra isolada parte-se da hip6tese de que 0 sinal de voz em 
cada locuc;ao vern precedido e seguido por urn perfodo de silencio ou urn rufdo de fundo 
qualquer. 

o nfvel de rufdo de fundo pode complicar consideravelmente a detec;ao dos pontos 
extremos. Por exemplo, 0 infcio ou 0 fim de uma palavra isolada pode ser descaracterizado 
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peIo pr6prio locutor atraves dos rufdos gerados pelo mesmo durante a fala, tais como 0 clique 
ou 0 estalo lingual, os estalos produzidos pelos labios ou pela respira<;ao fortes. 

Urn algoritmo bastante utilizado na localiza<;ao desses pontos baseia-se em duas me
didas extrafdas do sinal: a taxa de cruzamento de zero e a energia de tempo curto. Dentre os 
dois algoritmos para determina<;ao dos pontos extremos encontrados na literatura, 0 mais 
utilizado na pratica e 0 Rabiner & Sambur. 

A figura 5 mostra os pontos extremos calculados para uma locu<;ao da palavra desli
ga, obtidos por meio do algoritmo ja citado. Esta locu<;ao, amestrada a uma taxa de 11025 Hz, 
teve uma dura<;ao de 1,047 segundos e 11.543 pontos amestrados. Depois de calculados os 
pontos extremos, 0 sinal reduziu-se para 7.498 pontos (0.6801 segundos de dura<;ao). Do 
mesmo modo, a figura 6 apresenta os pontos extremos de uma locu<;ao da palavra liga com 
10.264 pontos (0.931 segundos de dura<;ao) antes do calculo dos "endpoints", e com 4.190 
pontos (0.38 segundos de dura<;ao) ap6s 0 calculo deles. Apesar do sinal gravado possuir urn 
nfvel de rufdo mais alto, (rela<;ao sinal rufdo maxima de 23 .31 dB e media de 16.38 dB), 0 

algoritmo para a dete<;ao dos pontos extremos fimcionou muito bern, como pode ser visto na 
figura 6. 

0.6r-----~----~----~----~------~--__. 
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Figura 6 - Determina<;ao 
dos pontos extremos da 

palavra Iiga. 

Figura 5 - Determina<;ao 
dos pontos extremos da 
palavra desliga. 
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JANELAMENTO E SUPERPOSI<;AO 

A subdivisao do sinal amestrado em janelas ou quadros com urn certo. grau de 
superposiyao, tern por principal objetivo poder considerar e tratar como supostamente estaci
onlirio 0 trecho de sinal contido em cadajanela6. 

Umajanela de comprimento longo tende a produzir uma melhor representayao espectral 
do sinal, enquanto ajanela estiver dentro da regiao de estacionariedade. Umajanela de com
primento curto tende a ser melhor para analises no domfnio do tempo. Segundo a literatura, 
urn sinal de voz pode ser considerado como urn processo estacionario em intervalos de lOa 
40ms7,8. 

Algumas das janelas frequentemente encontradas na literatura, sao dos tipos: Retan
gular, de Hamming, de Hanning, de Bartlett, de Blackman, e de Kaiser, cujas formas sao 
mostradas na figura 7 e equayoes analfticas definidas a seguir: 

Retangular: 

Bartlett: 

Amplitude 
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0.4 

, "" / .. ' 

7.' . 
J
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, ,1 · , 
,/ ./~. , J 
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Figura 7 - lanelas mais utilizadas. 

w[nl = 
1, D~n~M, 

D, easo eontrario. 

2nJM, o ~ n~Ml2, 
w[n] = 2 - 2nJM, Ml2 <n~M, 

0, easo eontnirio. 
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Hanning (von Hann): 

( 
(3) 

w[nJ = 
O.S - 0.Scos(27tI11'M), O~n~M, 

0, caso contrario. 
Hamming: 

( 
0.S4 - 0.46cos(27tnIM), O~n~M, 

(4) 
w[n] = 0, caso contrario. 

Blackman: 

w[n] = ( 0.42 - 0.Scos(27tn/M) + 0.08cos(47tn/M), O~n~M (S) 
0, caso contnlrio. 

Kaiser: 

w[n] = 
10 [fi(l-[(n-Ml2) / Ml2]2)112 /Io(Jn, o ~ n~ M, (6) 

0, caso contrario. 

onde: M e 0 numero de pontos da janela e 10 (.) representa a fun<;ao Bessel modificada de 
ordem zero, do primeiro tipo, ou seja: 

To( x ) = 1+ ~ [~(.:.)n ]2 
n=l n! 2 

(7) 

o comprimento (dura<;ao) de umajanela e normalmente denotado por n. 
A janela retangular embora preserve as caracteristicas temporais da forma de onda, 

sobre uma faixa de N pontos, trunca abruptamente as extremidades da mesma, 0 que e incon
veniente devido ao aparecimento de freqtiencias altas espurias. As janelas de Hamming, 
Hanning (von Bann), Kaiser, e Blackman tendem a distorcer a forma de onda temporal na 
faixa de N pontos, porem corn urn truncamento menos abrupto nas extremidades. A janela 
mais usada no reconhecimento de voz e a janela de Hamming. 

Os pontos iniciais das janelas de Hamming devem ser espa<;ados de no maximo N/4 
amostras, 0 que resulta ern uma superposi<;ao igual ou superior a 75%, enquanto os da janela 
retangular devem ser espa<;ados de no maximo N12 amostras, 0 que resulta ern uma 
superposi<;ao igual ou superior a 50%. 0 janelamento do sinal deve ser feito utilizando a 
superposi<;ao minima necessaria para evitar 0 "aliasing n. Ele e evitado se a transformada de 
Fourier for limitada em banda e a freqtiencia de amostragem for (l/T»2F N' onde FN e a 
maior freqtiencia contida no sinal, ou seja, a freqtiencia de amostragem deve atender ao teorema 
de amostragem de Nyquist. 

o janelamento pode ser feito corn ou sem superposi<;ao entre janelas. A superposiyao 
aumenta a correla<;ao entre janelas sucessivas evitando varia<;6es bruscas entre caracterfsti
cas extrafdas de janelas adjacentes; e evita mudan<;as abruptas nas extremidades das janelas, 
entretanto, 0 tempo de processamento exigido sera maiOl,9. A superposi<;ao de amostras con-
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siste em determinar 0 recobrimento necessario entre janelas adjacentes para que a correlayao 
entre os parametros extrafdos e 0 sinal original seja alta. 

Cada janela determina urn "freme" do sinal que e a unidade basica para extrayao das 
caracterfsticas 1o• 0 janelamento do sinal pode ser feito de diversas maneiras: decimayao/ 
interpolayao, superposiyao variavel e janela adaptativa. Sera visto na parte III deste artigo, 
que os sistemas RAV baseados em redes neurais do tipo 'feedfoward" requerem urn numero 
de janelas sempre fixo e igual para toda e qualquer locuyao. Ja nos modelos Markovianos 
(HNIM) e redes neurais recorrentes 0 janelamento pode ser dinamico, ou seja 0 numero de 
janelas po de ser variavel para cada locuyao. 

No caso desta pesquisa 0 janelamento teve pOI' finalidade proporcionar urn numero 
fixo de caracterfsticas para comporem 0 padrao de entrada para as redes neurais, independen
temente do tempo da locuyao analisada. 

CARACTERISTICAS RELEVANTES DO SINAL DE VOZ 

Os parametros acusticos do sinal de voz (caracterfsticas) representam as quantidades 
ffsicas diretamente responsaveis pelos elementos distintos da percepyao da fala, tais como: 
altura ("pitch "), intensidade ("loudness") e os varios sons da fala'. As caracterfsticas mais 
encontradas na literatura sao: "pitch", energia, freqtiencias formantes do trato vocal, 
coarticulayao nasal, coeficientes de prediyao linear, coeficientes "cepstrum ", taxa de cruza
mento de zero, coeficientes "mel-cepstrum ", coeficientes "delta-cepstrU1n" e coeficientes 
delta-energia. 

FREQUENCIA FUNDAMENTAL - ("PITCH") 

E definida como a freqtiencia na qual as cordas vocais vibram durante urn som 
vozeado ll •12 ou seja, e a freqtiencia de vibrayao das cord as vocais . A freqtiencia fundamental 
e uma caracterfstica acustica encontrada apenas em sQns vozeados; tal fato e justificado fisi
camente pOl"que na produyao de sons vozeados as cordas vocais vibram em tal freqtiencia e, 
nestes casos, os sons produzidos sao quase peri6dicos. 
As pessoas nao falam do mesmo modo em ambientes ruidosos como 0 fazem em urn meio 
silencioso; elas tendem a elevar sua "pitch" (freqtiencia fundamental) e a falar mais alto, 
num esforyo para sobrepujar 0 rufdo de fundo. Logo, a medida precisa e confiavel da "pitch " 
na voz humana e muito diffcil. Pode-se destacar alguns fatores que tornam diffcil a obtenyao 
de uma medida precisa do perfodo da '''pitch'', dentre eles9 : 

• a forma de onda da excitayao global nao e urn trem de ondas "quase peri6dico", pois 
apresenta pequenas Autuayoes aleat6rias na durayao, intensidade e forma dos pulsos; 

• 0 trato vocal interage com a excitayao glotal, ou seja, as freqtiencias formantes do 
trato vocal podem alterar a estrutura da forma de onda; 
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• a dificuldade em se definir 0 infcio e 0 fim exato de cada perfodo da "pitch" durante 
os segmentos vozeados; assim como a dificuldade em se distinguir os sons nao 
vozeados dos sons vozeados de baixo nfvel (em muitos casos a transi<;ao entre tais 
segmentos e subita, ficando diffcil a sua separa<;ao); 

• ruf~~. ;t%i~~kC\.ontaminar 0 sinal peri6dico. . . ' '\ 

As ~rincipais vant1gens encontradas no uso da "pitch" sao: a imunidade as varia<;oes 
do nfvel de.gUlya<;a0.f,{) .s'inal e a distancia em que 0 locutor fala ao microfone l3 

. Em rela<;ao 
as caracterfs'tiJ.¥e'S'pectrais a "pitch" leva a vantagem de nao ser afetada pel a resposta em 
frequencia do dispositivo de grava<;ao ou do meio de transmissao. Con vern destacar que uma 
frequencia fundamental constante identifica uma cadencia (urn estilo) no modo de falar de 
urn locutor, e e de fundamental importancia para 0 RAL. 

ENERGIA 

Uma das caracterfsticas mais simples de urn sinal e a sua energia. No caso de urn sinal real no 
tempo discreto x(n), a energia em geral e definida com02

: 

00 

E = L x2 (n) (8) 
m =-oo 

Entretanto, este valor tern pouca utili dade para 0 sinal de voz ja que fornece pouca informa
<;ao sobre as propriedades do sinal em fun<;ao do tempo. 
Tem-se observado que a amplitude do sinal de voz varia sensivelmente com 0 tempo, Em 
particular, a amplitude dos segmentos nao vozeados e geralmente menor que a amplitude dos 
segmentos vozeados. A energia de tempo curto do sinal de voz conforme a equa<;ao 9, reflete 
melhor estas varia<;oes da amplitude. Em geral, pode-se definir a energia de tempo curto 
com07: 

00 

E = L [x(m)w(n-m)]2 
n m=-oo 

(9) 

onde wen) representa uma sequencia de janelas temporais. 
Esta expressao pode ser escrita como: 

00 

En = L x2 (m).h(n-m) .(10) 
m=-oo 

onde 

(11 ) 
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A equac;ao 10 pode ser representada graficamente como na figura 8.a, onde 0 sinal x2 

(n) e filtrado por urn filtro linear com resposta ao impulse) h (n), como dado pela equac;~o 11. 

x(n) 
hen) 

(a) 

----~x=(n=)~~[~ __ I __ . __ I __ ~ I x(n) I ~IL-___ W_ ( n_)_---1t-------+ M(n) 

(b) 

Figura 8 - Representagao do Diagrama em bloco da : (a) energia de tempo curto; 
(b) magnitude media do tempo curto. 

A maior importancia da En e que ela fornece uma boa medida de separac;ao de segmen
tos vozeados dos segmentos nao vozeados e, por isso, e urn dos parametros acusticos mais 
significativos do sinal de voz. A energia indica a intensidade do sinal a cada instante, 0 que 
perrriite, em determinadas situac;oes, tirar-se conclusoes imediatas durante a analise de deter
minados trechos ou janelas do sinal. POl' exemplo: trechos consecutivos nos quais a intensi
dade de energia seja mais baixa podem indicar a presenc;a de silencio. Os valores do parametro 
de energia dependem de fatores tais como: a sensibilidade do microfone e as caracterfsticas 
de quantizac;ao do conversar AID (anaI6gico/digital), utilizados na captura do sinal. Os valo
res de Enpara segmentos vozeados sao significativamente maiores que para os segmentos nao 
vozeados os quais, pOI' sua vez, costumam ser maiores do que a energia do silencio. A func;ao 
energia tambem pode ser usada para localizar 0 instante no qual segmentos vozeados torn am
se nao vozeados e vice-versa; e ainda, para gravac;oes de alta qualidade (alta relac;ao sinal
rufdo), a energia pode ser usada para distinguir voz de silencio. 

Uma restric;ao inerente a energia de tempo curto, como definida pel a equac;ao 9, e que 
ela e muito sensfvel a amplitude do sinal (que e elevado ao quadrado). Urn caminho simples 
para minimizar este problema e definir uma func;ao magnitude media, dada POI': 

00 

M = L x(m) w(n-m) 
/I m=-oo 

(12) 

em que 0 valor absoluto do sinal e usado no lugar do quadrado. A figura 8.b mostra como a 
equac;ao 12 pode ser implementada como uma operac;ao de filtragem linear em x(n). Obser
va-se que a simplificac;ao na aritmetica e conseguida eliminando a operac;ao quadratica. 
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FREQUENCIAS FORMANTES DO TRATO VOCAL 

A cavidade bucal, junto com a faringe, pode ser considerada como urn tuba de 
formato irregular, quase fechado em uma extremidade e aberto na outra. Urn tubo assim 
tern urn numero de freqtiencias ressonantes, que correspondem a picos, conhecidas como 
formantes. Logo, no contexto da produC;;ao da voz , as freqtiencias de ressonancia do trato 
vocal sao definidas como freqtiencias formantes ou simplesmente fonnantes' , sendo por
tanto dependentes das caracterfsticas fisicas do locutor. As freqtiencias formantes depen
dem do formato e das dimens6es do trato vocal, cada formato e caracterizado por urn 
conjunto dessas freqtiencias. Diferentes sons sao formados variando 0 formato do trato 
vocal. Logo, as propriedades espectrais do sinal de voz variam com 0 tempo, assim como 
varia 0 formato do trato vocal. 

Cada formante e caracterizada por uma freqtiencia central e uma largura de faixa. Para 
a percepC;;ao da fala sao exigidos, geralmente, nao mais que cinco formantes, variando na 
faixa de 100 Hz a 5 kHz. Na ordem crescente estas freqtiencias sao denominadas de Fl a F5. 
o numero de formantes e variavel conforme 0 som, entretanto a caracterfstica intrfseca das 
vogais que as diferenciam uma das outras parece depender principalmente das tres primeiras 
freqtiencias formantes, que sao conhecidos como: FI, F2 e F3 . Na figura 9 mostra-se a faixa 
de ocorrencia destas 3 freqtiencias. As formantes F4 e F5 contribuem pouco para 0 reconhe
cimento de sons da fala e 0 reconhecimento do locutor l

. 

Os picos do espectro correspondem essencialmente as freqtiencias formantes 7
; isto 

sugere que as formantes podem ser estimadas pela localizaC;;ao dos picos no espectro 
logarftmico. 

1100 2950 
I Ocorrencia de F3 I 

550 2700 
I Ocorrencia de F2 I 

160 900 
[Ocorrencia de FI I 

o 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Hz 

Figura 9 - Faixa de ocorrencia das frequencias formantes (independente do sexo). 

A maior dificuldade no trato com os formantes recai na sua medic;;ao. Muitos metodos 
sao descritos na literatura e fornecem uma soluC;;ao parcial para 0 problema de determinar as 
freqtiencias fornantes. A determinac;;ao precisa e confiavel dos formantes tanto para locutbres 
masculinos como femininos apresenta problemas de dificil soluC;;ao, nao havendo ate 0 pre
sente momenta nenhum algoritmo que permita 0 ca1culo dos mesmos com preciSaO l4,)5 
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COARTICULA<;AO NASAL 

Conforme apontado por Atal, Glenn e Kleinerl4
•
16 

, a configura<;ao articulatoria das 
consoantes nasais torna-se particularmente adequada ao reconhecimento de locutor. Acredi
ta-se que a coarticula<;ao nasal seja uma das caracterfsticas mais promissoras para os sistemas 
RAL, visto que uma grande parte do sistema acustico e fixo e nao esta sujeito as varia<;6es 
articulatorias intra-locutor. Em voz contfnua, devido ao lento movimento dos articuladores, a 
forma do trato vocal depende nao somente do fonema que esta sendo pronunciado mas tam
bern dos fonemas vizinhos. Este fenomeno e cohhecido como coarticula<;ao. 

Ao contrario do que ocorre com a cavidade oral, 0 ser humane nao e capaz de alterar 
a forma da cavidade nasal, devido a ausencia de musculos nesta regiao. Conseqtientemente, 
quando ocorre a produ<;ao de uma consoante nasal, esta sendo produzida uma caracterfstica 
relevante nao sujeita a falsifica<;ao pela mfmical7. 

A principal dificuldade no uso desta caracterfstica no reconhecimento de locutor, e a 
obten<;ao de uma medida coerente para ela, 0 que conduz muitos pesquisadores a utiliza<;ao 
apenas do espectro das nasais. Em reconhecimento de paJavras a coarticula<;ao nasal nao 
oferece uma eficacia relevante. 

COEFICIENTES DE PREDI<;AO LINEAR - LPC 

Uma das ferramentas mais poderosas para a analise da voz e 0 metodo da predi<;ao 
linear. Este metodo tern se tornado a principal tecnica para a estima<;ao dos parametros basi
cos da voz, tais como: a "pitch ", as freqtiencias formantes e os espectros, usados para descre
ver 0 sinal ou 0 sistema que gera 0 sinal. Ela prove estimativas extremamente corretas dos 
parametros da voz e e altamente eficiente do ponto de vista computacional (velocidade)1 . 

o modelo da predi<;ao linear e realizado por meio de urn filtro digital dito: so-de
palos. A p-esima numero de palos - ordem do filtro e escolhida de tal modo que se ele for 
excitado por impulsos, sua safda apresenta urn espectro muito proximo do espectro do sinal 
que esta sendo modulado. 0 numero de coeficientes no caso de urn sinal de voz, e determina
do aproximadamente pelo numero de palos do trato vocal clentro da faixa de freq:tiencia do 
sinal. Assim, para urn sinal filtrado em 5 kHz, urn valor tfpico e 12. Os LPC's tern sido muito 
utilizados porque sao convenientes para 0 calculo e usualmente modelam 0 espectro da voz 
muito bern, alem de proporcionarem boa estimativa dos formantes. 

A ideia fundamental da predi<;ao linear e a de que uma amostra de voz pode ser apro
ximada por uma combina<;ao linear de amostras passadas. Atraves da obten<;ao do valor mf
nimo da soma quadratica das diferen<;as entre as amostras reais da voz e as preditas linear
mente, ao longo de urn intervale finito, pode ser determinado urn unico conjunto de coefi
cientes de predi<;ao a serem usados como coeficientes de .pondera<;ao na equa<;ao do filtro 
linear. 
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COEFICIENTES CEPSTRUM 

o coeficiente "cepstrum" tern suas raizes na solu~ao do problema geral da 
deconvolu~ao de dois ou mais sinais J8. 

A obten~ao do coeficiente "cepstrum" de urn sinal e atraves de uma transforma~ao 
homom6rfica, e 0 conceito dele e parte fundamental da teoria de sistemas homom6rficos para 
processamento de sinais que tenham side combinados pela convolu~aoJ7 

Vma das suposi~5es mais importantes feitas no processamento de sinais de voz e de 
que este pode ser representado como safda de urn sistema linear variando lentamente no 
tempo l9. Como a excita~ao e a resposta impulsional de urn sistema linear invariante no tempo 
podem ser combinadas por uma convolu~ao20, 0 problema da analise de sinais de voz pode 
ser visto como urn problema de separa~ao das componentes da convolu~ao. Por isso, a anali
se cepstral e aplicada em problemas concentrados em segmentos de voz vozeada. 

A voz pode ser vista como composta pOl' uma seqUencia de excita~ao glotal convolvida 
com a resposta ao impulso do trato vocal, cuja representa~ao e dada POl': 

sen) = e(n) * 8(n) (13) 

onde: e(n) representa a excita~ao , que pode ser urn impulso peri6dico - sons vo~eados, como 
a pronuncia de uma vogal -, ou entao urn rufdo aleat6rio - sons nao vozeados -; () (n) repre
senta a resposta impulso do trato vocal e sen) representa 0 sinal de voz. 

A excita~ao glotal e uma caracterfstica de cada indivfduo. Eliminando esta caracterfs
tica do modele da voz, facilita-se 0 reconhecimento da palavra de modo independente do 
locutor. Devido ao fato das partes individuais nao serem combinadas linearmente, as tecnicas 
lineares usuais - isto e, pOl' meio da analise de Fourier of ere cern pouca ajuda, no caso. Con
forme 0 espectro, 0 "cepstrum" representara uma transforma~ao no sinal da voz com duas 
propried~des21 ,22: 

Ill. as caracterfsticas dos componentes do sinal serao separadas no "cepstrum"; 

2ft as caracterfsticas dos componentes do sinal serao linearmente combinadas no 
"cepstrum "; 

Os coeficientes cepstrais dao informa~5es mais abrangentes, tanto sobre os formantes 
quanta sobre as faixas de freqUencias . Eles permitem ao sistema a diferencia~ao das vogais 
entre os comandos pronunciados. Os coeficientes "cepstrum" podem ser derivados do LPC 
ou obtidos diretamente pela transformada de Fourier. Os coeficientes "cepstrum" mostram 
alto grau de eficiencia no reconhecimento e sao invariantes as distor~5es espectrais lineares 
fixas, provenientes dos dispositivos de grava~ao ou meio de transmissao l4 

. . 
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TAXA DE CRUZAMENTO DO ZERO E A RELA<;AO DESTA 
ENTRE CADA META DE DO SINAL 

Urn metodo muito simples de analise no domfnio do tempo e baseado na medida de 
eruzamento de zero. No contexte de uma implementa<;ao digital , urn cruzamento de zero 
oeon'e entre instantes de amostragens n e n - 1, se: 

sign [x(n)J# sign [x(n - 1)] (14) 

ou seja, urn cruzamento de zero de urn sinal ocorre sempre que duas amostras sueessivas 
troeam de sinal algebrico. _ 

Esta medida e de faeil implementa<;ao e e frequentemente usada como estimativa gros
seira do conteudo da freqiiencia de urn sinal de voz. Seu uso e motivado pelo fato de que se 0 

sinal e uma sen6ide de freqiieneia f o. amostrado em uma taxa de amostragem f s ' tern f s / fo 
amostras pOl' cicIo. Cada cicIo tern duas passagens pelo zero, de tal forma que a taxa de 
cruzamentos de zero sera: 

Z = 2 fo I f s cruzamentos / amostra (15) 

Entretanto, para sinais de banda larga, como os de voz por exemplo, a determina<;ao da medi
da de cruzamento de zero e men os precisa. Entretanto, estimativas aproximadas das proprie
dades espectrais podem ser obtidas usando uma representa<;ao baseada na taxa de cruzamen
to de zero medida em tempo-curto?, do tipo: 

00 

I sgn[x(m)l-sgn[x(m-l)] I w(n-m) z = L (16) 
/I m=-oo 

em que 

sgn[x(n)] = 1 x(nr~ 0 

sgn[x(n)] = -1 x(n) < 0 
(17) 

e 

w(n)= 112N O~n~N-I 

(18) 
=0 autras casas 

onde wen) e umajanela retangular com N amostras. 
Assim como a energia, a taxa de cruzamento de zeros e relevante para a identifica<;ao 

de vogais e sons chiados. A taxa de cruzamento do zero em urn perfodo de sileneio pode 
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variar consideravelmente de uma condi<;ao ambiental para outra, refletindo as varia<;6es de 
rufdo existentes. Desta forma, ,as varia<;6es de rufdo devem ser levadas em considera<;ao 
quando urn sinal de voz for analisado par meio dessa caracterfstica acustica; isto quer dizer 
que a taxa de cruzamento de zero e muito sensfvel ao rufdo do ambiente da grava<;ao. 

A rela<;ao da taxa de cruzamento de zero foi estudada no labarat6rio como uma nova 
'feature". Esta rela<;ao e obtida comparando-se os resultados de cada metade do sinal de voz, 
ao longo de uma janela que abranja toda a palavra. Esta ''feature'' apresenta uma vantagem 
na discrimina<;ao de palavras que sejam bern parecidas, como par exemplo pode-se citar: as 
locu<;6es siga e liga que apesar de possuirem 0 mesmo final (ga) e s6 se diferenciarem na III 
metade do sinal de voz, pode-se distinguir uma da outra levando em conta que a III (li -
linguo-dental) apresenta menor taxa de cruzamento de zero, em rela<;ao a 211 (si - sibilante). 

MEL-CEPSTRUM 

Para a explica<;ao do "mel-cepstrum" e necessario breve estudo no campo fisico
acustico em que se estuda a percep<;ao auditiva humana. 

Estudos fisico-acusticos mostram que a escala de frequencia da percep<;ao da voz 
humana segue uma escala nao-linear. Entao, para cada tom com uma frequencia medida em 
Hertz (Hz), ha uma rela<;ao com uma frequencia de percep<;ao medida na escala chamada: 
"mel". Stevens e Volkmans (1940) arbitrariamente escolheram a frequencia 1000 Hz, 30 dB 
acima tia percep<;ao auditiva, e a fizeram corresponder a "1000 mels". 

Urn mel e a unidade de medida da "pitch" ou frequencia de urn tom percebida pelo ser 
humano. Esta frequencia nao cOlTesponde linearmente a frequencia fisica de urn tom, da 
mesma forma que 0 sistema auditivo humano nao percebe a "pitch" de urn modo linear. 
Trabalhos feitos por Stevens e Volkmans mostraram que a resolu<;ao de frequencia do ouvido 
e aproximadamente linear abaixo de 1000 Hz e logarftmica acima desta. Fant (1959), por 
exemplo, sugeriu a aproxima<;ao 

[ 
FHz J 

F 1 = 1000. log 2 1 + --, = 1000 
(19) 

em que F mel (F HZ) e a frequencia percebida (real) em mels (Hz). 

o "mel-cepstrum" possui uma vantagem significativa sobre 0 "cepstrum" com esca
la de frequencia linear na distin<;ao das consoantes, uma vez que da enfase as altas frequen
Clas. 

No "mel-cepstrum" utiliza-se a pre-enfase para refor<;ar as altas frequencias, 0 que 
ten de a atenuar 0 erro de quantiza<;ao, ja que ness as frequencias, 0 sinal e normalmente fra
C023. 
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DELTA -CEPSTRUM 

Em adi<;ao aos parametros "cepstrum" ou "mel-cepstrUln ", outra caracterfstica usada 
em reconhecimento de voz e 0 "delta-cepstrum ". Se c,(n,m) denota 0 cepstrum real ou 
"mel-cepstrum" para 0 janelamento do sinal final no tempo m, en tao 0 "delta-cepstrum" o'u 
"cepstrum diferenciado" da j anela m e definido como: 

def 
!J..c" (n, m) = Cs (n; m +8 0) - c" (n; m -8 0) (20) 

para todo n ,em que 0 representa 0 numero de amostras pela qual ajanela e deslocada a cada 
quadro. Os coeficientes de predi<;ao linear de P a 14il ordem sao extrafdos para cada urn 
destes quadros pelo metodo da autocorrela<;ao. Estes coeficientes sao transformados em coe
ficientes espectrais. 0 parametro 5 e escolhido para suavizar a estimativa e tipicamente assu
me valor 1 ou 2. Urn vetor com tais caracterfsticas para n's - "quefrencies" relativamente 
baixos, intuitivamente fornece informa<;ao sobre a mudan<;a espectral que ocorreu no quadro 
anterior, embora 0 significado preciso de !J..c" (n; m) para urn n particular seja diffcil de desco
brir. 

Varias pesquisas tern demonstrado que a opera<;ao diferencia<;ao em (20) e inerente ao 
rufdo. Tipicamente, os coeficientes cepstrais e suas "derivadas" sao usados para reconhe
cimento de voz em sistemas que empregam tecnicas cepstrais (luang et aI., 1987; Rabiner 
et aI., 1990). 

As caracterfsticas dinamicas (delta) dos coeficientes cepstrais; sao invariantes com 
rela<;ao a qualquer distor<;ao linear do sinal. 

Elenius et aJ.24 apresentou urn relat6rio no qual menciona que adicionando a derivada 
no tempo aos co eficientes "cepstrum" de banda crftica, consegue melhorar 0 desempenho 
no reconhecimento das palavras. 

DELTA- ENERGIA 

Em adi<;ao ao parametro energia, outra caracterfstica usada em reconhecimento de voz 
eo delta-energia. Se en (n,m) denota a energia para ojanelamento do sinal final no tempo m, 
entao 0 delta-energia QU energia diferenciado da janela me definido como: 

def 
!J..e (n, m) = e (n,' m + 8 0) - e (n; m - 8 0) 

II II II 
(21) 

para todo n . Onde 0 representa 0 numero de amostras pela qual a janela e deslocada a cada 
quadro. 

o delta-energia, nada mais e do que a aplica<;ao da III derivada da energia espectral 
"estatica", onde a III derivada pode ser aproximada pela tom ada dal 11 diferen<;a da caracterfs
tica espectral dinamica pOl' quadros de voz separados pOl' urn intervalo de tempo curto 28 O. 
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As caracterfsticas dinamicas representadas pelos coeficientes delta tern a vantagem de 
serem mais robustas com respeito a distor~5es na resposta da frequencia introduzida pelo 
sistema de tranmissa020

• 

DELTA-LOG-ENERGIA 

A transforma~ao logarftmica e aplicada a energia para diminuir a faixa dinamica do 
sinal, ou seja para comprimir 0 sinal. 0 log-energia con segue melhores resultados em rela~ao 
ao "cepstrum" e ao LPC, na captura de informa~5es acusticas significantes25 

Ap6s esta breve fundamenta~ao te6rica do problema do RAVe do processamento de 
sinais de voz, sera discutido no artigo seguinte (parte II) 0 uso de tecnicas neurais para a 
resolu~ao do problema de RPI. 
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Ressonancia Ferromagn~tica em Filmes Finos Magneticos de 
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Instituto Militar de Engenharia 
06 de maio de 1997 

Na tese e apresentado estudo das propriedades magneticas de quatro sistemas de 
filmes finos: Fe emsubstrato de vidro, Co em substrato de Mg0(100), Cr/Co/Cr em 
substrato de MgO( 11 0) e multicamadas de Fe/Cr. Os tres primeiros sao vistos sob as
pectos inais fundamentais· da anisotropia magnetica via varia~ao angular do campo de 
ressonancia ferromagnetica. 0 Fe e 0 Co sao materiais ferromagnetic os hasicos na 
maioria das aplica~5es de filmes finos magneticos. 0 estudo do comportamento mag
netico dos filmes finos de Fe e de. Co contribui para 0 conheCimento dos sistemas mais 
complexos de multicamadas magneticas, que consistem da superposi~ao de filmes fi
nos simples, e onde 0 acoplamento deintercambio e questao fundamental. Os resulta-

. dos experimentais dos tres sistemas. (Fe, Co e Cr/Co/Cr) sao analisados e discutidos em 
cOJJ?para~aocom resultados da literatura. No caso das multicamadas, 0 mecanismo de 
acoplamento de camadas ferromagneticas epossfveis efeitos magneticos das 
multicamadas de Fe/Cr sao analisados, e os resultados sao descritos em termos de urn 
modele de acoplamento de intercambiovia interferencia quantica. 

A partir da necessidade de interpreta~ao de modos de ressonancia ferromagnetic a 
das multicamadas de Fe/Cr, e proposta uma .designa9ao para 0 modo (Ie ress.onancia de 
medidas de FMR na geometria no-plano: modo maci~o e modofilme ou modo c,le su
perffcie. Esta designa~ao inova em associaro modo de ressonancia coma dependencia 
angular do campo, respectivamente tipo-Ia~o etipo-coseno,.e pOI' permitir identificar . . .", 
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urn aspecto interessante no comportamento magnetico das multicamadas de Fe/Cr: a varia
c;:ao angular do campo de ressonancia no modo macic;:o apresenta certo regime de comporta
mento magnetico pel a disposic;:ao radial em sua representac;:ao polar, 0 modo filme ao contra
rio uma disposic;:ao circular. Com esta designac;:ao identifica-se 0 comportamento magnetico 
hfbrido das multicamadas de Fe/Cr. 
Os maximos e mfnimos da variac;:ao angular da largura de linha do espectro de FMR identifi
cam mudanc;:as de sinal da taxa de variac;:ao da inclinac;:ao da curva descrita pela varia<rao 
angular do campo de ressonancia. 
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Influencia do metodo de preparac;ao nas propriedades cataliticas 
dos catalisadores Ru-sn/Suportados. 
Valeria Castro de Almeida 
Pedro Paulo Nunes 
!ME - Instituto Militar de Engenharia 
21 de novembro De 1996 

° presente trabalho apresenta urn estudo do sistema bimetalico Ru-Sn/Si0
2 
preparado 

pelos metodos de co-impregnac;:ao e impregnac;:ao sequencial . Como precursores foram utili
zados os compostos RuCI

3 
e SnCI2• Alem, da vadac;:ao do metodo de preparac;:ao, os parame

tros teor de estanho e a sequencia de impregnac;:ao sofreram variac;:5es. 
Na preparac;:ao dos catalisadores monometalicos de rutenio, os metodos empregados 

foram impregnac;:ao e troca ianica, e como precursores foram utilizados, RuCI
3 

e Ru(NH
3
)6C1

3
. 

Atraves das tecnicas de caracterizac;:ao , difrac;:ao de raios X e microscopia eletranica 
de transmissao, determinou-se 0 tamanho de partfcula metalica. Por espectroscopia 
fotoeletranica de Raios X e espectropia Mossbauer, verificou-se 0 estado de oxidac;:ao dos 
metais. Nao foi observada a formac;:ao de liga Ru-Sn em nenhum dos catalisadores prepara
dos. 

Como reac;:ao no teste catalftico utilizou-se a transformac;:ao do cicloexano, verifican
do assim a influencia do metoda de preparac;:ao, e da adic;:ao de estanho sobre a atividade e 
seleti vidade. 

Os catalisadores preparados pelos metodos de co-impregnac;:ao e impregna<rao 
sequencial, onde inicialmente fez-se a deposic;:ao de estanho e depois do rutenio, apresenta
ram atividade catalftica semelhante. 

Fbi observado que a reac;:ao de .desidrogenac;:ao passa por urn maximo em tomo de 
1,2% de estanho para os catalisadores preparados pelo metodo de co-impregnac;:ao. 

Diferentemente dos demais catalisadores a especie oxidada Ru+4
, detectada apenas no 

catalisador Ru / Si0
2

, preparado por troca ianica, provavelmente, e a responsavel pela reac;:ao 
de desidrogenac;:ao. 
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Procedimentos para a obtenc;ao de produtos organicos foram estudados atraves da 
hidrogenac;ao do dibenzo 15coroa5 (DB 1 5C5) e da alquilac;ao de algumas monoamidas utili
zando em ambas as reac;oes 0 sol vente ciclohexano e, tambem, da acilac;ao dos eteres de 
coroa. No desenvolvimento da hidrogenac;ao do DB 15C5, obteve-se 93% de rendimento do 
DCH 15C5 para 17 horas de reac;ao a 20DC com quantidades significativas de catalizador Ru 
IAI

2
0

3
. Na obtenc;ao das monoamidas, especificamente a N-otilbenzamida, 0 N-octil-e

caprollactama e a N-octil-2-pirrolidinona pOl' hidrogenac;ao com Pd/C em ciclohexano, fo
ram obtidos rendimentos na faixa entre 28 e 51 %. Na acilac;ao dos eteres de coroa do tipo aza 
com cloreto de capdona chegou-se a rendimentos de 92 a 100% para 0 N-octanil-l- aza 15C5 
e para 0 N -octanil- 1 -aza 18C6, quando na reac;ao utilizou-se 0 carbonato de potassio, 0 

diclorometano como sol vente e excesso de cloreto. 
Alguns dos compostos macrociclicos utilizados na extrac;ao Ifquido-lfquido foram 0 

DCHI5C5 e 0 N-octanil-l-azaI5C5 sintetizados neste trabalho e, os flagrantes comerciais 
CHI5C5, I5CS5, DB 15C5, B 15C5, DCHI8C6. Os solventes dodecamo, clorof6rmio e tolu
eno foram utilizados como diluentes destes compostos macrociclicos . 

Nos testes de extrac;ao, 0 DCH15C5 mostrou-se seletivo ao cation Fe+3 em soluc;oes 
aquosas neutras con tendo a mistura de Fe,Co, Ni , La e Gd principalmente a 70 ppm de 
concontrac;ao. Nestas mesmas condic;oes a 8 ppm de concentrac;ao dos cations, na presenc;a 
de U, este metal foi extrafdo a 100% na forma de UO/2, alem de Fe(100%), Gd(92%) e 
La(66%). Com este mesmo ligante dissolvido em dodecano e na presenc;a de acido nftrico a 
IN foram extrafdos alguns cations em maior proporc;ao, como por exemplo, 0 La (33%) e 0 

Gd (39%). Foram extrafdos 0 Rb e 0 Cs com 0 ligante N-octanil-l-azaI5C5 numa mistura de 
metais alcalinos. 

No desenvolvimento deste trabalho, foram realizados testes em coluna para separar o.s 
metais da rnistura Fe,CoNi, La e Gd com a resina PVP (polivinilpiridina) e verificou-se que a 
separac;ao do Co e Ni dos demais ocorria num tempo de retenc;ao de 15 minutos. 0 catalisador 
W do de ni6bio apresentou caracterfsticas de uma resina trocadora de fons quando fez a reten
c;ao de todos os metais desta mistura que foram posteriormente dessorvidos com acido nftrico 
1,5N. 

Ap6s os testes de extrac;ao, verificou-se que os compostos utilizados sao potenciais 
extratores dos metais estudados, principalmente os sintetizados, 0 DCH15C5 e 0 N-octanil
l -aza 15C5, com aplicac;ao na extrac;ao de elementos de produtos de fissao durante 0 processo 
de reaproveitamento do combustIvel nuclear como, tambem no tratamento de rejeitos tanto 
radioativos quanta industriais de modo geral de forma a minimizar os danos causados ao 
meio ambiente. 
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Modelagem Molecular da Interac;ao de Guanil-hidrazonas 
Tripanocidas com 0 B-DNA 
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Martha Teixeira de Araujo 
Instituto Militar de Engenharia - IME 
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Entre as mais variadas aplicac;5es da Modelagem Molecular destaca-se 0 design de 
novas drogas e 0 estudo de interac;ao entre macromoleculas e moleculas pequenas, sobre 
tudo, 0 estudo da ac;ao de antibi6ticos em regi5es preferenciais de protefnas e de acidos 
nucleicos. 

Este trabalho e parte de urn projeto multidisciplinar envolvendo as areas de Sfntese 
Organica, RMN, QSAR e Modelagem Molecular, voltado para 0 combate de uma das mais 
graves doenc;as do continente americano, a doenc;a de Chagas. 

Urn dos trabalhos desenvolvidos neste projeto levou-nos ao desenvolvimento de uma 
famnia de compostos para a quimioterapia da doenc;a de Chagas, as guanil-hidrazonas aro
maticas. 

1A 18 

o mecanismo de ac;ao destes compostos, urn dos quais 25 vezes mais ativo que 0 

violeta genciana, poderia ser atraves da inibic;ao da multiplicac;ao do parasita pel a interac;ao 
com seu DNA. Para checar esta hip6tese, n6s executamos urn estudo de modelagem molecular 
destes compostos, incluindo uma simulac;ao de sua interac;ao com dodecameros de B-DNA 
ricos em pares de base A-Teem C-G. Os estudos conforrnacionais de cada guanil hidrazona 
nas configurac;5es E (IA) e Z (lB) foram ?? (ver original) 

As simulac;5es das interac;5es dos confOrmeros mais estaveis de cada configurac;ao 
com a dupla helice de B-DNA, previamente minimizado usando-se 0 campo de forc;a AMBER, 
foram executadas utilizado-se a metodologia do acoplamento molecular (DOCKING) e mos-
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traram que tais interac;5es ocorrem na pequena fenda do DNA. Alem dlSSO observou-se que a 
regia.o preferencial do DNA para a interac;ao com as guanil hidrazonas sao aquelas ricas em 
pares A-T, especialmente atraves de ligac;oes hidrogenio de seus grupos guanina com 0 0-2 
da timina e 0 N-3 da adenina. 

A amilise dos dados obtidos mostraram uma boa correlac;ao (R2 = 0,94) entre a energia 
de interac;ao e a atividade bio16giea in vitro das drogas. 

Titulo: Prepara~ao de Referencias para Medidas Nao-Destrutivas em 
Salvaguardas de Materiais Nucleares 

Autor: Silvio Gonc;alves de Almeida 
Orientadores: Fernando Giovanni Bianchini - D.Se. 

Luiz Fernando de Carvalho Conti - M.Sc. 
Local da defesa: Instituto Militar de Engenharia 
Data da defesa: 16 de Agosto de 1996. 

Este trabalho teve por objetivo a preparac;ao e caracterizac;ao de dois pares de varetas 
combustfveis, com comprimento reduzido, e enriqueeimentos de 0,22 e 3,20%p/p U-235, 
para uso como materiais de referencia em medidas nao destrutivas efetuadas durante inspe
c;5es de salvaguardas a fabrica dos elementos combustfveis para 0 reator tipo PWR "An
gra-I". 

E apresentada a metodologia empregada para a earaeterizac;ao deste material, e que 
eonsistiu de: 

1) teste de homogeneidade entre as pastilhas do mesmo grau de enriquecimento, atra
yes da aplicac;ao da teenica de espectrometria gama com detetor de Nal(TI), onde se me diu a 
area Ifquida sob 0 fotopico gama de 185,7keV do is6topo U-235; 

2) determinac;ao da concentrac;ao de U-total atraves do metodo de titulac;ao 
potenciometriea de Davies & Gray/NBL; e 

3) determinac;ao da eoneentra9ao isot6piea de U-235 com a tecniea de espectrometria 
de massa termoi6nica. 

Os resultados individuais obtidos sao tambem apresentados e avaliados estatistica
mente, as varetas produzidas ja estao sen do usadas em inspec;5es de salvaguardas, e os valo
res de referencia constam de certificados de analise elaborados para estes materiais. 

Descreve-se ainda a aplicac;ao destas varetas na determinac;ao do grau de enriqueci
mento em U-235 de outras duas varetas similares produzidas pela Agencia Internacional de 
Energia At6mica (AIEA), com certificados de analise, obtendo-se desvios da ordem de 0,28% 
em relac;ao ao valor certificado, para uranio enriquecido a 3,30% U-235. 
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Titulo: 

Autor: 
Orientador: 

Co-orientador: 
Local da defesa: 
Data da defesa: 

Amilise da Fratura em Materiais Compositos Utilizando 
Elementos de Viga com Eixo Deslocado 
Claudia Regina Pinheiro Monte 
Marco Antonio Santos Pinheiro, Ph.D. 
Francisco Jose da Cunha Pires Soeiro, Ph.D. 
Instituto Militar de Engenharia 
19 de agosto de 1996) 

o trabalho destina-se a analise das falhas por delamina~ao em vigas laminadas, atra
yes de uma modelagem numerica empregando 0 Metodo dos Elementos Finitos, com a parti
cular utiliza~ao de elementos de viga com seus eixos deslocados. 

A Taxa de Libera~ao de Energia de Deforma~ao (G) e usada como parametro de fratu
ra na medi~ao da resistencia a delamina~ao de comp6sitos, sendo abordado 0 caso especffico 
das delamina~5es de extrernidade livre ("free edge delamination"). 

o ca.lculo de G e efetuado atraves do Metodo da For~a na Ponta da Trinca, desenvol
vi do a partir de uma expressao da Integral 1. Neste metodo, G e expresso em termos das 
for~as transmitidas pOI' urn elemento rfgido localizado na ponta da trinca de delamina~ao. 

Resultados obtidos para laminados de grafite-ep6xi, com delarnina~ao de extremida
de livre, sob dadas condi~6es de carregamento, sao apresentados e comparados com resulta
dos analfticos . 

Exemplos de valores de G obtidos a partir de diferentes seqtiencias de empilhanento, 
espessuras de camadas, angulos das laminas e posi~ao da delamina~ao sao apresentados e 
analisados, mostrando 0 campo de aplica~ao para a modelagem efetuada. 

Titulo: 

Autor: 
Orientador: 

Local de defesa: 
Data da defesa: 

Utiliza~ao de urn Amostrador Passivo de Aerossol na Avalia~ao 
da Concentra~ao e Distribui~ao de Particulados no Ar em uma 
Instala~ao Industrial 
Charles Dickens do Carmo Lacerda Mou~o 
Rex Nazare Alves - D.Sc. 
Instituto Militar de Engenharia 
20 de agosto de 1996 

Os seres humanos estao imersos num meio, no qual, alem dos gases necessarios a sua 
existencia, estao tambem presentes materiais s6lidos em forma de particulados em suspen
sao. Esses materiais podem ser agressivos, acarretando riscos a saude em decorrencia de sua 
inala~ao. Na avaliayao deste risco, urn dos parametros de maior relevancia para a caracteriza
~ao do meio e a qualidade do ar. 

Com 0 objetivo de apresentar urn processo alternativo para avaliar este ar, foi 
desenvolvido urn amestrador, que utiliza 0 processo passiv~ de amostragem. A coleta e 
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realizada atraves da depo'si<;ao gravitacional das partfculas em suspensao no ar, nestes 
coletores . 

o amostrador e constitufdo por urn coletor de partfculas de forma cilfndrica, com 
altura de 15 cm e diametro de 9,5 cm. Estes foram instalados em uma haste metalica, forman
do urn sistema de amostragem, composto por urn conjunto de 4 coletores, distribufdos a 1,2,3 
e 4 metros de altura do solo. 0 sistema foi distribufdo em pontos selecionados de uma insta
la<;ao industrial que utiliza processo pirometalUrgico para a produ<;ao de estanho metalico, e 
onde 0 material particulado em suspensao no ar e constitufdo por diferentes materias de den
sidades diferentes . 

Nas amostras coletadas foram realizadas analise gravimetrica, analise radiometrica 
(alfa total) e analise fotometrica, pela utiliza<;ao de urn equipamento (HORIBA CAPA 700) .. 
Este equipamento permite a separa<;ao dos particulados em suspensao, classiffcando-os por 
faixa de diametro. 

o metodo foi comparado a urn sistema de mostragem ativa, pela utiliza<;ao de urn 
amostrador de ar com separa<;ao a sele<;ao de partfculas em duas fra<;5es: inalaveis e respiraveis. 
Os resultados experimentais indicaram que as duas tecnicas sao complementares. 0 amostrador 
passiv~ funciona como urn integrador, enquanto que 0 amostrador ativo apreserl'ta resultados 
de urn "instante" da instala<;ao. 

Titulo: Otimiza~ao de Tecnicas de Medidas para Identificar e Quantificar 
Emissores Alfa Naturais 

Autor: Pauto Roberto Rocha Ferreira 
Orientadores: Julio Jose da Silva Estrada - D. Sc. 

Fernando Giovanni Bianchini - D. Sc. 
Local da defesa: Instituto Militar de Engenharia 
Data da defesa: 21 de agosto de 1996. 

As radia<;5es ionizantes existem permanentemente no meio ambiente, logo as exposi
<;5es nao podem ser eliminadas, mas sim reduzidas. As exposi<;5es oriundas das irradia<;5es 
extern as nao sao muito diffceis de ser precisamente determinadas. Entretanto, as dificuldades 
aumentam muito quando e necessario determinar as exposi<;5es internas, vista que, medidas 
diretas das energias emitidas pelos radionuclfdeos internamente depositados no corpo 'huma
no, so podem ser realizadas quando estes emitem radia<;5es com energia suficiente para se
rem detectadas por instrumentos posicionados fora do corpo humano. 

Urn problema radiologico que esta presente na maioria das instala<;5es e a exposi<;ao a 
que os trabalhadores estao sujeitos devido a inala<;ao de gases e aerossois radioativos . A 
verifica<;ao da contamina<;ao do ar e feita, geralmente, atraves de amostras de ar. Varias sao as 
tecnicas existentes para se determinar e quantificar os radionuclfdeos retidos nas amostras. 
As mais utilizadas sao a espectrometria alfa e 0 metodo de contagem alfa total. 
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A tecnica de contagem alfa total e uma das mais utilizadas em monitorayao de rotina, 
para quantificar a atividade de radionuclideos, onde pode haver a inalayao de emissores de 
partfculas alfa. Por ser uma tecnica que nao precisa de uma instalayao especial, ela pode ser 
utilizada proximo ao local da amostragem, 0 que a torna bastante vantajosa para quantificar 
elementos de meia-vida curta, alem de ser relativamente barata. Entretanto, ela e bastante 
vulneravel quando utilizada para identificar os radionuclfdeos. 

Este trabalho descreve uma metodologfa para otimizar a identificayao e quantificac;ao 
de radionuclfdeos quando a tecnica de contagem alfa total e utilizada. Por perrnitir uma ana
lise mais qualitativa e quantitativa do que a contagem alfa ' total, a tecnica de analise por 
espectrometria alfa foi usada como referencia e os resultados de ambas as tecnicas 
in tercomparadas. 

Os resultados obtidos atraves das analises nas amostras-padrao desenvolvidas para 
este trabalho mostraram que esta metodologia e valida para analises de radionuclfdeos de 
meia-vida longa, pois permitiu a obtenyao de relay5es fixas para cada radionuclfdeo analisa
do, comparando-se varias medidas. 

Titulo: 

Autor: 
Orientador: 

Co-orientador: 
Local da defesa: 
Data da defesa: 

Sintese de Derivados 2,4-Diaminopirimidinicos com potencial 
atividade antimalarial 
CT(CAF) Marta Maciel Monteiro 
Elizabete Rangel Cruz - Ph.D. 
Jose Daniel Figueroa Villar- PhD. 
IME-Instftuto Militar de Engenharia 
27 de agosto de 1996 

Existem varios antimalaricos que sao empregados ate hoje no tratamento e profilaxia 
da malaria. Estas drogas exercem seus efeitos em diferentes estagios do cicIo evolutivo do 
parasita, ou seja, na fase pre-eritrocftica (algumas vezes denominadas fases exoeritrocfticas 
primarias ou teciduais) que ocorre no ffgado; nas fases eritrocfticas, durante as quais os para
sitas se multiplicam rapidamente nos eritr6citos; e nas fases exoeritrocfticas ou teciduais 
secundarias da malaria recidivante, que tambem ocorre no ffgado. 

Dentre estes compostos serao abordados neste trabalho as 2,4-diarninopirimidinas que 
tern atuayao junto a enzima diidrofolato reductase do protozoario, que e necessaria para a 
sintese do acido f6lico. 

Tendo como base a atividade antimalarial de varias destas subsHlncias em ensaios 
clinicos na literatura farmacol6gica, foram sintetizados compostos derivados das 2,4-
diaminopirimidinas, a partir do acido barbiturico. 

Este trabalho foi conduzido em quatro etapas ate chegar aos produtos desejados. A 
primeira etapa consistiu na reayao de condensayao do acido barbiturico e de aldeidos aro-
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maticos p-substitufdos (benzaldefdo, p -anisaldefdo e p-c1oro benzaldefdo) para se avaliar a 
influencia de substituintes eletron-doador e eletron-extrator: 

+ 

R=H, R=OMe- R=CI. 

o passo seguinte constituiu na obtens:ao dos produtos reduzidos utilizando 0 NaBH4 
para a redus:ao seletiva da dupla ligas:ao dos arilbarbiturilidenos: 

w{H 
R 0 ~o 

I 
H 

R=H; R=OMe; R=Cl. 

NaB~fEtOH 
~ dx~ 

RON 0 

I 
H 

A terceira etapa desse trabalho se baseou na cloras:ao dos produtos reduzidos utilizan
do c1oreto de fosforila (POC1

3
) e a base N, N-dimetilanilina como catalisador: 

R=H; R=OMe; R=CI. 

Finalmente, a quarta e ultima etapa, foi conseguida atraves da amin6lise dos produtos 
clOl"ados , reagindo estes com hidr6xido de am6nio na presens:a de alcool etflico e 
dic1orometano: 

R=H; R=OMe; R=Cl. 
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Os produtos obtidos no final destas quatro etapas foram as 2,4-diaminopirimidinas, 
mas, em condi<;6es mais rigorosas poderiam se tel' obtido as 2,4,6-triaminopirimidinas que, 
de acordo com resultados da literatura, teriam uma grande possibilidade de serem antimalariais 
mais eficientes, em virtu de de tel' mais urn grupo NH2 0 que aumentaria 0 numero de pontes 
de hidrogenio com a enzima diidrofolato reductase, inibindo-a. 

Titulo: 

Autor: 
Orientador: 

Co-Orientador: 
Local da defesa: 
Data da defesa: 

Representa~ao de Transformadores Cinematicos Atraves 
dos Grafos de Liga~ao. 
Mauro Ricardo Rodrigues Melo. 
Mauro Speranza Neto, D.Se. 
Cl6dio Alberto Pastro Sarzeto, D.Se. 
Instituto Militar de Engenharia. 
31 de outubro de 1996. 

o trabalho, cujo resumo se apresenta, teve como objetivo 0 desenvolvimento de urn 
procedimento sistematico para a representa<;ao de Transformadores Cinematicos i atraves da 
tecnica dos Grafos de Liga<;a02. Em linhas gerais, ele se encontra relacionado com a modela
gem de sistemas mecanicos de corpos rfgidos e, mais especificamente, os de cadeia cinematica 
fechada atraves dos Grafos de Liga<;ao. 

Transformador Cinematico e a denomina<;ao para a representa<;ao da transmissao de 
movimento que se realiza pOI' urn sistema medinico de corpos rfgidos de cadeia cinematica 
fechada simples, ou la<;o cinematico. Uma vez obtido 0 Transformador Cinematico de urn 
determinado sistema, sua visualiza<;ao podera ser realizada por diagrama de blocos que re
presenta urn tratamento fechado para suas equa<;6es constitutivas. Urn sistema multila<;o pode, 
entao, ser model ado pelo acoplamento dos diversos Transformadores obtidos para cada lar;o 
atraves de urn relacionamento linear, on de variaveis de safda de urn determinado transforma
dor atuam como entrada para urn outro. 

A tecnica dos Grafos de Liga<;ao e uma poderosa ferramenta, desenvolvida na deca
da de 60, para a modelagem de sistemas dinamicos atraves do conceito de fluxo de poten
cia, e sua conserva<;ao, que ocorre atraves das portas de conexao dos diversos elementos 
que constituem estes sistemas. Caracteriza-se pela generaliza<;ao, para os diversos ramos 
da ciencia, de variaveis de potencia: esfor<;o e fluxo, e variaveis de energia: quantidade de 
movimento e deslocamento, bern como pela generaliza<;ao de nove elementos basicos e 
ideais: resistor, capacitar, inercia,fonte de esforr;o,fonte de jluxo, transfonnador, girad01; 
junr;iio 1 de velocidade comum, jun<;ao 0 de esfor<;o comum e, para a rlinamica de sistemas 
mecanicos de corpos rfgidos espaciais, 0 elemento de estrutura de junr;iio euleriana au 
giristor. 
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o elemento da tecnica dos Grafos de Liga~ao denominado transformador modulado 
possui estreita rela~ao como os Transformadores Cinenuiticos, pois representa a transforma
~ao de velocidade em urn sentido da porta de liga~ao dos elementos e, conseqtientemente, de 
esfor~os em outro sentido, mantendo-se a conserva~ao da potencia. 

Desta forma, duas abordagens foram utilizadas no trabalho: a modelagem de 
sistemas mecanicos de corpos rfgidos, empregada em sistemas de cadeia cinematica 
aberta on de todas as coordenadas de junta sao independentes, atraves dos Grafos de 
Liga~a03 ; e os mencionados conceitos recentemente desenvolvidos de Transformador 
Cinematico e 0 metodo do par caracteristico de juntas) para se obter 0 fechamento do 
sistema atraves de equa~6es de restri~ao envolvendo coordenadas de junta dependen
tes e independentes. 

A comprova~ao da eficacia dos procedimentos apresentados pode ser feita atraves da 
observayao das simulay6es da cinematica dos Transformadores obtidos para os mecanismos 
quatro-barras plano, cursor-manivela plano, e, 0 acoplamento destes, 0 mecanismo de retor
no rapido, que se encontram no trabalho em questao. 

Os metodos de modelagem de sistemas mecanicos de COl1JOS rfgidos atraves da tecni
ca dos Grafos de Liga~ao, devido ao seu recente desenvolvimento, encontram-se nos primei
ros passos, justificando a elabora~ao de novos e mais adequados procedimentos para a solu
~ao destes problemas da dinamica, Suas principais vantagens sao: procedimento sistematico 
e modular para a modelagem dos diversos sistemas, abordagem generalizada e facilidade de 
implementa~ao atraves de c6digos computacionais. 
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Titulo: 

Autor: 
Orientador: 

Modelagem de Sistemas de Tempo Real Baseados em 
Bancos de Dados Ativos. 
Julio Cesar Reguerfn Pardo - Maj. DIM. (Bolivia) 
Asterio Kiyoshi Tanaka - Ph.D. 

Co-Orientador: Alcione de Paiva Oliveira - D.C. 
Data da defesa: 28 de novembro de 1996 

Os domfnios das novas aplica<;6es, chamadas de aplica<;6es nao convencionais , e 0 

desenvolvimento da tecnologia de Banco de Dados com a finalidade de suportar estas no
vas aplica<;6es, fazem desta area uma das mais importantes e atraentes para estudos e pes
quisas . 

A tecnologia de Bancos de Dados Ativos permite urn suporte muito aceitavel para 
alguns sistemas com restri<;6es de tempo, ja que uma das caracterfsticas principais destes 
sistemas e 0 process amen to de transa<;6es dinamicas. 

Este trabalho estuda a viabilidade da aplica<;ao de uma metodologia de modelagem 
para sistemas de tempo real, como uma alternativa de solu<;ao mais pratica aos complexos 
problemas apresentados nos sistemas que tern uma forte dependencia temporal. Prop5e tam
bern a aplica<;ao da tecnologia de Bancos de Dados Ativos como suporte deste tipo de siste
mas, apresentando uma extensao ao algoritmo de processamento de regras e ao modelo de 
execu<;ao de transa<;6es e regras, assim como a arquitetura ideal para suportar este modelo. 
Urn prot6tipo e apresentado como prova de princfpio da proposta. 

Titulo: Sistema de Informa~ao para Mobiliza~ao dos Transportes - Modo 
Ferrovhirio 

Autor: Ubiratan de Salles - Maj QEMIFC 
Orientadores: Asterio Kiyoshi Tanaka - Ph.d. 

Greg6rio Coelho de Morai~ Neto - D. E. 
Local da defesa: Instituto Militar de Engenharia 
Data da defesa: 10 de janeiro de 1995 

o presente trabalho consiste de urn estudo do modo de transporte ferroviario, voltado 
para a solu<;ao dos problemas da mobiliza<;ao, dentro de uma visao sistemica, utilizando uma 
metodologia de analise estruturada. 

A partir do Modelo Conceitual do Sistema de Informa<;ao para os Transportes (SIT), e 
estriturado 0 m6dulo ferroviario do Sistema de Informa<;ao para Mobiliza<;ao Militar dos 
Transportes (SIMMTRA) e definido 0 Modelo Conceitual deste sistema, expresso em urn 
Diagrama de Enfidades-Relacionamentos, atraves da compatibiliza<;ao de dados e processos. 

E implementado urn prot6tipo em linguagem Clipper 5.2, mostrando uma solu<;ao 
para a manuten<;ao e gerenciamento de dados. 
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Por fim, utilizando 0 Sistema de Infortnac;oes Geograficas (SIG) TransCAD, foi 
construida uma base de dados contendo 0 Sistema Ferroviario Nacional, com os itens 
de dados adaptados para 0 banco de dados associado ao SIG, permitindo a aplicac;ao de 
tecnicas de pesquisa operacional e visualizac;ao das informac;5es geograficas pelo 
planejador. 

Titulo: 

Autor: 
Orientador: 

Local da Defesa: 
Data da Defesa: 

Estudo da Cinetica de Recobrimento de Particulas em Reator 
de Leito de Jorro 
Germano Klaus Wolff Filho. 
Giulio Massarani . 
Instituto Militar de Engenharia. 
13 de janeiro de 1995. 

Urn estudo inicial semi - qualitativo de parametros foi realizado com 0 objetivo de 
verificar a influencia no processo de recobrimento de particulas em reatores de lei to de 
jorro. Foi utilizado urn leito de jorro, constituido de base conica de 60°, urn corpo cilfndrico 
de 60 cm de diametro e 100 cm de altura e outro cone de 60°, acoplado sobre 0 corpo 
cilfndrico. 

o estudo do recobrimento foi executado com partfculas inertes, cujo material era len
tilha de polietileno, e uma soluc;ao de recobrimento polimerica a base de carboximetilcelulose, 
na concentrac;ao de 0,885 %, em peso, dissolvido em agua. 

Inicialmente, foram executados estudos fluidinamicos para deterrninar os limites de 
certos parametros na linha de recobrimento, tais como: vazao do ar de secagem, vazao da 
solu<;ao de recobrimento, temperatura do ar de secagem e capacidade maxima do leito de 
particulas, para existir a condic;ao de jorro. Com esses dados, ficou estabelecido as faixas 
operacionais de cada parametro na unidade de recobrimento. 

Nos limites da faixas operacionais foram realizados test~s de recobrimento, com 0 

objetivo de acumular dados suficientes, que auxiliassem na confecc;ao do Planejamento 
Ortogonal Mlnimo. 

Os resultados dos experimentos realizados atraves do Planejamento Ortogonal Mini
mo mostraram que certos parametros influenciam no recobrimento de particulas em leito de 
jorro: vazao do de jorro, vazao da soluc;ao de recobrimento, altura estatica do leito de partfcu
las e a circulac;ao de s6lidos no leito . Com excec;ao da altura estatica, todas as demais contri
buem para 0 aumentar a espessura da camada de recobrimento da particula, 'em deterrninada 
faixa restrita de operac;ao. 

As experiencias mostraram que 0 crescimento da cam ada de cobertura das particulas 
tomam uma tendencia linear.. POltanto, foi utilizado urn rnodelo da literatura de leito de jorro, 
para explicar 0 referido cornportarnento. 
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Titulo: Controle H/H_: Solu~oes aproximadas baseadas em Sequencias 
de Problemas Quadraticos 

Autor: Decilio de Medeiros Sales - Cap QEM / ELO 
Orientador: Gilberto Oliveira Correa - PhD (LNCC) 

Co-Orientador:Geraldo Magela Pinheiro Gomes - Dr. Ensae (lme) 
Area de Conc.: Sistemas de Controle 

Linha de Pesquisa: Teoria e metodo 

Nesta tese, sao analisados algoritmos iterativos para a obten~ao de solu~5es aproxi
madas para problemas H/H_. Tais formula~5es matematicas correspondem a problemas de 
controle otimo no dominio da frequencia com dois tipos de especifica~5es de desempenho: 
atenua~ao de sinais de disturbio medida pOl' urn funcional de custo quadnitico e margem de 
estabilidade relativa a erros nao-estruturados de modelagem medida pela norma H_ de uma 
outra fun~ao de transferencia a malha fechada. 

Mais especificamente, sao descritos dois algoritmos dedicados a obten~ao de solu
~5es aproximadas para 0 problema de controle otimo no qual 0 funcional de custo e formado 
pela soma de normas H2 de varias fun~5es de transferencias a malha fechada (problema H2) e 
onde os control adores estabilizantes tern pOl' restri~ao adicional satisfazer urn limite superior 
pre-estabelecido na norma H_ de uma fun~ao de transferencia (problema HJ. 

o primeiro algoritmo consiste essencialmente em resolver uma sequencia de proble
mas de otimiza~ao quadraticos ponderados, irrestritos, on de a solu~ao obtida em urn estagio 
e usada para construir uma fun~ao de pondera~ao a partir da qual 0 problema quadrati co do 
estagio seguinte e definido. 

o segundo algoritmo e baseado na resolu~ao de uma sequencia de problemas de custo 
quadrati co sujeitos a uma restri~ao tambem quadratica onde a restri~ao e iterativamente mo
dificada. Este algoritmo permite, alem de gerar solu~5es aproximadas para 0 problema origi
nal, avaliar 0 quanta a solu~ao obtida pelo algoritmo anterior se aproxima da "otima". 

Finalmente, as potencialidades destes algoritmos sao analisadas atraves de sua aplica
~ao a varios exemplos numericos monovariaveis. 

Titulo: 

Autor: 
Orientador: 

Co-Orientador: 
Local da defesa: 
Data da defesa: 

Densifica~ao de Corpos Ceramicos it Base de Alumina Via 
Tecnologia de Moldagem por Geis 
Ana Paula Duarte Pereira 
Luis Henrique Leme Louro, Ph. D. 
Jose Carlos Da Rocha, D. C. 
lnstituto Militar de Engenharia 
24 de setembro de 1996 

o objetivo deste trabalho foi estudar a tecnica de 'gelcasting" como uma nova rota de 
processamento para corpos ceramicas sinterizados. Esta tecnica resulta da sintese dos concei-
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tos derivados das ceramicas tradicionais com os da qufmica dos polfmeros. A alumina foi 0 

material ceramico empregado para a utilizavao do "ge1casting" neste trabalho. 
Amostras foram preparadas a partir de suspensoes con tendo diferentes concentravoes 

de defloculante. Para promover a gelificavao, usaram-se mon6meros de acrilamida. Obser
vou-se que existe uma influencia significativa da adivao de defloculante nas etapas subse
quentes do processamento: gelificavao, secagem e sinterizavao. As amostras sinterizadas fo
ram caracterizadas atraves das medidas de densidade, porosidade, dureza e tenacidade a fra
tura. Os corpos preparados com menor concentravao de defloculante mostraram-se bern mais 
porosas do que aquelas preparadas com maior concentravao de defloculante. Conc1uiu-se que 
a quantidade de defloculante afeta tanto as etapas do processamento quanta as propriedades 
do produto final obtido e que a tecnica empregada pode ser usada com sucesso na preparavao 
de corpos ceramicas sinterizados. 

Titulo: 

Autor: 
Orientador: 

Local da defesa: 
Data da defesa: 

Estudo de Caracteristicas Relevantes do Sinal de Voz para 0 

Reconhecimento Automatico do Locutor Desprevenido, 
Independente do Texto. 
Ricardo Hon6rio Guedes de Sousa. 
Roberto Miscow Filho. 
Instituto Militar de Engenharia. 
18 de outubro de 1996. 

Esta tese propoe urn metoda baseado no estudo das caracterfsticas relevantes do sinal 
de voz, que permita 0 reconhecimento automatico do locutor, independente do texto. Para 
a1canvar esse objetivo, 0 uso de frases longas e substitufdo por palavras extrafdas de voz 
contfnua. 

Para aproximar 0 sistema a vida real, foram escritos dois textos fictfcios . 0 primeiro 
texto foi capturado por urn gravador de bolso e contem uma con versa formal. Nele, urn ho
mem contrata outro, que porta 0 gravador, para cometer urn delito. Ap6s conc1uir 0 "traba
lho" 0 homem contratado e morto por seu comparsa. 0 segundo texto foi adquirido no Labo
rat6rio de Processamento de Sinais do Instituto Militar de Engenharia (IME) e simula urn 
grampo colocado nas casas dos suspeitos. Esse texto contem uma conversa informal gravada 
por ocasiao da visita de amigos as casas dos suspeitos. 

Oito palavras comuns em dialogos informais sao retiradas do primeiro texto para 0 

teste do sistema e cinco repetivoes de cada uma dessas palavras sao retiradas do segundo 
texto para treinar 0 sistema. Quinze locutores foram usados para treinar 0 sistema e 5 deles 
foram usados para 0 teste. 0 sistema fornece a probabilidade de urn dos quinze locutores ter 
gravado a locuvao da fita cassete. 

Ap6s 0 estudo das caracterfsticas relevantes do sinal de voz, que teoricamente sao 
pouco afetadas pelo dispositivo de gravavao, as 36 features extrafdas das locuvoes foram: os 
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12 primeiros coeficientes "cepstrum", os 12 coeficientes "mel-cepstrum", 8 medidas da mag
nitude media de tempo curto, 3 medidas da taxa de cruzamento do zero, e a freqtiencia funda
mental 

As 36 caracterfsticas foram extrafdas para cada janela de hamming pela amllise em 
tempo curto, e posteriormente feita sua cIassifica<;ao pela razao F. 

o treinamento e teste do sistema foi realizado com 0 modelo "backpropagation" usan
do 2 camadas escondidas. Os testes do sistema nao satisfizeram as expectativas pOl' duas 
causas, comprovadas em laborat6rio: 

1 Q) A mudan<;a de dispositivos de grava<;ao para 0 treinamento e teste. 

2Q) A maneira abrupta de extrair as palavras da voz contfnua. 

Remeta um ~heque no valor da assinaturaanualemfavor da Biblioteca do Exercito. constandono verso do mesjTlo sua finalidade 
,'< '.,': ";"'.:"',l .. ,. v, .. ~"{,~~~;im::!!~~".~~.~~:;;...~~,~;@_~~;, " ~ , ~ _, • ..;, ....... ;:1 ... ;., , ..... _;,.~~{ ... _.~" y -'. ' 

i MllI TAR o Ativa 
o Reserva 

SIBUOTECA DO EXERCITO 
" Palacio Duque dwCaxias - Praga Duque d,e Caxias, 2~- Ala Jv1arcnio Dias _3° andat - Centro ' .Aiode.Janeiro, RJ , CEP20221-260 ' 
, ligacao Gratuita de todD 0 Braeil: (OBOOI23.836S ;",' " . 
; Telefax: (0211519 ,556~ - E-mail: bibliex@isrrl.cbm;br ' , 
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o Exercito e a Industria' de Material de Defesa . . 

NOS ultimos quatro anos 0 Exercito 
vern implementando significativo 
programa de reaparelhamento, 

com gtandes aquisi90es de material beli
co na area extema. 

Essa importa9ao tern sido justifica
da estrategica e economicamente por tres 
razoes principais: excelente rela9ao cus- ' 
to-beneflcio da obten9ao desse material, 
em particular 0 ja usado, como os carros 
de coinbate; necessidade premente de 
substitui9ao de material obsoleto e de ma
nuten9ao anti~economica; e pelo princfpio 
da opbrtunidade, no que se refere ao apro
veitamento de recursos extra-OJgamenta
rios propor~ionadospor operagoes de cre
dito externo governamentais. 

Nao resta duyida que representam 
. argumentos validos e bastante racionais, a 
que sepode acrescentar os reflexos alta
mente positivossobre 0 moral da tropa e 
sobre os niveis de capacita9aO operacional 

• Cei OMB OEMA 

Ivan Fialho* 

e de qualifica9ao profissional dos recur
sos humanos, derivados do reaparelha
mento da Forga Terrestre com material 
mais moderno e sofisticado tecnologica
mente, 

No entanto, esses beneffcios ime
diatos de ordem conjuntural, nao podem 
prejudicar objetivos mais importantes e 
duradouros de longo prazo, relativos a cri
a9aono Pais, de uma adequada estrutura 
tecno16gica e de produ9ao de material de 
defesa, sem 0 que a estrategia militar tor
na-se fragi! pOl'que nao apoiada numa ava
Iia9ao objetiva da realidade dos recurs os 
materiais disponfveis ou disponibiliz<lveis . 

1sso porque nenhum pafs de certo 
nfvel de estatura polftico~estrategica pode 
prescindir de compatfvelbase industrial re
lacionada a defesa e da correspondente ca
pacidade de mobilizagao industrial, fun 
damentais para se dispor de Uma capaci
dade de dissuasao com credibilidade e para 
atender a necessidade de sustentagao das 
forgas militares que vierem a ser empre-
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gadas. Sem essas condi~6es estruturais, 0 pals perde autonomia tecnol6gica e de produ~ao de 
material de defesa, elevando-se sua dependencia belica do exterior, 0 que po do constituir-se 
numa grave vulnerabilidade estrategica em situa~6es de conflito (exemplo da Argentina na 
Guerra das Malvinas). 

Nao desconhecemos que os objetivos acima citados, relativos a maior autonomia tec
nol6gica e de produ~ao de material de defesa, constam de diversos documentos como a Polf
tica de Defesa Nacional, Polftica Militar Brasileira, Polftica Militar Terrestre e 0 Plano de 
Estrutura~ao da For~a Terrestre, entre outros l

; no entanto, as condi~6es necess:hios para atin
gi-Ios, no que se refere ao Exercito, poderiam ser estabelecidas de forma mais sistematica e 
apropriada, daf 0 motivo de levantarmos a presente discussao. 

Cumpre salientar que, embora a sustenta~ao dos conflitos limitados e de baixa inten
sidade (previstos nos posslveis empregos da F Ter), se baseara, principalmente, nos meios 
existentes ou mobilizaveis em curto prazo, havera, mesmo assim, necessidade de 
suplementa~ao ou de reposi~ao de itens especfficos de material, como alguns equipamentos, 
muni~ao e itens de con sumo. Isso representara uma capacidade logfstica adicional que nao 
podera ser desenvolvida sem uma base industrial e tecnol6gica adequada, preparada para 
atender, em tempo habil, aquelas novas necessidades. 

No caso brasileiro e com rela~ao ao Exercito, restri~6es continuadas no or~amento, 
com urn correspondente baixo nfvel de demanda de material, tern provocado declfnio na 
pesquisa e desenvolvimento de novos Hens e na base industrial relacionada a defesa. Desse 
modo, tem-se retrafdo a capacidade tecnol6gica e de produ~ao nacional, incluindo a pr6pria 
do Exercito. Associem-se a este quadro negativo - sendo, em parte, dele decorrentes - os 
relativos baixos desempenhos do Sistema de Tecnologia do Exercito e da IMBEU e teremos 
urn planejamento estrategico militar incompleto, conforme tratamos acima. 

Para se contrapor a essa situa~ao desfavoravel, 0 Exercito deveria intensificar a inte
gra~ao da demanda de defesa ao setor civil, adquirindo itens de material ja, existentes ou "de 
prateleira" e utilizando tecnologia e produtos de carater dual (civil e militar). Essa orienta~ao 
implicaria na simplifica~ao das especifica~6es militares e das normas de aquisi~ao, alem da 
utiliza~ao de padr6es comerciais relativos ao material a ser adquirido. 0 que, alias, vern 
sendo aplicado pelo Departamento de Defesa3 e pelo Exercito dos EUA4

. 

1 Segundo 0 coronel R/1 e professor da UNICAMP Geraldo Cavagnari. os militares brasileiros reconhecem de longa data a importancia da C&T; 
"e apos a segunda guerra mundial que os militares brasileiros tomaram consciencia do can3ter determinante da ciencia e tecnologia na 
composi<;ao da capacidade estrategica do pais" Conforme trabalho "P&D Militar: Situa<;ao. avalia<;ao e prospectiva". de Geraldo Cavagnari 
citado no livro "Rede de Intrigas" de Roberto Lopes. Editora Record. 1994" 
2 No que se refere a IMBEL. alem das graves dificuldades que a empresa tem atravessado nos ultimos anos, amea<;ando inclusive. sua propria 
sobrevivencia. pode-se comparar os resultados alcan<;ados por ela com seus objetivos, constantes da lei de cria<;ao (Lei N° 6.227 de 24 julho 
75). 
Art.21 A IMBEL. .. tem por objetivo : 

1- Colaborqr no planejamento e fabrica<;ao de material belico pela transferencia de tecnologia. incentivo a implanta<;ao de novas indus trias 
e presta<;ao de assistencia tecnica e financeira; 
11- Prom over. com base na iniciativa privada. a implanta<;ao e desenvolvimento da industria de material belico de interesse do Exerci to; 

J Diretriz do Secretario de Defesa. de 1994. referida em "The Defense Technology and Industrial Base: Key Component of National Power" de 
Gordon Boezer. Ivars Gutmanis e Joseph Eimuckerman Ii. Revista Parameters. Summer 97 . 
- as esfor<;os do Departamento de Defesa nesse sentido sao comentados em "The Future of the Defense-Related Industrial Base in the United 
States" de Ivars Gutmanis em Parameters Summer 94. 
, No que se refere ao Exercito. "a recente reforma no Sistema de compras consiste na dinamiza<;ao do processo de contrata<;ao pela elimina<;ao 
de especifica<;oes e pad roes militares e ado<;ao de especifica<;oes comerciais". Con forme deciara<;oes de Gilbert F. Decker. Army Acquisition 
Executive. dos EUA, Revista Army RD&A-Juiy-August 1995. 
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Temos que ser realistas e reconhecer os limites de expansao da industria de material 
de defesa nacional, tendo em vista a situac;:ao e tendencias daquela industria em nivel mundi
al. Sob urn quadro de menor demanda dos mercados internos, derivada da reduc;:ao dos Exer
citos e dos orc;:amentos militares, alem das nipidas inovac;:oes tecnol6gicas, essa industria tern 
procurado ajustar-se mediante divers as estrategi~s: fusao de empresas; venda de divisoes ou 
subsidiarias, com concentrac;:ao da produc;:ao em ftens especfficos e integrac;:ao, em projetos 
comuns, de empresas de diferentes paises. Desse modo, tem-se acirrado a competic;:ao por 
mercados externos, principalmente entre a industria europeia e a americana, numa disputa 
em que 0 apoio governamental as exportac;:oes e as condic;:oes de financiamento das vendas 
representam fatores decisivos. 

Quais seriam, entao, as opc;:oes para a industria de material de defesa nacional? 
Uma das mais promissoras seria a associac;:ao entre empresas brasileiras e argentinas 

(e possivelmente chilenas) para desenvolvimento e produc;:ao de material de defesa 
principalmente blindados, obuseiros, canhoes e misseis- no ambito do MERCOSUL, com 
base na integrac;:ao ja existente dos parques industriais e na capacidade tecnol6gica de ambos 
os paises. Ressalte-se que esse desenvolvimento e produc;:ao conjuntos de material de defesa 
teriam, ainda, elevado alcance polftico-estrategico, nao apenas para 0 Brasil e a Argentina, 
mas para toda a regiao. Urn exemplo de projeto comum Brasil e Argentina de alto nivel 
tecnol6gico e 0 Projeto SABIA, de construc;:ao de urn Satelite de Sensoreamento remoto para 
monitoramento territorial no Cone SUP. 

Essa opc;:ao representaria, na verdade, implementar, no Cone SuI, uma tendencia mun
dial de associac;:ao entre empresas de diferentes paises, para 0 desenvolvimento e produc;:ao de 
material de defesa, conforme abordado anteriormente. Abriria a possibilidade de as industri
as desses paises emergentes desenvolverem, de forma conjunta, tecnologias e produc;:ao pr6-
prias e conquistarem nichos no mercado mundial, alem de passarem a dispor de maior nivel 
de demanda, decorrente da reuniao dos respectivos mercados nacionais. 

A Argentina, apesar da crise, nos ultimos anos, de sua industria de material de defesa, 
(com fechamento ou privatizac;:ao de empresas estatais), fabrica canhoes, obuseiros, misseis, 
munic;:ao, morteiros e armas leves, sen do que a TAMSE- equivalente local da ENGESA
retomou, a partir de 1994, a produc;:ao da famIlia de blindados TAM6, 

o Chile, apesar das limitac;:oes do seu parque industrial, vern executando program a de 
"upgrade" de material belico e montagem local, sob licenc;:a, da familia de blindados Piranha, 
da empresa Sufc;:a MOWAG, alem de obuseiros 155 AP sul-africanos e outros materiais. A 
empresa estatal Fabricaciones e Maestranzas del Ejercito (FAMAE) alem da associac;:ao com 
a MOWAG da Sufc;:a, associa-se, ainda, com 0 Royal Ordnance da Inglaterra, para produc;:ao 
local de material de defesa7. 

5 Reportagem publicada no "0 Estado de Sao Paulo", edigao de 03 Jun 97. 
6Ver : (a) Defense & Foreign Affairs Handbook-1996, publicagao da International Media 
Corporation Limited - London 

(b) Revista Seguranga e Defesa Nr 58197 . 
(c) Regional Defense Profile-- Latin America, de Adrian J. English, publica gao da 

'Jane's, 1988. 
7 Idem (4), (a) e (c). 
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No caso brasileiro, 0 parque industrial e muito mais amplo e de muito maior potencial 
para desenvolvimento e produ<;ao de material belico. Apesar da fase atual de atrofiamento da 
industria de material de defesa, dispomos de suficiente capacidade tecnol6gica para produ
c;ao local de blindados, canh6es, obuseiros, morteiros, munic;ao, mfsseis, etc. As restric;6es 
principais sao de ordem mercadol6gica, dada a baixa demanda do mercado interno, e de 
ordem financeira, dada a necessidade de financiamento governamental para pesquisa e de
senvolvimento de projetos e para as vendas no competitivo mercado externo. 

Concluindo este breve trabalho que visou, principalmente, suscitar debates, apresen
tamos a seguir algumas quest6es para estudos, relativas ao Sistema de Ciencia e Tecnologia 
do Exercito (SCTEx), no quadro da industria de material de defesa brasileira: 

- Condic;6es para pesquisa e desenvolvimento de prot6tipos de material de defesa 
pelo SCTEX, de forma autonoma ou de forma conjunta com empresas civis. Recur
sos para os financiamentos correspondentes, ou pelo Exercito, ou pelas pr6prias 
empresas ou pelo Governo Federal. Limitac;6es atuais para contratac;ao de empresas 
civis para realizarem estudos e desenvolvimento de prot6tipos de interesse da F Ter. 

Balanceamento da utilizac;ao dos recurs os humanos e financeiros entre pesquisa ba
sica, pesquisa aplicada e desenvolvimento. (Prescric;ao constante da nova Diretriz 
Estrategica de Ciencia e Tecnologia, em fase de aprovac;ao) . 

Necessidade de manter permanente esforc;o de pesquisa e desenvolvimento de longo 
prazo, preservando urn nfvel adequado de capacitac;ao tecno16gica do Exercito e do 
PaIs, apesar do objetivo de "queimar etapas" ou de reduzir hiatos tecnol6gicos rela
tivos a novos sistemas de armas e materiais. Considerar que estes ultimos sao conce
bidos com base em tecnologias desenvolvidas dez anos antes de sua utilizac;ao 
operacional (3 a 5 anos no caso da eletronica de defesa). 

Priori dade a ser dada a- eletronica pela sua importancia nos projetos de pesquisa e 
desenvolvimento de novos sistemas de armas ou modernizac;ao dos existentes (a 
eletronica representa, em proporc;ao, no custo total de sistemas de armas, 10% no 
CC AMX-30, 50% no CC Leclerc e 60% no Cac;a Rafale) 8. 

Opc;ao pelo "upgrade" do material de defesa existente, utilizando instalac;6es indus
triais pr6prias do Exercito ou utilizando industrias civis. 

Experiencias da Marinha e da Aeronautica no desenvolvimento, a longo prazo, de 
grandes sistemas de armas ou equipamentos, que passam a constituir poros de orien
tac;ao para a formac;ao de recursos humanos e concentrac;ao de investimentos, permi
tindo aquelas Forc;as conquistar maior autonomia tecnol6gica e lideranc;a regional 
para 0 Brasil. 

Famflia de blindados como posslvel grande projeto para 0 Exercito nos pr6ximos 
anos, servindo de polo irradiador de pesquisa e desenvolvimento de outros compo
nentes desse sistema de armas no campo da eletronica, informatica, mecanica, etc .. 

·ConformeJean Climaud. diretor geral da Dassault Electronique em "Lelectronique de defense : Son importance, SGn avenir."- Revista Defense 
Nationale Nov 94. 
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Prepara~ao de Engenheiros Quimicosdo OEM 
para 'as Atividades de Defesa Ouimica 

Edio Pereira de Oliveira* 

RESUMO 

, Proposta de complementac;ao da formac;ao do Ofldal Engenheiro Quimico do 
Exercito Brasileiro naareade defesa quirrijca, objetivando capacitii-Io a 

desempenhar as func;oes de flscaIizac;ao das industrias produtoras, ou 
potenci,almente produtoras, deagen(es quimicos de guerrae a realizar a 

. pesquisa e desenvolvimento de metod os de identificac;ao e protec;ao contra tais 
. substiincias, de modo acunlprir a missao legal da Forc;a ea honrar 

responsabilidades assumidas pelaNac;ao em acordos internadonais de 
Iimitac;ao,controle e erradicac;ao daquelas armas. 

U· .... ' magente qufmico de guerra pode ser 
definido como uma substancia, na-
tural ou sintetica,em qualqueresta

do fisico, a qual apresenta propriedades 
quimicas que produzemefeitosdanosos, 
permanentes ou provis6rios, ou efeito le
tal ,a Seres humanos, animais e vegetais, 
efeitos danosos a coisas e efeitos fumL
genos ou incendiarios. Apresenta, tambem, 
caracteristiGas peculiares, comoproprie,da
des fisico-qufmicas, que a torn am pr6pria 
para emprego militar. ' 

• Ten eel QI;M . 

Segundo a c1assificac;aobaseada no 
empregotatico, adotadapelo Exercito Bra
sileiro,os agentes que atuam sobre seres 

,. humanos c1assificam-se em: causadores de 
baixas,' inquietantes eincapacitantes. 
Quantoao efeito fisio16gico dassificam
se em: sufocantes, vesicantes, hemat6-
xicos, neurot6xicos, Y9mitivos, lacrimo
geneos e psicoqufmicos. 

Denomina-se precursor qualquer 
substanciaque sirva c'omo materia-prima 
ou intel;mediario importante no processo 
defabricac;ao (sfntese) do agente qufmico 
de guerra. Normalmente, oS precursores 
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apresentam a caracterfstica de serem substancias indispensaveis a vida modern a ou de servi
rem como materia prima para a produc;ao de outras substancias que sao tambem indispensa
veis a vida moderna. Tern largo emprego, entre outras, em industrias de: plasticos, lubrifican
tes, combustfveis, inseticidas, produtos de limpeza e toucador, borracha, etc. Estas industrias 
sao aplicac;oes diversificadas de qufmica fina, em geral. Esses precursores tern tam bern urn 
uso extenso em laborat6rios de pesquisa. 

Os efeitos destruidores dos gases de guerra nao se restringem ao campo de batalha e 
aos alvos militares. Caso sejam empregados, ha uma grande probabilidade das nuvens de 
toxidez assustadoramente elevada serem levadas pelos ventos ate atingirem regioes povoa
das, matando seres vivos e destruindo ecossistemas, podendo interditar gran des extensoes de 
terra, dependendo da sua persistencia. 

o uso de equipamento de protec;ao individual e coletivo e estressante, mesmo para 
uma tropa com alto grau de aprestamento, e dificilmente seria eficaz para populac;oes pouco 
treinadas. Proteger uma populac;ao e recuperar seu ecossistema ap6s uma operac;ao qufmica 
de larga escala seria algo economicamente inviavel. A defesa contra a guerra qufmica e algo 
muitfssimo caro. 

No seculo XX a guerra qufmica foi desenvolvida a partir da industria qufmica e proli
ferou como poder de destruic;ao barato, posto a disposic;ao das nac;oes industrialmente emer
gentes e belicosas, facilmente obtenfvel devido a difusao de conhecimento e tecnologia. 

A disponibilidade das armas qufrnicas por alguns pafses em crescente industrializac;ao 
e expansionismo e a possIvel disponibilidade por grupos terroristas fiseram com que as po
tencias economico-militares ocidentais usassem deste duplo poder na tentativa de lograr a 
erradicac;ao destetipo de arm a por meio da Conven9ao sobre a Proibic;ao do Desenvolvimen
to, Produc;ao, Estocagem e Uso de Armas Qufmicas e sobre a Destruic;ao das Armas Qufmi
cas Existentes no Mundo (CWC), da qual 0 Brasil e signatario, que, diferentemente de todos 
os mecanismos ate entao tentados, impoe sanc;oes economicas a quem lan9ar mao de tais 
armas, seja ou nao signatario, e exige de seus membros uma participac;ao tecnica de elevado 
nfvel na fiscalizac;ao e controle de produtos qufmicos e industrias qufmicas que possam ser 
direcionados a guerra qufmica. 

Para 0 Exercito, ha duas areas de real interesse de emprego de Engenheiros Qufmicos: 
a de explosivos e propelentes e a de defesa qufmica. 0 Exercito Brasileiro nao projeta, desen
volve ou fabrica agentes qufmicos de guerra, armamentos qufmicos, munic;oes qufmicas, ou 
precursores de agentes qufmicos de guerra, contudo, a guerra qUImica e uma realidade e ha a 
necessidade de pesquisa, isto e, de estudarem-se 0 controle e protec;ao contra tais substancias 
e artefatos, empregando profissionais qualificados para estas tarefas. 

E fundamental que 0 Engenheiro Qufmico tenha uma formac;ao suficiente na area de 
defesa qufmica e isto nao acontece hoj'e em dia. Os curriculos, a nfvel graduac;ao, do Depar
tamento de Qufmica do IME sao satisfatorios no que concerne a preparac;ao para as tarefas 
referentes a explosivos e propelentes para urn Engenheiro sem p6s-graduac;ao, pOl'em, quanta 
ao que concerne a defesa qufmica constata-se que sao totalmente deficientes. 

Para 0 born desempenho das atividades ligadas a area de defesa qufmica 0 Engenheiro 
Qufmico necessita complementar sua formac;ao com assuntos nao previstos no seu curriculo 
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de graduac;ao. Estes assuntos seriam orientados a atingir quatro objetivos principais: compre
ender 0 que e a guerra quimica, aplicar a guerra quimica, analisar a produc;ao de agentes 
quimicos de guerra e analisar a estrutura dos agentes quimicos de guerra. 

Compreender 0 que e a guerra quimica abrange: caracterizar seu desenvolvimento na 
hist6ria, apresentar os agentes quimicos de guerra e suas classificac;6es e caracterizar seus 
efeitos. Aplicar a guerra quimica abrange: empregar armamentos e munic;6es quimicas, equi
pamentos de protec;ao, equipamentos de identificac;ao, equipamentos de descontaminac;ao e 
equipamentos de previsao meteorol6gica e aplicar os principios de emprego titico da guerra 
quimica. Analisar a produc;ao dos agentes quimicos de guerra implica em identificar indus
trias de guerra quimica distinguindo-as das outras industrias quimicas de uso nao militar, a 
partir do ex arne de: materiais empregados nos equipamentos de processo, equipamentos' de 
processo, process os empregados na produc;ao, materia prima e intermediarios, armazenamento 
da produc;ao, seguranc;a de pessoal e economia da industria. Analisar a estrutura dos agentes 
quimicos de guerra implica em estudar a estrutura das moleculas para identificar 0 que lhes 
empresta as propriedades agressivas, de forma a identifica-Ias por familias e a ten tar preyer 
as propriedades de moleculas desconhecidas, empregando metodos modernos de analise qui
mica. 

Poder-se-ia considerar, didaticamente, esta complementac;ao dividida em dois niveis 
de complexidade progressiva que podem ser denominados arbitrariamente: baSico e avanc;a
do. Estes niveis seriam complementares entre si e 0 basico seria condic;ao necessaria ao avan
c;ado, que por sua vez poderia ser opcional. 

o primeiro, 0 basico, teria por objetivos: compreender 0 que e guerra quimica e apli
car a guerra qufmica. Este nivel e de implementac;ao facil pois 0 Exercito ja 0 tern disponivel 
na EsIE, constituindo uma parte do Curso de Especializac;ao em Defesa Quimica Bio16gica e 
Nuclear (DQBN) . Este perfaz duzentos e quarenta e oito horas e abrange as seguintes mate
rias do curso para Oficiais: Armamento e Munic;6es Quimicas, com cinqtienta e tres horas de 
carga horaria, Defesa Quimica, com cento e vinte horas de carga horaria, Meteorologia, com 
quarenta e cinco horas de carga horaria e a parte correspondente a area quimica da materia 
Emprego Titico e Defesa Quimica Biol6gica e Nuclear, com trinta e seis das quarenta e seis 
horas previstas de carga horaria. Esperar-se-ia que, ao termino do primeiro nivel 0 profissio
nal militar, alem do que concerne a urn combatente quimico, estivesse em condic;6es de rea
lizar assessoria, fiscalizac;ao, pesquisa e desenvolvimento, no que diz respeito as atribuic;6es 
de Engenheiro Quimico. 0 conteudo deste nivel tern total semelhanc;a com urn curso de 
quimica aplicada como, por analogia, urn curso de quimica industrial e seria enquadrado 
como parte diversificada profissional especifica do curriculo de graduac;ao. 

o nivel avanc;ado teria por objetivos: analisar a produc;ao dos agentes quimicos de 
guerra e analisar a estrutura dos agentes quimicos de guerra. Como proposta inicial, a carga 
horaria seria de trezentas horas a qual somada a carga horaria do nivel basico igualaria a 
carga horaria do Curso DQBN da EsIE. Seria urn curso de ementas dinamicas, devido as 
possibilidades ilimitadas de criac;ao de novos agentes quimicos. Certamente seria impossivel 
a ementa do nivel avanc;ado abranger a grande parte dos agentes quimicos de guerra, devido 
a estes serem em grande numero, fruto das pesquisas desenvolvidas desde a Primeira Guerra 
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Mundial. Atualmente os pafses detentores de arsenais qufmicos dao enfase ao emprego dos 
agentes causadores de baixas: os neurot6xicos, da familia dos organofosforados, e os vesicantes; 
o estudo deveria ser direcionado a estas classes de agentes. Esta ementa teria 0 seguinte 
conteudo: breve hist6rico do desenvolvimento das pesquisas sobre guerra qufmica a partir da 
primeira guerra mundial, famflia dos organofosforados e seu emprego industrial, rea~5es 
organicas (esterifica~ao, alquila~ao, halogena~ao, amina~ao, oxida~ao etc.), rotas possfveis 
de sfntese (rea~5es) e rotas pniticas de sfntese, muni~5es bimh"ias, "muni~5es geradoras", 
opera~5es uniUirias, processos unitarios, conversibilidade de plantas, materiais empregados 
na estrutura de equipamentos de processos, equipamentos de processo, materias-primas e 
precursores (intermediarios), armazenamento da produ~ao, rejeitos industriais, seguran~a de 
pessoal, efeito da estrutura das molecula sobre 0 ser humano, economia aplicada a industria 
qufmica e separa~ao e analise. Separa~ao e analise desdobrando-se em: espectroscopia (mas
sa, infravermelho, ultra violeta, etc.), cromatografia e outros metodos qufmicos. Esperar-se
ia que ao termino do segundo nfvel 0 profissional estivesse em condi~5es de realizar uma 
inspe~ao "on site". Esta ementa pode ser implementada no IME. 0 Departamento de Qufmi
ca do !ME oferece a seus alunos cursos de p6s-gradua~ao a nfveis mestrado e doutorado nas 
areas de concentra~ao de Qufmica Organica e de Ffsico-Qufmica e nas linhas de pesquisa de 
Sfntese Organica, Espectrometria, Catalise e Modelagem Molecular. Neste contexto sao ofe
recidas, dentre outras, as seguintes disciplinas: Tecnicas de Laborat6rio, Mecanismos de Rea
~5es Organicas I, Mecanismos de Rea~5es Organic as II, Espectrometria e Estrutura das Mo
leculas, Laborat6rio de Espectrometria, Sfntese Organica, Estereoqufmica, Heterocfclicos, 
Rea~5es Denominadas, Metodos Instrumentais, Cinetica Qufmica, Qufrnica Quantica, Fun
damentos da Catalise, Ressonancia Magnetica Nuclear, Tecnjcas Avan~adas de Ressonancia 
Magnetica Nuclear, Metodos Instrumentais em Ressonancia Magnetica Nuclear e Separa~ao 
e Analise. As ementas destas disciplinas permitem a prepara~ao de profissionais com con he
cimentos profundos sobre as moleculas no que se refere a: isolamento, determina~ao da es
trutura e sfntese. Para isso 0 Departamento de qufmica disp5e de equipamentos especializados 
dentre os quais podemos citar: espectrofotometros ultravioleta (UV), espectrometros de res
sonancia magnetica nuclear (RMN), espectrometro de massas, cromat6grafos de gas, 
cromat6grafo de Jfquido, termobalan~a, etc. 0 subsfdio te6rico poderia ser obtido no Instituto 
Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo (SIPRI) ou na Organiza~ao para a Proibi~ao 
de Armas Qufmicas (OPCW), com sede em Haia, as quais vern realizando urn grande esfor~o 
para difundir 0 espfrito de erradica~ao da guerra qufmica no mundo. 

Como 0 somat6rio das cargas horarias dos perfodos basico e avan~ado corresponderia 
ao previsto para 0 curso DQBN da EsIE, pode-se considerar que a complementa~ao de curri
culo para Engenheiros Qufmicos poderia ser denominada: Curso de Especializa~ao em Defe-
sa Qufmica para Engenheiros Qufmicos. . 

o perfodo avan~ado exige conhecimentos ministrados na gradua~ao em Engenharia 
Qufmica e, pOl·tanto, a gradua~ao seria condi~ao necessaria para cursa-lo. Nao se deve acatar 
a ideia de 0 nfvel basico, embora simples, ser ministrado durante a gradua~ao, tanto para nao 
sobrecarregar 0 aluno, ja tao exigido, quanta para que seja resguardado 0 sigilo de tais conhe-
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cimentos; con vern que somente profissionais com vfnculo forte com a Fon;a tenham acesso a 
eles. 

A Lei nQ 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educa<;ao nacional (Lei de Diretrizes e Bases), em seu Art. 83 permite ao militar, profissional 
da Quimica, solicitar equipara<;ao e reconhecimento para fins de currIculo. A Portaria do 
Ministro do Exercito nQ 651, de 09 de outubro de 1995, preve 0 curso de p6s-gradua<;ao, "lato 
sensu", de especializa<;ao, portanto, e possivel tentar-se a equipara<;ao desse curso com uma 
p6s-gradua<;ao "lato sensu", desde que sejam completados os dois niveis (basico e avan
<;ado). 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

1. BRASIL. Resolu<;ao nQ 48, de 27 de abril de 1976, do Conselho Federal de Educa<;ao. 
Fixa os conteudos minimos e a dura<;ao dos cursos de engenharia ministrados n6 Brasil. 

2. BRASIL. Portaria do Ministro do Exercito nQ 478, de 19 de setembro de 1994, Aprova 
a nova Rela<;ao de Produtos Control ados pelo Ministerio do Exercito. 

3. BRASIL. Portaria do Ministrodo Exercito nQ 651, de 09 de outubro de 1995. Aprova 
a Diretriz para a Reestrutura<;ao da Carreira dos Integrantes do Quadro de Engenheiros 
Militares. 

4. BRASIL. Portaria do Ministro do Exercito nQ 067, de 30 de janeiro de 1996. Aprova as 
modifica<;5es na Rela<;ao de Produtos Control ados pelo Ministerio do Exercito, referida 
no Art. 165 do R-105. 

5. BRASIL. Portaria do Ministro do Exercito nQ 218, de 15 de abril de 1996. Altera disposi
tivos da Diretriz para Reestrutura<;ao da Carreira dos Integrantes do Quadro de Enge
nheiros Militares. 

6. BRASIL. Lei nQ 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educa<;ao nacional (Lei de Diretrizes e Bases). 

7. CONVEN<;Ao SOBRE A PROIBI<;Ao DO DESENVOLVIMENTO, PRODU<;Ao, 
ESTOCAGEM E usa DE ARMAS QUIMICAS E SOBRE A DESTRUI<;Ao DAS 
ARMAS QUIMICAS EXISTENTES NO MUNDO. Na<;5es Unidas, 1993 . 

8. ESCOLA DE INSTRU<;Ao ESPECIALIZADA. Agentes Qufmicos. Rio de Janeiro, 
[198-?] 

9. ESCOLA DE INSTRU<;Ao ESPECIALIZADA. PIanos de Materia do Curso de Especi
aliza<;ao em Defesa Qufmica Biol6gica e Nuclear. Rio de Janeiro, 1988. 

10. INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA. Plano Geral de Ensino e Pesquisa. Rio de 
Janeiro, 1997. 

Vol . XV - NQ 1 - l Q Trime stre de 1998 67 



DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

11. INVENT ARlO DE ORGANIZA<;OES E REGIMES INTERNACIONAIS DE NAo
PROLIFERA<;Ao. Funda<;ao Alexandre de Gusmao, Ministerio das Rela<;oes Exterio
res. Brasflia - DF, 1995. 

12. OLIVEIRA, Edio Pereira de. A Industria Quimica e a Guerra Qufmica. Revista Militar 
de Ciencia e Tecnologia, vol. X, nQ 2, abril/junho. Rio de Janeiro, 1993. 

13. OLIVEIRA, Edio Pereira de. Os Organofosforados. Revista Militar de Ciencia e Tecno
logia, vol. X, nQ 4, outubro/dezembro. Rio de Janeiro, 1993. 

14. OLIVEIRA, Edio Pereira de. Os Herbicidas e a Industria da Guerra Qufmica no Mundo. 
Revista Militar de Ciencia e Tecnologia, vol. XI, nQ 1, janeiro/mar<;o. Rio de Janeiro, 
1994. 

15. OLIVEIRA, Edio Pereira de . A Guerra Qufmica - Controle e Viola<;oes, III parte. Revista 
Militar de Ciencia e Tecno\ogia, vol. XI, nQ 2, abril/junho. Rio de Janeiro, 1994. 

16. OLIVEIRA, Edio Pereira. A Guerra Quimica - Controle e Viola<;oes, 211 parte Revista 
Milita Ciencia e Tecnologia, vol. XI, nQ 3, julho/setembro. Rio de Janeiro, 1994. 

, \ ("~' ". 

\J I 
. i 

,<' f 

t APlsqulsaQuimlcanaGradua,ao , ' Valor daAssinaturaAnual: R$ 15,00 
! Reineta um ~h~que no valor da as~lnatura anual ein favor da Biblioteca'do gxerdtb. constando no verso do mesmo sua finalidade 
~ ..• ~w: , .,~ll'"k... • .t. 

~ 

o Ativa I Organjla~ao Mililar (OM) 

o Reserva 

·.W_-=:=j=~"::'!~'-:=,=~,=,"1"'.1= 

i C~p 
P 

t BIBLIOlECADiiCEX~RCrrii' . ,~- ,.'3:,;~;:,::-,;, ·;,q-,. ~',~. '.,' ....'" ,. "; . -~,. 
~ lal~cio Duq~e d~ C<ixias : Praga Duque'dilCaxias. 25 ' Ala Marcnio Dias ; 3" andar, - Centro - Rio.dilJaneiro. RJ - CEP 20221-260 
; Uga9ao Gratuita de lodoo Brasil:- (0800) 23.8365 
: Telefax: (021)519,5569 -E.mail: bibliex@ism,~om,br 

68 REVI STA MILITAR DE CIENCIA E TECNOLOGIA 1~~7 



DESE NVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

Tipos de Proje~6es Cartograficas mais Utilizados 
em Arquitetura e Urbanismo 

Giovana Altomare Catfio 

l. INTRODUC;AO 

" 

M 
uito se discute sobre 0 papel da Cartografia enquanto ciencia, que busca estudar, 
observar e analisar informac;5es, visando a elaborac;ao de Caltas e, enquanto meio 
de comunicac;ao, oferecendo urn documento representativo de uma realidade. 
Ao procUl'armos uma definic;ao para a Cartografia podemos encontrar as seguin-

tes afirmativas: 

"Arte ou Ciencia de compor cartas geogrdjicas. " 
"Representar;;tio d'e imagem da Terra, mediante 
convenr;;8es cartogrdjicas, em uma superjfcie plana. " 

Ferreira, Aurelio Buarque de Holanda 
(in: DiciollC:lrio Basico da Lingua Portuguesa) 

"Conjunto de estudos e operar;;oes cientfjicas, artfsticas ou 
tecnicas, visando a elaborar;;ao de cartas, projetos e outras 
jormasde expressao, bem como a sua utilizar;;tio. " 

Oliveira, Ceurio de 
(in: Dicionario Cartografico) 

Aoencarar a . Cartografia como uma forma de representac;ao do espac;o fisico, 
nao se esta diminuindo seu valor, muitopelo contrario, esta.se aumentando 0 seu cam-
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po de atua<;:ao na medida em que outras ciencias, que tambem se dedicam ao estudo do meio 
fisico , vao encontrar na Cartografia urn importanty ponto de apoio. 

o alto grau de tecnificismo, que encontramos hoje dentro das gran des ciencias, muitas 
vezes pode levar a uma especializa<;:ao doentia do conhecimento, no sentido em que limita os 
campos de visao, analise e interpreta<;:ao das informa<;:6es a urn so objetivo que seja, no caso 
da Cartografia, elaborar mais precisos e objetivos mapas. 

Urn mapa nada mais e do que uma representa<;:ao abstrata do mundo real. Durante 0 

processo de sua elabora<;:ao devem ser definidos seus objetivos, seu grau de detalhamento, 
assim como tam bern tern que ser levado em considera<;:ao 0 seu publico-alvo, ou seja, as 
qualidades e capacidade de interpreta<;:ao daqueles que irao manusea-Io. 

A fim de chamar aten<;:ao para a questao do usuario final de urn produto cartogrMico, 
serao apresentadas as principais teorias e tecnicas que envoi vern 0 processo de aquisi<;:ao de 
informa<;:6es e forma<;:ao das imagens mentais . Pretende-se com isso mostrar que para confec
cionar urn mapa nao bastam apenas conhecimentos tecnicos sobre geodesia e proje<;:6es 
cartogrMicas, mas tambem tern relevancia as teorias aqui apresentadas . 

o que se busca evidenciar neste trabalho e a existencia de algumas formas de repre
senta<;:ao, que podem servir aos mais diversos tipos de proposito, sem contud6, necessitar de 
complexas formula<;:6es matematicas ou rigoroso controle de precisao. Cabe aquele que vai 
construir urn mapa, decidir qual 0 melhor metoda para se solucionar 0 problema propos to e, 
tendo em mente que todo e qualquer tipo de proje<;:ao acarreta alguma forma de distor<;:ao, 
saber tambem tirar proveito dessa informa<;:ao para atingir seu objetivo. 

2. TEORIAS SOBRE APREENSAO DA INFORMAC;AO 

A forma de representa<;:ao interna de uma informa<;:ao, tern sido urn assunto muito 
estudado por psicologos. 0 processo - ou processos - de codifica<;:ao por que passa uma 
informa<;:ao, ate que seja absorvida pel a mente humana, ainda hoje gel' a muitos trabalhos de 
pesquisa dentro da area, nao apenas da psicologia, como tambem da geografia, cartografia e 
outras que estejam ligadas de alguma forma a manipula<;:ao de informa<;:ao. 

A seguir serao apresentadas as principais teorias sobre 0 assunto classificadas quanta 
a forma e ao processo de codifica<;:ao. 

2.1 Formas de Codifica'.;3o 

Sao tres as principais formas de codifica<;:ao: 

• Codifica<;:ao Proposicional.' 

Uma proposic;:ao, pOl' defini<;:ao, e uma concep<;:ao abstrata que expressa relaciona
mentos entre objetos . 

I ver : Pyiyshyn - 1973; Anderson e Bow er -1973. 
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Uma codificac;ao proposicional tern que atender a tres criterios basicos: ser abstrata, 
estar associada a urn valor verdadeiro e tern que seguir algumas regras de formac;ao. Sao 
geralmente usadas sentenc;as simples. 

ex.: Uruguai fica ao suI do Brasil. 

A caracteristica ffsica da informac;ao nao e codificada mas apenas 0 seu significado 
abstrato. Nao e preciso ter a imagem. 

• Codificac;ao por Imagens Mentais.2 

Prop5e que a imagem e uma componente essencial para a formac;ao do modelo es
pacial. 

Segundo esta teoria, ocorre urn processo de percepc;ao onde, a informac;ao espacial 
bruta e reduzida a urn formato mais simples e organizado, que fica armazenado na memoria 
e pode ser novamente formado quando necessario, gerando imagens pictoricas. 

Cartografos sao atrafdos por esta teoria por que ela implica em que urn mapa cognitivo 
pode ser funcionalmente equivalente ao mapa cartografico. 

• Codificac;ao Dual.3 

Sup5e que a informac;ao verbal e a informac;ao visual sao processadas independente
mente mas, os sistemas que processam essas informac;5es sao interconectados. 

De acordo comesta teoria, uma imagem simplificada e organizada sob uma estrutura 
hierarquica enquanto urn sistema verbal pm'alelo processa toda informac;ao nao visual e a 
organiza em uma estrutura seqi.iencial superior. 

2.2 Processos de Codiflca~ao 

Sao dois os processos de codificac;ao mais estudados: 

• Reconhecimento com Base na Paisagem. 

Sup5e que os marcos na paisagem sao estruturas basicas para a formac;ao de blocos 
que, por sua vez, iran gerar 0 mapa cognitivo. 

A forma de organizac;ao das informac;5es espaciais seria hierarquica, com os marcos 
exercendo func;ao principal ao caracterizar determinada regiao e, funcionando tambem como 
ponto origem ou final de uma rota. 

2 ver: Kosslyn e Pomerantz - 1977. 
'ver: Paivio-1977. 
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• Reconhecimento com Base no Caminho. 

Prop6e que 0 caminho, ou rota, dentro de um ambiente, forma a estrutura basica para 
aquisic;ao do conhecimento espacial. 

Sugere, diferentemente do primeiro processo descrito, que somente apos 0 conheci
mento do caminho, pontos marcantes da paisagem relacionados a esse caminho sao codifica
dos e armazenados. 

3. TECNICAS DE APREENSAO DO ESPA<;O 

Com base nas teorias estudadas na psicanalise, buscou-se elaborar uma tecnica que 
facilitasse 0 processo de apreensao do espac;o. A fim de melhor entender este processo, e 
adotada uma divisao pOl' nfveis de apreensao onde, cada nfvel possui urn determinado grau de 
influencia na formac;ao da informac;ao. 

3.1 Nivel I - Nivel de Percep~ao 

o primeiro nfvel de apreensao visa fornecer um espectro basico, pOl'em suficiente
mente global, de modo a permitir atitudes posteriores mais objetivas. A percepc;ao caracteri
za-se pelo contato direto e sensfvel com 0 espac;o real, 0 qual sera enriquecido pelas noc;6es e 
informac;6es que 0 observador possuir a priori. 

As tecnicas aplicaveis a este nfvel buscam investigar e registrar efeitos topologicos e 
perspectivas advindos do espac;o real, os quais sao geralmente abordados a partir da sua 
forma ffsica aparente. Sao de caracterfstica cinetica e progressiva, ou seja, ocorre atraves de 
caminhamento e so se apreende do espac;o total pelo encadeamento sucessivo de suas partes . 

3.2 Nivel H - Nivel da Imagina~ao 

A imagem possui 0 papel de representac;ao no processo cognitivo. Nesse sentido, a 
imagem relaciona-se a acomodac;ao que se segue a assimila<;ao e, possui um carateI' menos 
ativo do que a percepc;ao. No entanto, a func;ao da imagem nao se limita ao simples registro e 
expressao dos produtos da percepc;ao, envolvendo tambem operac;6es mentais a nlve] 
infralogico, pOl' isso, a imagem possibilita uma intuic;ao do objeto como fenomeno. 

As metas deste nlvel podem entao ser definidas como: a representac;ao da percepc;ao e 
.a intuic;ao do objeto como fenomeno. 

A imagem depende, em parte, das qualidades e capacidade cognitfva de quem investi
gao Uma das estrategias mais usadas neste caso sao os mapas mentais, os quais podem ser 
entendidos como "cartas subjetivas" onde se express am os valores visuais do espac;o, confor
me quem 0 concebe. 
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3.3 Nivel III - Nivel dos Dados Secundarios 

A formulac;ao de tecnicas de apreensao neste nivel e discutfvel. Nao existe expressa 
uma serie de procedimentos que, mesmo assistematicos, sequenciariam aqueles empregados 
na percepc;ao e formulac;ao da imagem mental. Este e urn nivel de natureza relacionaI, em 
dois sentidos: 

• de que 0 nivel deve reIacionar os dados anaIisados a niveI de imagem mental, a todos 
os demais dados, secundarios, estatisticos e quantificados a que se puder ter acesso. 
o objetivo e 0 enriquecimento e nao uma acomodac;ao da estrutura apreendida peIa 
Imagem. 

• de que 0 nivel preocupa-se em estruturar 0 espac;o a niveI das suas manifestaC;6es 
externas, pelo relacionamento dos seus principais aspectos (de uso, de configurac;ao 
e de significado). Procura-se entao manter a unidade do fenomeno. 

4. PROJE<;OES CARTOGRA.FICAS 

POl' projec;ao cartografica compreende-se urn sistema orden ado de linhas que repre
senta, num plano, urn sistema correspondente de linhas imaginarias associadas a determinada 
superffcie ou datum adotado. 0 termo tambem incIui 0 conceito matematico envolvido na 
transformac;ao de urn sistema para outro. Em mapas representativos da superficie terrestre, a 
projec;ao e formada por uma rede de linhas que representam os paraIeIos e meridianos e urn 
grid, usado como base de referencia. 

Essas projec;6es podem ser cIassificadas de acordo com 0 tipo de deformac;ao que 
causam (conforme, equidistante e de igual-area) ou ainda de acordo com a posic;ao que 0 

plano de projec;ao assume em relac;ao a superffcie da Terra (azimutaI, cilfndrica e conica) , vel' 
figura abaixo. 

C6nica 
Cilfndrica 

Azimutal 
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As proje90es conforme garantem que as formas reais serao mantidas, podendo gerar 
gran des distor90es com rela9ao ao tamanho da figura. Ja as proje90es equidistantes man tern 
as distancias entre determinados pontos e, por fim, as proje90es de igual-area preservam 0 

tamanho do objeto representado. 

4.1 Proje~oes Geometricas ou Perspectivas 

Perspectiva, defini9ao: 

"Arte de representar os objetos sobre urn plano tais como se apresentam a vista. " 

Ferreira, Aurelio Bum'que de Rolanda 
(in: Dicionario Basico da Lingua Portuguesa) 

~'Proje~iio de pontos por meio de linhas retas tra~adas atraves destes pontos, a partir 
de Uln determinado ponto ate a interse~iio com 0 plano de proje~iio. " 

Oliveira, Ceurio de 
(in: Dicionario Cartografico) 

Dentro da Cartografia, as proje90es perspectivas mais conhecidas sao: a proje9ao or
tografica, estereografica e gnomonica. Estas proje90es sao definidas da seguinte forma: 

74 

• Proj. Ortografica - proje9ao azimutal perspectiva em que as linhas de proje9ao 
oriundas de urn ponto no infinito sao perpendiculares a urn plano tangente. Frequen
temente usada para representar a Terra como se fosse vista do espa90. 

• Proj. Estereografica - proje9ao conforrne perspectiva sobre urn plano tangente, em 
que 0 ponto de proje9ao se situa na extremidade oposta ao diametro da esfera, par-
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tindo do ponto de tangencia do plano. E recomendada para representar regi5es de 
formato circular. Usada para as regi5es polares. 

• Proj. Gnomonica - proJe9ao perspectIva num plano tangente a superffcie da Terra, 
em que 0 ponto de proje9ao fica no centro da esfera. A proje9ao nao e nem confor
me, nem equivalente. E a unica em que os cfrculos maximos da esfera sao apresen
tados por linhas retas. 

Na area de arquitetura e urbanismo, sao mais comuns as perspectivas isometricas, 
axonometricas e cavaleiras. 0 objetivo dessas perspectivas e permitir uma melhor vizualiza9ao 
do objeto em rela9ao ao entorno imediato, assim como facilitar a localiza9ao do mesmo no 
espa90 (urbano, geogrMico). Podem ser definidas da seguinte forma: 

• Proj. Isometricas - representa9ao de urn objeto pOI' meio de suas proje95es perpen
diculares num plano, colocado de tal sorte que urn s6lido perpendicular projetado 
nesse plano seria representado sob tres faces e, todas as tres faces sao igualmente 
incIinadas ao plano de proje9ao, de modo que os cantos e, os tres eixos principais , 
sao igualmente encurtados. 

• Proj. Axonometricas -representa9ao semelhante a anterior mas, ocorre uma dife
ren9a de inclina9ao entre as faces do objeto com rela9ao ao plano de proje9ao e, 
conseqiiente diferen9a de encurtamento entre os tres eixos principais da proje9ao. 
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• Proj. Cavaleira - representayao de urn objeto sobre urn plano, atraves de linhas de 
projeyao que pattern de urn determinado ponto (ponto focal) e que formam urn cone 
visual. 

5. EXEMPLOS GRAFICOS 

5.1 As Cidades Medievais 
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5.2 Representa~oes do Seculo XIX 

Explicayao Topografica do 
Panorama de Paris (1804). 

Plano de Orientayao para 0 

Panorama de Frankfurt (1811). 

5.30 Rio de Janeiro nos Seculos XVI e XVII 
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5.30 Rio de Janeiro nos Seculos XVI e XVII (cont.) 

Riviere de Ganabara. 

'-'~'~""<1) 
, .~! 

, ., 

Anonima, base ada em desenho de Andre Thevet (1556). 

Rio lavero. 
Anonima, executada sob direQ8.o de Olivier van Noort (1599). 
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5.30 Rio de Janeiro nos Seculos XVI e XVII (cont.) 

Anonimo, baseado em 
desenho de Nicolas van 

Geelkerten, 1622. 

S. Sebastien. 
Vista Panoramica do Rio de Janeiro, de Francisco Coreal (1690) . 
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5.4 Vistas Panoramicas 

Proj: Rinku Towr Block II 
Osaka, Japao 

;.'::11 
}/' 
',,> 
:', l, 

Proj: Chula Vista Bayfront 
Chula Vista, EUA 
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5.5 Perspectivas Axonometilcas 

Projeto: Metropolis Times Square 
Nova York, EUA 

Vol. XV - Nll 1 - I II Trimestre de 1998 

Projeto: Circie Center 
Indianapolis, EUA 
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5.6 Maquetes 

Projeto: lse Shima 
Japao 

Projeto: Universai City 
Los AngeleslEUA 
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5.7 Processo de ConstrU(;ao de uma Apresenta~ao 

, \. '" 
,. » 

if" 

'" 

• ,J,'" 

, I II. ., - I 
. ! 

1. Desenham-se quadriculas sobre 
a planta de situagao. 

4. Comegar 0 desenho com as 
cores mais fortes. 

Vol. XV - NQ 1 - 1Jl. Trimestre de 1998 

2. Com base nas quadriculas, 
construir os blocos em escala. 

3. Sobre 0 croquis original colocar 
uma folha de papel tipo vegetal e, 

copiar as linhas principais . 

... '7l"'. : ....... . " .. ~. §ib!Oq ' 
. , : . . . " '.~ 

- ' . ' " 

1"", 

j 

5. Realgar algumas linhas de 
contorno para dar ideia da 

ondulagao do terreno. 
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6. Ja com as areas verdes terminadas, 
comegar a desenhar as edificag6es. 

7. Completar os detalhes do entorno. 

8. Ajustando a intensidade do verde e possivel valorizar a 
nogao de perspectiva da imagem. 
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6. CONCLUSAO 

Como se pode observar, existem varias formas de representac;ao a serem aplicadas de 
acordo com os mais diferentes objetivos. Dentro da area da Cartografia existem inumeros 
sistemas de projec;6es, os quais, com suas particulares caracteristicas, of ere cern amp las pos
sibilidades de aplicac;ao. 

Existem projec;6es que se adaptam melhor a determinadas regi6es do globo terrestre, 
outras sao mais vantajosas para navegac;ao mas, ao se buscar retratar uma certa realidade ou 
fen6meno, e preciso levar em considerac;ao 0 motivo para gerar esse produto, 0 seu usmlrio 
final, onde sera usado, que tipos de dados se disp6em para confecciona-lo alem dos recursos 
disponiveis para sua elaborac;ao. 

Uma boa representac;ao e aquela que melhor transmite a informac;ao que 0 usuario 
deseja nao se resumindo apenas ao correto emprego das tecnicas disponiveis. Urn mapa, por 
exemplo, pode assumir diferentes func;6es como: realc;ar uma informac;ao, convencer urn 
publico alvo de dada realidade ou ainda persuadi-Io a assumir determinadas atitudes. 
Atraves dos exemplos colocados neste trabalho e possivel verificar que a arte de representar 

e mais complexa do que parece ser. Sao muitas as variaveis envolvidas durante 0 processo de 
sua construc;ao e muitos os objetivos que podem vir a atender. 

Ainda dentro da questao da representac;ao ou visualizac;ao e preciso atentar para as 
novas possibilidades oferecidas hoje pelo desenvolvimento de process os automatizados de 
gerac;ao de imagens. Uma area que ainda pode ser explorada e a produc;ao de imagens 
paisagisticas tridimensionais a partir de mapas topograficos digitais (Landscape Modelling) . 
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MATEMATICA 

Prudutu de]l1afrizes: . 
umaaburdagemmaiseficiente 

. Pedro Soaresda Silva Neto* 

RESUMO 
. ' - . 

Oproduto deduasmatrizes nxnexige 8(n3) passos conlou'sodo algoritmo 
tradicionaL Sera apresentadoo algoritmode Strassen que reduzessa 

complexidade para 8(n 2.81). 

l.INTRQDU<;AQ 

. S .. ejam AeBduasmatrizes nxo a 
, '.' setemm, Ult.iplicadas, e sejaC 0 seu 
. '. produto. 0 algoritmo chlssico de 
produto de matrizes e obtido diretamente 
da definic;ao: 

II 

Cij=~AikBkj' 
k",1 

Cada elementoda matriz C e cal'
cuI ado em urn tempo 8(n) (gasta n pas
sos), ao todo, nprodutos e n somas. As
sume~se que adic;ao escalar .emultiplica
c;aosao operaC;6esekmentares. Des(H~ que 
ha n2 elementos a sen~nicalculadospara ' 

. *Maj OEM - Instituto Militar de Engenharia : ~ Departme~tdde 
Sistemase·Computagao. . 

.obten9ao de C, oprodutodeA e B pode 
. ser calculado em8(n3). 

,", , 

No final da'decadade 60, Strassem 
apresentou uma melhora para esse 
algoritmo. A idei<:i.basica ebaseadana 
estrategia dividir para conquistar.Deseja
seobtero produto C = AB, on de A,B eC 
sao matrizes nxn. Assumindo-se que n e 
uma potenciade 2, pode-se dividir cada 
uma das matrizes emquatrosubtnatrizes 
nl2 x nl2 : 

Oproduto seraobtido mediante as 
seguinte opel'a<;6es: 



A MATEMATICA NA CULTURA 

A matriz e dada por C = 
(M)+ M2 - M4 + M6) .. (M4 + Ms) 

(M6+ M7) .... . ............. (M2 - M3 + M4S - Ms) 

A descoberta de Strassen e uma abordagem recursiva que exige apenas 7 multiplica
c;5es de matrizes que gastam 8(n3

) passos cada, e 24 adic;5es. de matrizes com 8(n2) passos 
cada uma. 

2. 0 ALGORITMO DE STRASSEN 

Algoritmo Strassen (A,B,n) 

- I*Retoma M = A *B, onde A e B sao matrizes nxn e n e assumido como potencia 
de 2*1 

- inicio 
- se n == 1 fa~a entao 
- retornar M = A *BI*multiplicaC;ao escalar*l; 
- senao 

- Particionar A = eB= , onde Aij e Bij sao matrizes 

de tamanho (n /2) x (n/2); 

- M) = Strassen( A)2 - A22, B21+ B22,n/2); 
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- M2 = Strassen( An + A22, BII + B22, nl2); 

- M3 = Strassen( All - A21, BII + B12, nl2); 

- M4 = Strassen( All + A12, B22, nl2); 

- Ms = Strassen( All' BI2 - B22, nl2); 

- M6 = Strassen(A22, B21 - BII , nl2); 

- M7 = Strassen( A21 + A22, BII , nl2); 

- ell = MI + M2 - M4 + M6; 

- Retorne e = 

- Fim 

3. COMPLEXIDADE DO ALGORITMO 

Passaremos a analisar a complexidade do algoritmo apresentado. 
Seja T(n) 0 numero de passos necessarios para calcular 0 produto de duas matrizes de 

dimensao n. A partir do algoritmo de Strassen pode-se concluir que: 

T(n) = 7T(nl2) + 18(nl2)2 pois sao necessarias 7 chamadas recursivas ao algoritmo com ma
trizes de tamanho nl2 e 18 opera<;5es de soma e subtra<;ao entre matrizes de dimensao nl2. 

Substituindo os val ores de n por nl2, obtem-se: 

que e equivalente a expressao a seguir. 
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Substituindo sucessivamente ate atingir T(1) , tem-se: 

• <- I n <-2 11 '-' n )2 ()2 ( )2 T(fl) = 7 T(l) + 7 .l8(2k + 7 .18 2<-1 + ... +7.18 2" 

k 7i- 1 1 k (7)i k 1 k 2 . 
T(n)=7 +18n- L2T=7 +18n -L-

i=1 2 7 j = l 4 

[(~)k -1] 
1 7 4 

T(n) = n 1og2 
7 + 18n 2 

74 7 
--1 
4 

T(n) = 7.n 2
.
81 

- 6n 2 

(1) 

(2) 

(3) 

Dessa forma, 0 algoritmo de Strassen tern complexidade 8(n28 1
) , para algum valor n > 

no ' 0 que 0 torna superior ao algoritmo tradicional. A expressao (3) nao considera outras 
opera<;5es que nao sejam soma e subtra<;ao, havendo constantes multiplicativas nao revela
das. A expressao (3) considera que a recursao foi aprofundada ate obter matrizes de dimen
sao lxI, mas sabe-se que 0 algoritmo gasta 7 produtos e 18 somas para calcular uma matriz 
2x2 e 0 algoritmo tradicional gasta 8 multiplica<;5es e 4 somas. Usando esse raciocfnio, seria 
interessante suspender a recursao para alguma constante no' usando 0 algoritmo tradicional 
para matrizes de dimens5es men ores que noxno' 0 valor dessa constante depende muito da 
implementa<;ao e po de ser determinada experimental mente. Admite-se que 0 valor no deve 
ser no minimo 453

. 

o limite atual para produto de matrizes e 8(n2376
), mas 0 algoritmo utilizado nao e tao 

pn'itico comparado com 0 algoritmo de Strassen . 
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4. CONCLUSOES 

o algoritmo apresentado pode ser generalizado para matrizes com dimensoes arbitni
rias, nao necessariamente potencia de 2. Basta modificar 0 algoritmo para acrescentar uma 
linha ou uma coluna de zeros quando 0 numero de linhas ou de colunas for impar, possibili
tando-o particionamento da matriz ao meio. Esse problema nao existe para matrizes com 
ambas dimensoes menores do que no' a constante abaixo da qual usa-se 0 algoritmo tradicio
nal. 

A literatura tern explorado outros esquemas semelhantes ao apresentado, como 0 es
quema de matrizes 3x3 propos to em2

, que requer apenas 23 multiplica<;oes ao inves de 27. 
o esquema proposto por Strassen pode ser melhorado com a redu<;ao das opera<;oes de 

adi<;ao/subtra<;ao de 18 para 15 opera<;oes. Essa melhoria nao e muito grande, mas ajuda a 
reduzir urn pouco 0 numero de opera<;oes, com urn gasto maior de mem6ria. 

Como caniter ilustrativo, urn produto entre matrizes densas com dimensoes da ordem 
de 1000x 1000,0 algoritmo de Strassen e cerca de tres vezes mais nipido do que 0 algoritmo 
tradicional, 0 que nao pode ser desprezado em aplica<;oes pnHicas . 
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