




Editorial 

E
ste número da REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA apresenta 

aos leitores dois artigos cujo assunto é justamente um pouco da hist6ria 

da Ciência e da Tecnologia no âmbito do Exército Brasileiro. 

Vivemos, sem dúvida, uma éPoca marcada pela raPidez dos fatos, Pelo 

t0171elinho das noticias que nos chegam diariamente através do rádio, dos 

jornais e da televisão. 

O grande risco é que tentemos nos fixar em um presente instável, pleno 

de novidades que a toda hora nos hi pnotizam com suas engenhosas realizações 

técnicas, ou ficarmos ansiosos pelo que nos aguarda em um futuro incerto. 

Nessas horas convém olhar para o passado, e tentarmos ali descobrir ou 

reencontrar ideais antigos que sirvam de apoio firme às novas idéias. 

Por isso, acreditamos que a leitura dos textos: "Hist6rico da P6s

Graduação no Instituto Militar de Engenharia" e "Uma Data Festiva: o 

90' Aniversário da Fábrica Presidente Vargas" será de enorme proveito 

para o pessoal que milita na área cientifico-tecnoI6gica. Todos n6s poderemos 

colher nessa leitura uma inspiração frutifera para nosso trabalho diuturno, 

seja nas lides acadêmicas, seja nas fábricas, nos arsenais, nos canteiros de 

obras, nos centros de informática e telecomunicações, e demais ambientes 

correlatos. 



GRAMA E 
Por incr{vel preço e buscando sempre oferecer aos seus leitores um elenco de 
obras atuais, a B/BLlEX lança o seu programa para 1999. São 12 (doze) excelen
tes livros entregues a domicilio e por custo ba;xfss;mo, além da vantagem de 
pagamento parcelado. 

Camaradas 
Wi/f/am Waack 

Em Camaradas o autor expõe os re
sultados da pesquisa que realizou nos ar· 
quivos secretos da ex-União Soviética re
velando, pela primeira vez, textos de pre
ciosos documentos encontrados em Mos
cou e extratos de depoimentos de anti· 
gos militantes comunistas, capazes de es
clarecerem inúmeras questões até hoje 
obscuras quanto ao frustrado levante de 
1935. 

Seiscentas Léguas a Pé 
Acyr Vaz Guimarlles 

Baseada em extensa e rigorosa pes
quisa desenvolvida com abundãncia e 
preciSãO de dados fornecidos por Acyr 
Vaz Guimarães sobre a Campanha do Apa, 
a obra, com certeza, preencherá muitas 
lacunas nos conhecimentos dos estudio· 
sos da Guerra do Paraguai. Em linguagem 
simples e envolvente, a crueza da guer
ra, a fome, a peste, tudo é retratado sem 
exceçt.o, sobressaindo sempre o homem. 

A Guerra 
André COfVisier 

A obra expende conceitos relevan
tes sobre as missões militares do Estado 
e suas obrigações em relaçllo ao pessoal 
das fOrças Armadas. Embasada em fatos 
históricos e em lúcida interpretaçao e pro
jeçt.o desses fatos, Corvisier realiza uma 
magnlrica e abrangente análise do fenO
meno "guerra" em todos os seus aspec
tos. 

Manstein - Campanhas 
e Julgamento 
Reginald T. Paget 

Paget, através das alternativas do jul
gamento do Marechal-de-Campo Erich 
Von Manstein, que faz preceder dos as
pectos mais relevantes de sua atuaçao du
rante a 11 Guerra Mundial, convence o lei
tor, usando uma argumentaçt.o repassa
da de lógica admirável e contundente, so· 
bre a farsa ostensivamente preparada 
como vindita de vencedores sobre venci
dos. 

As Origens da Guerra 
no Ocidente 
Ooyne Dawson 

Oferecendo uma cuidadosa 
reconsideração do que nos dizem as fon
tes clássicas sobre o pensamento ociden
tal em matéria de guerra e paz, As Ori
gensda Guerra no Ocidente traz uma con
tribuição definitiva à compreensão de um 
dos aspectos mais preocupantes da cul
tura ocidental. A abordagem gira em tor
no de trés temas maiores: - o aspecto 

moral, com a guerra sendo um instrumen
to da justiça humana e divina; o aspecto 
internacional, encarando-a como instru
mento da poiftica externa; e o aspecto 
constitucional, em que a guerra aparece 
como instrumento da poftica interna. 

A Máscara do 
Comando 
John Keegan 

Apresentado em estilo atraente e 
com ousada técnica de abordagem his
tórica, o livro desse renomado escritor 
atende a um amplo espectro de leitores 
civis ou militares, profissionais ou ama
dores, bem como servirá de referência 
para aqueles que se dedicam a 
historiografia militar. Obra inédita em IIn
gua portuguesa, analisa grandes chefes 
militares em diferentes épocas. Inicia com 
Alexandre, o Grande, na Grécia, atra· 
vessa a história com Wellington, Grant 
e Hitler, conclui com a chegada ao 
Comando do Mundo Nuclear. 

Rio Branco e as 
Relações entre o 
Bras" e os 
Estados Unidos 
Aluizio NapoletJo 

Excelente obra em que os fatos sM 
narrados com nuência e propriedade. A 
documentaçao apresentada é, em sua 
maioria, inédita. Em estilo escorreito e 
agradável, este livro induz o leitor a per
ceber, de imediato, a inteligência e o pa
triotismo com que Rio Branco se houve 
no desdobramento das relações entre o 
Brasil e os Estados Unidos. 

Chefes lidtU"�s e 
Pensadores Militares 
Miclfael Lee Lanning 

livro contendo notas biográficas e 
valiosas informaçOes sobre a vida e a obra 
de cento e dez importantes chefes, lide· 
res c pensadores militares, de reconheci· 
da atuação através dos tempos. Consti· 
tui-se em adequada fonte de pesquisa ao 
alcance dos estudiosos da História Mili· 
tar. 

Problemas 
Estratégicos 
Contemporâneos 
Philippe Moreau Defarges 

Escrito em linguagem clara e muito 
bem estruturada, o livro trata do que 
Defargeschama "a problemática moder
na da estratégia" -antes e depois da arma 
nuclear. Focaliza o Terceiro Mundo sob o 
ponto de vista das estratégias: como tea· 

tro de operações das estratégias dispo
niveis e do desarmamento. ai inclufdo o 
desarmamento nuclear. Esta obra é um 
manual para a orientação do estudo so
bre os grandes problemas estratégicos 
contemport.neos. 

Os Lusíadas 
LuIs de CRmOes 

CamOes cantou a história de seu 
povo num poema épico que se tornou 
um dos pontos culminantes da literatura 
universal. Ao reeditar este clássico, a 
BIBlIEX rende mais um preito de louvor 
e admiração à glOria de quem se imorta
lizou cantando as ·obras valerosas' da sua 
pátria, ao mesmo tempo em que contri
bula para consolidar a integraçãonacio
na!. 

A Guerra do Futuro 
Bevin AleX8r)der 

Na nova Era vislumbrada por Bevin 
nao ocorrerão mais conmtos glohais de
morados, do tipo II Guerra Mundial. Ocor
rerâo sim, e muitos, conflitos inadequa
damente chamados de baixa intensida
de, com objetivos especificas e limitados, 
porém empregando meios modernos e 
poderosos de destruição. O grande 
ensinamento que fica da sua leitura é que, 
quando uma guerra se prolonga demasi
adamente, tornando excessivos setJs cus
tos em vidas humanas e recursos finan
ceiros, ela está virtualmente perdida. 

Geopolitica 
Princlpios, Meios e Fins 
Therezinl/a de Castro 

Manual de geopolltica moderno, es
crito em linguagem clara e cartesiana, o 
livro é de inestimável valor e utilidade 
para as universidades, escolas de estado
maior e todos os que se interessam pe
los estudos geopollticos. Com visao pers
pectiva e prospectiva da dinâmica que as
sume o processo geopolltico, a autora 
demonstra a sua erudiçao e capacidade 
de pesquisa e análise, introduzindo clas
sificaÇãO inédita nos estudos geopolfticos. 
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30 ANOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NOIME 
Nossa capa presta Ifdima homenagem aos trinta 

;mos da Pós-graduaçao no IME. 
Já é lugar-colllum afirmar que o desenvolvimento 

cient(fieo-tecnoI6gico começa nas atividades acadê
micas, mais especificamente no ensino e na pesquisa, 
ambos feitos em um nível de maior rigor científico, em 
que a matemática não seja usada apenas para se obterem 
resultados numéricos de interesse pnílico imediato, mas, 
sobretudo, manejada como poderosa rerramenta de 

análise, na procura de novos ll1étodo.� e novas soluções para a engenharia, 
e de síntese, para justificar plenamente os resultados obtidos. 

Comemorando hoje as três décadas da introdução dos Programas -
termo este mais adequado que o de cursos - de Pós-graduação no nvlE, 
podemos afirmar que aquela iniciativa inseriu definitivamenle nosso 
tradicional Educandário na comunidade cientffica brasileira. 
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Ensino 

UM PROJETO DE 
VISÃO HUMANÍSTICA 

EM ESCOLA DE ENGENHARIA 
José Carlos Albano do AII/arallte* 

Cicero Vialllla de Abreu** 

RESUMO 

o presente trabalho estabelece as características e as condições de implantação de um 
projeto que visa propiciar aos alunos, matriculados em cursos regulares de engenharia, 
contato permanente com assuntos relacionados com anseios da Sociedade e com Ciências 

ligadas ao CompOltamento Humano, em complemento às disciplinas cLUTiculares. Tal projeto 

se propõe a mostrar condições para o autoconhecimento e a pelfeita interação do profissional 
com o meio social. Prevê o desenvolvimento de atributos, a somar-se à competência científica 

e tecnológica, que facilitem a liderança de equipes de trabalho, no campo ou em escritórios, 
a seleção e obtenção de recursos e a adequada gerência de projetos. Enriquece-o a 
disponibilização, ao jovem universitário, de atividades culturais, tais como programas flexíveis 

de leitura, encontros de reflexão, teatrais, musicais e de esporte e lazer. Ponto de grande 
importância é fazer com que o engenheirando freqüente disciplinas, estranhas a sua grade 
acadêmica, em escolas conveniadas, voltadas para o ensino de ciências humanas, biológicas 

e sociais. Pretende-se, assim, aprofundar relacionamentos de grupos que possuam pers
pectivas diferentes diante do mundo. 

INTRODUÇÃO 

A revolução do conhecimento já se instalou 1.2 na grande maioria dos países, mesmo 
naqueles ditos subdesenvolvidos. As classes dominantes cada vez mais contam com a nova 

• General de Brigada Engenheiro Mililar, PhD, Comandanle do Inslilulo Mililar de Engenharia . 
.. Coronel OEM/OEMA, D.C., Chefe da Divisão de Ensino e Pesquisa do IME. 
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moeda: a infOllllação pronta em mínimo espaço 
de tempo. A humanidade ensaia os primeiros 
passos na Idade Tecnológica, convivendo com 
crescimento exponencial das inovações e 

utilidades. O trabalho braçal vem sendo 
substituído por máquinas, resultando em 

redução dos efeti vos de operários nas fábricas. 

É o setor terciário ou de serviços que tem mais 

empregos, o que está exigindo requalificação 
do pessoal dispensado das indústrias. Apenas 

o trabalho criativo e empreendedor terá vez, 

realizado em pequenas empresas ou mesmo nas 
residências. Na indústria e na agroindústria 
permanecerão técnicos cuja formação não será 

a que a maioria das escolas de hoje está 
prestando. 

Os formandos do amanhã, nas diversas 

engenharias, deverão estar preparados para a 
rápida adaptação às inovações tecnológicas e 
científicas, ocorrentes em célere ritmo. Deste 

modo, estarão aptos a atingir, com a máxima 
eticiência, os resultados esperados na solução 

de problemas. Precisarão de uma visão inte
grativa associada aos produtos que ideali
zarem e, principalmente, estar preocupados 

com os efeitos que suas obras possam causar 
ao derredor. Terão que aprender a trabalhar 

em equipes multidisciplinares, com toda 

certeza. 
Na avalanche de conhecimentos que são 

disponibilizados por diversas mídias, sobre
viverão os que souberem selecionar rapidamente 

o essencial, em função, sobretudo, de uma base 
consistente de conhecimentos fundamentais, 
relacionados com a área científico-tecnológica 
de atuação do engenheiro. 

O sucesso profissional terá como alicerce 
lima visão humanística, capaz de assegurar 
sensibilidades estética e ética aprimoradas e de 

possibilitar elevado convívio com pares, 

subordinados e resultado positivo durante as 
negociações comerciais. O engenheiro do futuro 

deverá, erúun, estar apto a visualizar altemativas 
e decidir oportunamente. Precisará saber 

admirar a aplicação de sua obra e não a obra 

em si mesma. 

o AMBIENTE FACILITADOR: 
OIME 

Uma escola de engenharia, isolada do 
convívio universitário, orienta o maior esforço 
de seus mestres a assuntos ligados ao campo 

técnico, tendendo a descrutar ações educativas 
que envolvam o comportamento humano, 

sobretudo o seu lado afetivo. O Instituto Militru' 
de Engenharia bem que poderia manter-se, 

desde os seus primórdios, como uma dessas 
escolas ... 

O Instituto é considerado o Berço da 

Engenharia no BrasiJ,3 fruto de ser sucessor da 
Real Academia de Artilharia, Fortificação e 
Desenho que, por ordem de Dona Maria I, 
Rainha de Portugal, foi instalada no ano de 1 792, 
na Cidade do Rio de Janeiro. Essa foi a primeira 
escola de engenharia das Américas e a terceira 
do mundo, ocupando a Casa do Trem de 
Artilharia, na Ponta do Calabouço, onde 
atualmente funciona o Museu Histórico 

Nacional. 

A Real Academia tornou-se a base para a 
implantação da Academia Real Militar, criada 

em 2 3  de abril de 1 8 1 1 ,  por ordem de D. João 
VI. Esta nova academia mudou de nome quatro 
vezes: Imperial Academia Militar, em 1 822; 
Academia Militar da Corte, em 1 8 32, Escola 
Militar, em 1 840 e Escola Central, a partir de 
1 858. Ali se formavam não apenas Oficiais do 
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Exército, mas, principalmente, engenheiros, 
militares ou civis, pois a Escola Central era a 
nossa única escola de engenharia existente no 
Brasil. 

Em 1 874, a Escola Central desligou-se das 
finalidades militares, indo para ajurisdição da 
antiga Secretaria do Império e passando a 
formar exclusivamente engenheiros civis. A 

. formação de engenheiros militares, bem como 
a de oficiais em geral, passou a ser realizada na 
Escola Militar da Praia Vennelha ( 1 874 a 1904). 
Nesse último ano, a Escola foi transferida para 
o Realengo, onde eram formados os oficiais de 
engenharia e de Artilharia. Os oficiais de 
Infantaria e de Cavalaria eram preparados em 
Porto Alegre. 

A Missão Militar Francesa, iniciada na 
década de 20, inspirou a criação da Escola de 
Engenharia Militar. O Decreto n" 5.6 32, de 31 
de dezembro de 1928, estabeleceu sua missão 
no sentido de formar engenheiros, artilheiros, 
eletrotécnicos, químicos e de fortificação e 
construção. A Escola de Engenharia Militar 
começou a funcionar em 19 30, ocupando as 
instalações da Rua Barão de Mesquita, no 
quartel posteriormente ocupado pelo Batalhão 
de Polícia do Exército. 

Em 1 9 33, mudou sua denominação para 
Escola Técnica do Exército. Em 1 9 34, a Escola 
Técnica do Exército instalou-se na Rua 
Moncorvo Filho, no centro do Rio de Janeiro, 
e, em 1 942, no atual prédio da Praia Vermelha. 

Já sob a influência norte-americana, foi 
criado o Instituto Militar de Tecnologia ( 19 41 ). 
Iniciavam-se, então, programas de estudo, 
pesquisa e controle de materiais para a indústria. 
A Escola Técnica do Exército, ao absorver o 
Instinlto Militar' de Tecnologia, em 1959, passou 
a denomimu'-se InstiMo Militar de Engenharia 
(!ME). 

O IME, em decorrência do passado 
histórico, manteve-se pioneiro em gerar recursos 
humanos no início das indústrias siderúrgica, 
automobilística, de telecomunicações, de 
aeronáutica e espaço e de armamento. Muitos 
de seus cursos de engenharia são precursores 
no país. Já na década de 60 tinha o primeiro 
curso nacional de pós-graduação lalo sel/SI/, 
na área da engenharia nuclear. 

É justamente o Pioneirismo, destaque na sua 
identidade, que tem impelido a instituição a 
acrescer atividades humanísticas às disciplinas 
recomendadas pelas diretrizes do ensino 
naciona1.4 

A localização no seio da capital cultural do 
País, principalmente nos aspectos ligados às 
letras e às artes, ajuda nesta tomada de posição, 
contrária ao que era de se esperar. Outro fator 
que colabora é o recém-criado "Pólo Científico 
e Tecnológico da Urca e Adjacências", cuja 
denominação condiz com o aglomerado de 
instituições voltadas ao ensi no e à pesquisa em 
diversas áreas do conhecimento. Dele fazem 
parte, além do 1ME, o Campus da UFRJ na 
Praia Vermelha, a UNI-RIO, o Instituto 
Benjamim Constant, o Núcleo do Laboratório 
Nacional de Computação Científica, o Centro 
Brasileiro de Pesquisas Físicas, a Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, a Companhia de 
Pesquisas de Recursos Minerais, a Escola 
Superior de Guerra, a Escola de Guerra Naval, 
a Escola de Comando e Estado-Maior, o Centro 
de Capacitação Física do Exército e, por opção 
de seu presidente, mesmo afastada geogra
ficamente, a Academia Brasileira de Letras
ABL. 

Aspectos facilitadores adicionais são o 
reduzido espaço físico e os modestos efetivos, 
que pouco ultrapassam os dos departamentos 
das grandes universidades. Congregam-se cerca 
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de 400 alunos de graduação, em dez áreas da 
Engenharia, e outros 300 alunos de pós
graduação, distribuídos em cursos de mestrado 
e doutorado. O corpo docente tem um núcleo 
em 1 1 0 professores civis e militares em regime 
de dedicação integral. 

PREMISSAS E CONQIÇÕES DE 
IMPLANTAÇAO 

A LDB," no item l ll de seu artigo 43, 
estabelece que a educação superior tem por 
Finalidade incentivar o trabalho de pesquisa e 
investigação científica, visando ao desenvol
vimento da ciência e da tecnologia e da criação 
e difusão da cultura, e, desse modo, desenvol
ver o entendilllento do hOlllelll e do lIIeio elll 
qlle vive. 

Código Disciplina 

0 1 304 Economia 

E "humanística" não se encerra no seu sentido 
restrito,' que abrange o culto das línguas e 
l iteraturas greco-latinas, mas manifesta-se 
amplamente entre o lógico e o ético, entre a 
eficácia de um conhecimento em relação à ação 
humana e exigências concretas, psicológicas, 
hi stóricas,  econômicas e soc ia is  CJue 
condicionam a vida do homem. 

A oportunidade, posta à disposição dos 
alunos, de um projeto de "Visão Humanística" 
se consubstancia em paralelo aos cursos 
regulares do IME6na área de humanas, mos
trados no quadro I ,  mediante os seguintes 
subprojetos: 

- Leitura Selecionada; 
- Inglês; 
- Presença em cursos na UFRJ e na UNI-

RIO; 
Liderança; 

Cmga Horária 

30 h/a 

0 1 3 16 Administração 60 h/a 

0 1 324 Ciências do Ambiente 30 h/a 

0 1 326 Direito 30 h/a 

0 1726 Metodologia e Técnica de Redação Científica I 30 h/a 

0 1727 Metodologia e Técnica de Redação Científica 11 30 h/a 

0 172 8  Inglês Instrumental! 30 h/a 

0 1 729 Inglês lnstnunental l l  30 h/a 

Quadro 1 :  Disciplinas Curriculares da Área de Humanas no IME 

- Ciclo de Palestras; 
- Atividades Musicais e Sociais. 

Assim, por força legal, em ull1a escola do 
JI.! grau a expressão "visão humanística" deve 
estar presente nos projetos pedagógicos. No 
caso do 1ME, em particular, "visão" significa 
entender o presente e estar pronto para o futuro. 

A Leitura Selecionada é um programa 
aplicado no 2 "  período letivo do 2 "  ano do 
Curso Básico, em CJue os alunos são obrigados 
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a ler um livro, escolhido de uma lista de cerca 
de cem títulos, e a realizar uma dissertação 
criticando a obra e fornecendo opiniões 
concernentes. Os trabalhos são analisados por 
uma comissão de professores, gerando uma 
premiação aos melhores resultados quando do 
encerramento do ano escolar. 

O projeto Inglês visa à proficiência (ler, 
escrever, entender e falar) de todos os alunos 
na língua em que é escrita a maioria dos aI1igos 
científicos atuais, ao término do último ano. A 
meta foi escalonada em fases. A primeira delas 
consiste em se adquirir capacidade em ler e 
compreender textos em inglês aIltes de ingressaI' 
no ciclo profissional do curso ( 3", 4 "  e 5 "  anos). 
A segunda está na obtenção do credenciamento 
lingüístico (ler e entender) exigido no âmbito do 
Ministério do Exército, o que deve ser feito 
mediante prova escrita até o final do 4 "  ano. 
Por fim, a busca do domínio completo do idioma 
da era da globalização. Os que não alcançarem 
sucesso serão penalizados com redução na 
média final do curso. É incentivado, também, 
que outros idiomas sejam estudados pelos 
alunos, mas sem a obrigatoriedade. 

Outra ação é a que obriga os alunos do 5 "  
ano a assistirem e serem aprovados em uma 
cadeira isolada, estranha às engenharias, na 
UFRJ e na UNI-RIO. A atividade objetiva per
mitir ao aluno do IM E, também em processo 
de formação militar, ampliar o seu campo de 
visão pela interação com pessoas que estão 
sendo preparadas, segundo outros penSaIllentos 
e hab i l i dades,  para contr ibuir  com o 
desenvolvimento da sociedade brasileira. 

Ações espontâneas vinhaIl1 sendo realizadas 
em benefício da formação específica do 
engenheiro militar. No projeto Visão Huma
nística, o subprojeto Liderança ampliou e for
malizou aquelas ações, buscando o desenvol-

vimento, nos alunos do IME, dos atributos 
necessários para que um engenheiro militar 
desempenhe seu papel, de maneira eficaz, numa 
sociedade globalizada. 

Um ciclo de palestras ao longo do ano letivo 
quebra a rotina do pesado estudo de assuntos 
ligados às Ciências Exatas. Pela escolha de 
palestrantes com exemplares culturas geral e 
profissional, pretende-se expor à reflexão temas 
atuais, motivando a preocupação com proble
mas brasileiJ'os. 

São também estimuladas atividades musicais 
e sociais, propiciando os meios que viabilizem 
eventos agradáveis e sadios. 

ATIVIDADES EM ANDAMENTO E 
PRIMEmOS RESULTADOS 

Todos os subprojetos estão em execução, 
alguns na segunda versão, como o programa 
de Leitura Seleciollada. Decorrente deste, 
em 1 99 8 , os alunos que elaboraram os 
melhores manuscritos foram agraciados com 
s inge las  lembranças p o r  ocas i ão  do 
encerramento do ano letivo. Este ano a 
Comissão de Avaliação dos textos dos alunos 
contará com o apoio da ABL, pretendendo
se conferir o Prêmio Visconde de Taunay aos 
melhores trabalhos. 

O subprojeto Liderança vem sendo 
implementado desde o üúcio do corrente ano. 
Palestras de alto nível já foram realizadas, 
alunos têm desempenhado funções de chefia, 
e foi iniciada a avaliação individual na busca 
pelo desenvolvimento de  atr ibutos .  A 
presença de alunos do 5 º  ano, de diversas 
especialidades, em cursos na UFRJ e na UNI
RIO foi plenamente alcançada, como mostra 
o quadro 2. 
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Efetivos 
IES Departamento Disciplinas 

dalliS pOI' disciplinas totais 

Psicologia I 3 
Serviço Social 

Filosofia I 7 

Fundamentos Filosóficos 
Educação da Educação 

Psicologia Psicologia I 1 1  

UFRJ 
Administração Ética da Administração 3 34 

Contabilidade e Análise 
de Balanços I 

Economia 
Introdução às Ciências 

Sociais 4 

Contabilidade Contabilidade Comercial I 

Música Tecnologia Musical I 2 

Farmácia Toxicologia I 

Economia Política r I 
Direito 

UNI-RIO 
Teoria Geral do Estado I 

12 

Fi  losofia de Educação 2 
Educação 

Psicologia de Educação 8 

Total de Alunos do 5 " Ano Pmticipantes 46 

Quadro 2: Disciplinas Adicionais do Projeto de Visão Humanística 

C ili i Vol. XVI - Nº 2 - 22 Quadrilllestre de 1 999 9 



UM PROJETO DE VISÃO HUMANíSTICA EM ESCOLA DE ENGENHARIII 

No corpo do subprojeto Inglês, diversos 
alunos já  foram aprovados em testes de 
credenciamento lingüístico. 

As atividades musicais e sociais estão a 
pleno vapor, tendo sido criados um conjunto 
musical e um conjunto de danças, por iniciativa 
dos alunos. Essas ações suprem carências 

(a) 

detectadas em relatos feitos pelos próprios 
alunos diretamente às psicólogas da escola ou 
nas respostas a questionários para medição de 
satisfação.7 A figura I mostra alguns eventos 
musicais, realizados com pleno êxito. AtinaI, o 
estudante de engenharia tem direito ao tempo 
de lazer e ao belo. 

Figura 1 :  Atividades Musicais realizadas por iniciativa dos alunos: 

(a) participação do conjunto do IME em uma das happy hours, promovidas pelos próprios alunos; 
(b) apresentação mensal do conjunto do IME, em horário denominado "Acorda, IME", após a educação 

física e antes do início das aulas; 
(c), (d), (e) momentos durante a apresentação de alunos do IME e do Coral da Universidade Gama Filho, 

no auditório do Instituto, em 28 de maio de 1 999. 

1 0  Voi. XVI - Nº 2 - 2º Quadrimestre ele 1 999 [ il i 



UM PROJETO DE VISÃO flUMANíSTICA EM ESCOLA DE ENGENflARIA 

CONCLUSÃO venha a ter. Fato é que o ambiente se torna 

mais leve e o tempo passa mais suave. 

É inevitável que encontremos o aluno do Cumprem seus deveres o educador e o 

IME, uma escola de engenharia, com pensa- próprio educando. 

mento voltado para os fenômenos globalizantes, 

em um mundo incelto e ambíguo, dominado por 

sociedades que privilegiam o conhecimento, 

diante de uma evolução tecnológica sem 

precedentes. Mas é viável trazê-lo, não só ele 

como outros engenheirandos, para o confronto 

com outras áreas, pela oportunidade de uma 

Visão Humanística. Atinai, é importante saber 

fixar, em si mesmo e nos seus, conceitos como 

proteção ao meio ambiente e melhoria da 

sociedade que o acolhe. As metodologias para 

suporte de tal projeto podem ser as descritas 

neste texto, melhoradas em função das 

características e facilidades que a escola 
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Pesquisa 

HISTÓRICO DA PÓS-GRADUAÇÃO NO 
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 

Ernesto Ribeiro ROl/zal/i*  
Mario Palazzo** 

Gal)' Sal/tos Varal/das*** 

INTRODUÇÃO 

o lnstituto Militar de Engenharia (!ME), berço da engenharia brasileira e tradicional 
instituição de ensino e de pesquisa, comemora, no presente ano de 1999, trinta anos desde 
a criação do seu primeiro Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

No presente artigo, procura-se apresentar, principalmente, os antecedentes que 
condicionaram a participação do lME de forma pioneira nas atividades de Pós-Graduação 
Lato Sel/s/I em nosso País. A seguir, detalham-se os esforços relacionados à criação e à 
consolidação da Pós-Graduação Stricto Sel/su, bem como a evolução da mesma, pelo 
surgimento de novos cursos e reestl1lturação dosjá existentes. Por fim, a conclusão ressalta 
aspectos importantes apresentados no texto. 

ANTECEDENTES 

Na década de 50, os EUA se preocupavam em manter o monopólio da anna atômica, 
impedindo sua reprodução em outros países. A forma usada para a manutenção dessa 
primazia baseou-se nas pressões ligadas a acordos intemacionais e militares bilaterais, onde 
sua posição vantajosa no donúnio da tecnologia nuclear era barganha com compromissos 

• Coronel OEM; Chefe da Subdivisão de Cursos de Pós-Graduação do IME . 
.. Coronel R I ;  Pioneiro na criação dos Cursos de Pós-Graduação do IME. 
... Professor do Departamento de Engenharia Oufmica do IME. 
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de fornecimento de matérias-primas de valor 
estratégico. A n:tanutenção do monopólio da 
arma nuclear por longo período era considerada 
inviável pela maioria dos cientistas, mas alguns 
setores mi l i tares norte-americanos não 
pensavam assim. Como conseqüência, foi criada 
uma Comissão de Energia Atômica na 
Organização das Nações Unidas, a qual passou 
a receber propostas principalmente dos EUA e 
da URSS, visando ao estabelecimento de regras 
internacionais que levassem à não proliferação 
das armas, extinção dos arsenais existentes, etc. 
O representante brasileiro, Almirante ÁLVARO 
ALBERTO DA MOTA E SILVA, químico, 
i nteirado das questões envolvendo o 
desenvolvimento nuclear, desde 1946, achava 
que o Brasil não deveria ficar alheio a esses 
desenvolvimentos; assim, defendeu acalora
damente a posição mais favorável aos países 
detentores de reservas de minerais físseis que 
almejavam ingressar de modo pacífico, mas 
soberano, no clube atômico. 

Dentro desta mesma linha de ação, e 
antevendo as futuras necessidades do País no 
setor da Engenharia Nuclear, o então Ministro 
de Estado dos Negócios da Guerra assinou a 
Portaria Ministerial nº 1 .601 ,  de 6 de agosto de 
1 957, criando na Escola Técnica do Exército, 
posteriormente denominada Instituto Militar de 
Engenharia, o Curso de Especialização em En
genharia Nuclear. Este curso tinha por objetivo 
proporcionar o conhecimento de diferentes 
áreas ligadas à energia nuclear. 

O IME, atuando de forma pioneira no 
âmbito do ensino em nível de pós-graduação, 
alterou mais uma vez os padrões tradicionais, 
criando na área do conhecimento da Engenharia 
Nuclear o Curso de Especialização Lalo SeuslI. 
O Corpo Docente dessa época procedeu a uma 
reforma de doutrina e passaram a ser enviados, 
ao exterior, para a formação em nível de 

Mestrado, professores jovens e experi
mentados, em exercício no Instihllo. O pessoal 
assim especial izado, após sihJar o !ME em nível 
de proeminência no campo da graduação em 
Engenharia, veio contribuir, diretamente, para 
reformular a formação de mesmo nível, em 
outras instihlições de ensino do País. 

O Curso iniciou-se em 1 958,  sendo a 
primeira turma, na maioria, constituída por 
engenheiros militares, com a duração de um ano, 
em regime de tempo integral. Como condição 
essencial à aprovação final, o aluno deveria 
apresentar uma monografia sobre um assunto 
de sua escolha nas linhas de pesquisa do 
programa. Poderiam matricular-se: oficiais enge
nheiros militares do Exército e das demais 
Forças Armadas e civis com cursos superiores 
nos campos da Engenharia, Física, Química ou 
Matemática. 

Em cerimônia realizada em 7 de janeiro de 
1 959, os nove concludentes da primeira hllma 
receberam seus certificados de conclusão do 
Curso de Pós-Graduação Lalo SeuslI. Esse 
Curso formou 78 alunos até 1 969, dentre 
engenheiros de diversas especialidades e 
bacharéis de Física, Química e Matemática. 

Nos anos de 1960e 196 1 ,  o Exército enviou 
vários oficiais para realizarem estágio em 
Engenharia Nuclear no Argonne National 
Laboratory, em Chicago, nos EUA, dentre os 
quais muitos eram ex-alunos do Curso de 
Especialização do 1ME que foram aperfeiçoar 
seus conhecimentos. 

Em termos nacionais, a Pós-Graduação era 
praticada intensamente no setor da Engenhru'ia, 
desde 1965, época em que o Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico (BNDE), por 
intermédio do FUNTEC, veio proporcionar às 
diversas instihIições os recursos, anteriormente 
inexistentes, para equipru'-se em material, para 
fixar os professores necessários e para manter 
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a estrutura administrativa correspondente ao 
setor pós-graduado. 

Não se incluiu o !ME, na época citada, entre 
as instituições com cursos de Pós-Graduação. 
Isso porque as necessidades militares a que o 
instituto devia, em princípio, atender vinham-se 
localizando com maior ênfase na área dos 
trabalhos de fabricação, onde a pressão da 
produção minimizou a impOltância dos esforços 
destinados a estruturar a atividade de pesquisa. 
Porém, os engenheiros mil itares não ficaram 
alheios a essa situação, já que vários deles 
deslocaram-se para o exterior, por iniciativa 
própria, sob licença, sem ônus para o Exército 
e com bolsa de estudo do Conselho Nacional 
de Pesquisas (CNPq), para cursarem o 
mestrado e o doutorado em universidades de 
renome. Tal iniciativa permitiu que, quando foi, 
posteriormente, criada a Pós-Graduação 
Slriclo Sel/.I'II no IME, já existissem vários 
oficiais mestres e doutores no Instituto. 

Em cumprimento às diretivas, claramente 
expressas no Programa Estratégico para o 
Desenvolvimento elaborado pelo Governo 
Federal, passou o Exército a dar maior atenção, 
a partir de 1968, à pesquisa e ao desenvol
vimento tecnológico. Como conseqüência 
imediata da interdependência entre pesquisa e 
pós-graduação, foi o Instituto Mi litar de 
Engenharia levado a dar início a essa atividade, 
sob o caráter de alta prioridade, para o preparo 
amplo de pesquisadores e professores. 

!} CRIAçÃO D,:\ 
POS·GRADUAÇAO 

STRICTO SENSU 

Antes dos anos 60, proposições com 
caráter organizati vo das ati vidades de pesquisa 
científica resultaram, quase sempre, de iniciativas 

de indivíduos ou grupos de indivíduos ligados 
ao segmento acadêmico. 

No âmbito nacional, a pós-graduação inicia
se nas universidades brasileiras no princípio dos 
anos 60. Para muitos, a pós-graduação tem até 
sua "carta de descobrimento" à maneira de Vaz 
de Caminha, ou mesmo lIIna verdadeira cellidão 
de batismo, consubstanciada no histórico e 
famoso Parecer Sllcllpim (Parecer nº 977/65, 
aprovado pelo Conselho de Educação Superior 
do Ministério da Educação e do Desporto, em 
3 de dezembro de 1 965). Este Parecer lançou 
as bases da pós-graduação brasileira, após uma 
análise do histórico mundial, da escola alemã, 
do estudo do modelo francês e de uma 
detalhada análise do modelo norte-americano. 

Assim, não seria no advento do ensino 
avançado e da pesquisa na área científico
tecnológica, recém-estruturada em nosso País, 
que o Exército Brasileiro, pelo seu organismo 
apropriado - o IME, ficaria alheio a esta 
aspiração da sociedade brasileira de conduzir 
o seu destino com tecnologias desenvolvidas 
para solucionar seus problemas intrínsecos. 

Em 1 969, o !ME possuía cursos de gra
duação em nove especialidades de engenharia. 
Alguns oficiais professoresjá eram mestres ou 
doutores, concluídos no exterior, e celto número 
de capitães e majores almejava a formação na 
pós-graduação slriclo sel/Sll. O Instituto 
acabava de receber seu primeiro computador, 
o IBM 1 1 30, e diplomava sua primeira turma 
de jovens engenheiros civis, como contribuição 
para o esforço nacional ávido por profissionais 
competentes para o setor produtivo. A bibliote
ca contava com 9. 186 ljvros especializados em 
engenharia e 2 1 8  tínIlos de periódicos. Os 
laboratórios estavam carentes, só havia o 
necessário para o ensino escolar de engenharia 
sem ambições maiores de criação científica. 
Assim o espírito interno estava propício para 
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maiores aspirações, quando nesse ano, graças 
ao espírito pioneiro e à visão de futuro do 
General ARISTÓBULO CODEVILHA 

ROCHA, Chefe da Diretoria de Pesquisa e 
Ensino Técnico (DPET), e do General 
ARTHUR MASCARENHAS FAÇANHA, 
Comandante do IME e Ex-Presidente do 
CNPq, a Pós-Graduação Slriclo SellslI foi 
iniciada no Instituto, com a criação dos cursos 
de mestrado em Química e em Engenharia 
Nuclear, este a pmtir da transformação do antigo 
Curso de Especialização. 

A opção por Química também não foi por 
acaso, já que havia carência neste setor 
fundamental para o desenvolvimento do País. 
O I "  Plano Básico de Desenvolvimento 
Científico-Tecnológico para o biênio 73/74 
quantificava a extrema carência de docentes e 
grupos em pesquisa para as necessidades 
bras i leiras, existindo somente 1 5 0  pós
graduados e 450 graduados no Brasil, dos quais 
apenas 300 atuavam nas atividades de pesquisa. 
Logo, recomendou-se ênfase na formação 
destes profissionais. Como o IME sempre 
procurou dar atendimento também a todos os 
projetos, as mutações de políticas, de ordenação 
e de prioridades de origem externa ao Instituto, 
desbravou nessa área do conhecimento. 

O Comandante do [ME, com a finalidade 
de planejar, implantar, coordenare fiscalizar os 
Programas de Pós-Graduação, criou, em abril 
de 1 969, uma Coordenação da Pós-Graduação 
(CPG), antecessora da atual Subdivisão de 
Cursos de Pós-Graduação (SD/ I ) . A CPG era 
constinlída de um Coordenador, uma Comissão 
de Pós-Graduação e uma Secretaria .  O 
Coordenador da CPG era nomeado pelo 
Comandante do IME, escolhido dentre os 

professores pós-graduados do Instituto. A 
Comissão de Pós-Graduação, Órgão Deli
beralivo, era constinlída pelo Chefe da Divisão 
de Ensino, seu presidente, de um representante 
da Divisão de Pesquisa, da Coordenador da 
Pós-Graduação e de um representante pós
graduado de cada seção de ensi no .  Os 
representantes das seções de ensino eram 
nomeados pelo Comandante do Instituto e 
tinham mandato de dois anos. 

Os primeiros trabaUlos desenvolvidos pela 
Coordenação foram: 

-elaboração das Instruções Provisórias para 
·0 Funcionamento da Pós-Graduação; 

- reestruturação do Curso de Pós-Gra
duação LaIa SellslI de Engenharia Nuclear em 

um Programa de Pós-Graduação Slriclo SellslI; 

- organização do Programa de Química 
Orgânica. 

A Pós-Graduação do lnstituto objetivava a 
criação de um ambiente orgânico de estudos 
avançados visando: 

-à ampliação da fonnação técnico-científica 
dos engenheiros e cientistas; 

- à preparação e ao aperfeiçoamento de 
professores de nível superior; 

- ao desenvolvimento das qualidades 
pessoais do engenheiro e cientista para o 
desempenho da investigação técnico-científica. 

O Coordenador nomeado foi o Major 
CARLOS ANTONIO LOPES PEREIRA, 
considerado como um dos pioneiros. O Major 
LEONIDAS SEREJO PINTO DE ABREU, 
lembrado como sendo o primeiro coordenador, 

não conseguiu efetivm· o Ílúcio da pós-graduação 

no IME por falta de recursos orçamentários. 
O início da Pós-Graduação Slriclo SellslI 

ocorreu de fato quando os cinco oficiais, então 
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professores de Química no IME, o Tenente
Coronel PAULO LÚCIO PEREIRA DE 
AQUINO; os majores EULER FIGUEI
REDO REIS; MARIO PALAZZO; WALDE
MAR PEREIRA DE AQUINO e o Capitão 
ÁLVARO AUGUSTO ALVES PINTO, 
reuniram-se, no horário noturno, das 18 às 20 
horas, com início em 15  de agosto de 1969, 
para assistirem às aulas da disciplina de Métodos 
Físicos de Análise Orgânica, ministradas pelo 
Dr WARNER BRUCE KOVER, convidado 
por alguns desses oficiais. Posteriormente, o Dr 
RODERICK ARTHUR BARNES foi também 
convidado para lecionar a disciplina de Reações 
Orgânicas no mesmo Programa de Química 
Orgânica. 

As Instruções Provisórias para o Funcio
namento do Programa de Pós-Graduação no 
Biênio 69/70 no Instituto MilitardeEngenharia 
foram aprovadas na Portaria n2 10 da Diretoria 
de Produção e Obras (DPO), de 4 de setembro 
de 1969. Decorrente desse fato, no Boletim 
Interno nº 1 73 do !ME, de 1 1  de setembro de 
1969, uma comissão foi designada com vistas à 
implantação do Programa de Pós-Graduação 
do Instituto. Foram integrantes dessa comissão: 
o Coronel PAULO CESAR PINHEIRO DE 
MENEZES (Chefe da Divisão de Ensino); o 
Tenente-Coronel RUBENS LISBÔA DE 
ARAÚJO (Divisão de Pessoal); o Major CAR
LOS ANTÔNIO LOPES PEREIRA (Chefe da 
CGP) e o Professor Dr ELVÉ MONTEIRO 
DE CASTRO (Coordenador do Curso de Pós
Graduação em Engenharia Nuclear). 

De acordo com a atribuição delegada em 
Portaria Ministerial n2 4 1 2-GB, de 22 de 
setembro de 1969, do Sr Ministro do Exército, 
e em conformidade com o parágrafo único do 
Alt. 1 2  da POltru'ia n2 I O-DPO, de 4 de setembro 

de 1969, o Diretor do !ME, em Boletim Interno 
nO 238, de 15  de dezembro de 1 969, aprovou 
a seleção e autorizou a matrícula, em regime de 
tempo parcial, sem prejuÍzo de suas atividades, 
nos Programas de Pós-Graduação do Instituto, 
os Plimeiros oficiais alunos: 

Pós-Graduação em Engenharia Nuclear 
- Ten-Cel ALCYR MAURÍCIO 
-Ten-Cel JOÃO SOARES RODRIGUES 

FILHO 
- Ten-Cel SILVERIO CARLOS BELO 

LISBOA 
- Maj EDMUNDO EMMANUEL TEI

XEIRA 
- Maj SEBASTIÃO CARLOS VALA

DÃO 
-Maj TEOFILO PORTELA CHAGAS 
- Cap OTTO OSCAR BELLAS 

GALVÃO 
A estes somaram-se um aluno da Aero

náutica e três civis: 
-Cap Av ERLER SCHALL AMOR IM 
- ARNALDO ALOISIO TELLES RI-

BEIRO 
- LYGIA ANGELINA DONADIO BAP

TISTA 
- MARIA HELENA MARTINS 

COELHO 
Petfazendo onze os alunos inscritos. 
Pós-Graduação em Engenharia Química 
- Cel PAULO LÚCIO PEREIRA DE 

AQUINO 
-Maj EULER DE FIGUEIREDO REIS 
-Maj MARIO PALAZZO 
- Maj WALDEMAR PEREIRA DE 

AQUINO 
- Cap ÁLVARO AUGUSTO ALVES 

PINTO 
Perfazendo cinco os alunos inscritos. 
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Os primeiros Coordenadores de Pós
Graduação foram: 

- ProfELVÉ MONTEIRO DE CASTRO, 
PhD (Engenhrula Nuclear) 

- Prof RODERICK ARTHUR BARNES, 
PhD (Química) 

Os primeiros professores dos programas 
foram: 

Engenharia Nuclea,-

* Pro f ALCEU GONÇALVES DE 
PINHO FILHO - Doutor em Física pela 
Faculta des Sciences de L'Université de Paris, 
1959 (Disciplina: Mecâlúca Quântica 1) 

" Prof ELVÉ MONTEIRO DE CASTRO 
- Doctor of Philosophy pela Ohio State 
University, USA, 1 964 (Disciplina: Física 
Atômica) 

QUÚIÚca 
* Prof RODERIC ARTHUR BARNES 

Doctor of Philosophy pela University of 
Minnesota, USA, 1943 (Disciplina: Reações 
Orgânicas) 

* Prof WARNER BRUCE KOVER -
Doctor ofPhilosophy pela California Institute 
of Technology, USA, 1 964 (Disciplina: 
Métodos Físicos de Análise Orgânica) 

Os dois primeiros programas começmam a 
funcionarem 15  de agosto de 1969, ao mesmo 
tempo em que se dava entrada no CNPq do 
pedido de reconhecimento do Programa de 
Engenharia Nuclear e no BNDE do pedido de 
auxílio, Este foi totalmente aprovado pela 
presidência desse Banco, tendo sugerido a 
celebração com o Ministério do Exército de um 
convênio mais amplo, 

CO�SOLIDAÇÃO_DA 
POS·GRADUAÇAO 

STRICTOSENSU 

Durante o ano de 1 970, foi tomada uma 
série de providências no sentido de consolidar 
os programas já implantados, bem como criar 
os novos programas de Ciência dos Materiais, 
de Engenharia Elétrica e de Matemática 
Aplicada, iniciando, em 197 1 , estes cursos com 
as primeiras turmas, 

A Seção de Energia Nucleru' orgaIÚzou, pru'll 
a Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), um programa com a finalidade de 
preparar pessoal em Engenharia Nuclear até o 
doutoramento, no exterior, intitulado: Mestrado 
Especial no Brasil. 

A Seção de Quínúca iniciou a instalação de 
um laboratório de Síntese Orgânica, e o Pro
grama de Pós-Graduação passou a dedicar 
estudos nesta área, voltados para síntese total 
de fármacos, setor pouco desenvolvido no 
Brasil, buscando alternativas pru'a tornar o País 
independente da impOltação de insumos para a 
produção de alguns medicamentos consi
derados básicos pelo Ministério da Saúde, 
Com este laboratório, uma série de pesquisas 
foi desenvolvida, destacando-se entre elas a 
produção do L-DOPA, usado no tratamento 
de doenças, e o estudo químico do óleo de 
sassafrás, utilizado como matéria-prima na 
indústria química, 

A Conússão de Pós-Graduação, ao rever 
as Inslluções Provisórias pru'a o funcionamento 
do Programa, introduziu algumas modificações 
com a finalidade de conceintar ftlosoficamente 
o objetivo do curso, Optou-se, na ocasião, por 
organizar no !ME um programa de alto nível 
técnico-científico, não havendo, portanto, a 
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preocupação em se admitir um número elevado 
de candidatos, mas fazendo, isto sim, uma 
seleção rigorosa. Por este moti vo, elevou-se o 
número de requisitos para a obtenção do 
Mestrado. Por exemplo, exigiram-se, além da 
tese, 30 créditos em cursos. 

A pri meira defesa de tese ocorreu em 1 3  
de dezembro de 197 1 ,  com a titulação do aluno 
GARY SANTOS VARANDAS, do Curso de 
Mestrado em Química. 

O Doutorado em Química foi implantado 
em 1972. Nesse ano foi iniciada a Área de 
Espectrometria buscando a modernidade, 
voltando-se mais especificamente para a 
Ressonância Magnética Nuclear (RMN), ramo 
em que o \ME mantém liderança no Brasil até a 
presente data. Ainda no ano de 1 972, foi 
também criada a Área de Catálise, o que até 
em concepção foi inovador, pois não é 
conhecida a existência, até aquele ano, de 
nenhum programa de mestrado voltado para a 
formação de especialistas em catálise. O 
Programa de Pós-Graduação em Química, com 
mestrado e doutorado, foi posteriormente 
credenciado pelo Conselho Federal de 
Educação (CFE) em 1 980. 

Em 1 973, o Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia de Sistemas foi concebido. A 
Seção de Matemática e Informática do IME 
ofereceu um conjunto de disciplinas visando a 
conferir o grau de Mestre em Ciências em 
Engenharia de Sistemas, dando ênfase às 
segu intes áreas de aplicação: Pesquisa 
Operacional, Matemática Aplicada e Infor
mática (esta última com início em 1 975). Nesse 
mesmo ano, surgiu o Mestrado em Engenharia 
Mecânica, sendo o curso credenciado pelo CFE 
em 1983. Foi criado também o Doutorado em 
Ciência dos Materiais, sendo,juntamente com 
o de Mestrado, credenciado pelo CFE em 
1979. 

É de se ressaltar o apoio concedido pela 
FINEP por intermédio do convênio assinado 
em 1 0  de outubro de 1 974, visando à implan
tação e desenvolvimento dos programas de 
Pós-Graduação do IME. 

Em 1 969, o IME emitiu seu plano para a 
criação de um curso de pós-graduação em 
construção nos campos de transportes, solos e 
estruturas, mas somente em 1 2  de novembro 
de 1 974 o Chefe do Departamento de Ensino e 
Pesquisa do Exército, com a finalidade de 
atender ao desenvolvimento do ensino e da 
pesquisa científica e tecnológica, na Portaria nº 
39, autorizou o funcionamento, a p3l1irde 1975, 
do Curso de Pós-Graduação de Engenharia de 
Construção, nas áreas de transportes e solos. 
Porém, por falta de recursos financeiros não foi 
efetivada a implantação desse Curso no IME, 
mas essa Portaria comprova que as reivin
dicações atuais da carência de estudos 
avançados e pesquisa na especialidade da 
Engenharia de F0l1ificação e Construções vêm 
de longa data. 

Em 1 977, surgiu o Programa de Pós
Graduação em Transportes, inicialmente como 
um curso de especialização, com a matrícula de 
seus 1 8  primeiros alunos. Os professores do 
Curso foram contratados pela Empresa 
Brasileira de Planejamento de Transportes 
GEIPOT de acordo com o convênio firmado 
com o Ministério dos TranspOltes. Pioneiro na 
área de ensino em Transportes, o Curso de 
Mestl1ldo obteve o seu primeiro credenciamento 
junto ao CFE em 19 80. 

A primeira tese de doutorado do TME foi 
defendida em 1 5  de setembro de 1 975 pelo 
Prof. ROBERTO RODRIGUES COELHO, no 
Curso de Doutorado em Química. 

Apes3l'das dificuldades no setor, o Instituto 
prosseguiu seus esforços de evolução, man
tendo durante os anos, ainda que algumas vezes 
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à custa de substanciais recursos externos ao 
Ministério do Exército, programas de pós
graduação em quase todas as áreas de 
Engenharia em que atua. Aqueles recursos, 
provenientes de convênios com empresas ou 
órgãos financiadores da área governamental, 
permitiram ampliações, aquisição de equipa
mentos e a manutenção de um corpo docente e 
de pesquisadores de excelente padrão profis
sional. Tais benefícios se refletiram grruldemente 
também no ensino de graduação, propiciando, 
dessa forma, a elevação da instituição como um 
todo. 

EVOLUÇÃO DOS PROGRAMAS 

Após algumas reestruturações, na década 
de 80, o Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Sistemas foi modificado líela 
Portaria n2 002 do Estado-Maior do Exército, 
de 1 6  de janeiro de 1987, a qual criou o Curso 
de Pós-Graduação em Sistemas e Computação 
no !ME. Este Programa absorveu os seguintes 
cursos em funcionamento na época, os quais 
foram considerados extintos: Transportes; 
Engenharia de Sistemas - Informática; 
Engenharia de S istemas - Pesquisa 
Operacional e Matemática Aplicada. As áreas 
de concentração do novo Curso passru'am a ser: 
Informática; Pesquisa Operacional; Trrulspoltes 
e Cartografia. A consolidação de vários cursos 
em um só programa objetivou superar as 
dificuldades para manter vários programas, 
decorrentes da carência de um número satis
fatório de professores doutores e de recursos 
materiais e financeiros. 

Esta nova solução não a\crulçou os objetivos 
almejados e, por meio das Portarias n'" 054, 
055 e 056 do Estado-Maior do Exército, de 12 

de junho de 1998, publicadas no Boletim do 
Exército n2 24, de 10 de junho de 1998, foram 
criados os Cursos de Pós-Graduação em 
Engenharia de Transportes e em Engenharia 
Cartográfica no IME, modificando, ainda, o 
desenvolvimento do Curso de Pós-Gradua
ção em Sistemas e Computação, com novas 
áreas de concentração: Inteligência Artificial; 
Tratamento da Informação; Arquitetura de 
Computadores; Redes de Computadores e 
Otimização. Tais áreas de concentrações 
foram recentemente reestruturadas, per
mit indo melhorias nas aval iações pela 
CAPES. 

Atualmente, os programas de Sistemas e 
Computação e de Engenharia de Transportes 
são reconhecidos pelo Ministério da Educação 
e do Desporto (MEC), passando a gozar de 
validade nacional para todos os efeitos legais, 
por terem obtido conceitos para tal na última._", 
avaliação realizada pela CAPES. O Programa 
de Mestrado em Engenharia Cartográfica está 
sendo avaliado por essa fundação, para obter 
o seu reconhecimento como curso de pós
graduação stricto sellSII. 

CONCLUSÃO 

Os PROGRAMAS DE PÓS-GRADUA
çÃO em funcionamento no !ME, com os seus 
respectivos cursos e a quantidade de formandos, 
até dezembro de 1998, são: 

- ENGENHARIA DE TRANSPORi'ES, 
com o curso de mestrado, formou 142 mestres; 

- ENGENHARIA ELÉTRICA, com o 
curso de mestrado, formou 156 mestres; 

- ENGENHARIA MECÂNICA, com o 
curso de mestrado, formou 1 15  mestres; 
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- CIÊNCIA DOS MATERIAIS, com os 
cursos de mestrado e doutorado, formou 1 09 
mestres e 1 2  doutores; 

- QUÍMICA, com os cursos de mestrado 
e doutorado, formou 145  mestres e 24 
doutores; 

- ENGENHARIA CARTOGRÁFICA, 
com o curso de mestrado, formou 50 mestres; 

- ENGENHARIA NUCLEAR, com o 
curso de mestrado, formou 140 mestres; 

- SISTEMAS E COMPUTAÇÃO, com o 
curso de mestrado, formou 361  mestres. 

Em 1 999, o Instituto comemora os trinta 
anos de Pós-Graduação, com oito programas 
atuantes, constituídos de dez cursos, herdeiros 
dos pioneiros das décadas de 60 e 70, que 
formaram, nesse período, 1 .2 1 8  mestres e 36 
doutores, criando a base e as condições para 
esses pós-graduados,atuure!ll.co!1l0 multipli
cadores do saber, nllma liderança efetiva e 
promotora do desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia no País. 

Como o Exército, o IME em toda a sua 
história sempre integrou-se com a sociedade 
brasileira em todos os setores produtivos do 
desenvolvimento e do bem-estar nacional. Já 
que a ciência e a tecnologia normalmente têm 
dualidade de aplicação na comunidade civil e 

na área militar, pois são mutuamente depen
dentes e condicionantes, o Instituto, em várias 
épocas, não só formou engenheiros militares, 
mas também participou at ivamente da 
formação de especialistas altamente capa
citados, aspiração sempre presente no nosso 
País, e desenvolveu pesquisas avançadas no 
sentido de obter a independência tecnológica 
e manter a soberania do Brasil no cenário 
mundial. 

A Pós-Graduação nunca foi uma intl1lsa no 
TME, mas foi uma conseqiiência do destino do 
Instituto em sempre buscar o pioneirismo, a 
excelência do ensino, a liderança na comunidade 
científica e a abrangência nacional. Faz-se 
sempre presente e está atuando com afinco, 
procurando a cultura científica. 

Destacando-se no cenário nacional por sua 
qualidade de ensino, o Instituto Militar de 
Engenharia mantém-se fiel às tradições de 
pioneirismo estabelecidas pelo espírito 
desbravador de nossos antepassados. 

Como herdeiro de mais de 200 anos de 
formação de engenheiros e 30 anos de formação 
de pós-graduandos, hoje o TME se projeta para 
o futuro, sob os mesmos desígnios do passado, 
porém revigorado pela certeza de seu destino 
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Pesquisa 

-

RESULTADpS RECENTES NA GERAÇAO 
DE NUMEROS PRIMOS PARA 

EMPREGO EM CRIPTOGRAFIA 

Almir Paz de Lima* 
Ricardo Ungaretti** 

IN1RODUÇÃO 

Existem inúmeras maneiras de gerar números primos. Entretanto, para o emprego em 
sistemas criptográficos, certas exigências devem ser atendidas, sobretudo quanto à 
imprevisibilidade dos números gerados. Além disso, deve-se considerar o tempo gasto 
nesta operação, uma vez que a determinação da primalidade de um número, com absoluta 
celteza, é uma tarefa complexa. O que se faz, na prática, é gerar números que são prováveis 
primos, a p31tir de um candidato inicial pseudo-aleatório, com uma probabilidade suficiente 
p31'a atender aos níveis de segurança requeridos pelos sistemas. 

UM ALGORI1MO GENÉRICO 

Ao analisarmos as diferentes maneiras de se gerarem números primos por métodos 
probabilísticos, podemos verificar uma idéia central, contida em praticamente todos os 
algoritmos, que sintetiza o processo. Assim, para se gerar um número primo n, de tamanho 
definido, executa-se o seguinte algoritmo: 

• Tenente·Coronel R 1 ;  Engenheiro de Comunicação no IME em 1963, Mestre em Ciências Matemáticas 
no ITA em 1 969 e Mestre em Ciências Matemáticas na Universidade de IlIinois, EUA, em 1 971 , 
.. Capitão-Tenente do Corpo da Armada; Mestre em Ciências em Engenharia da Produção na UFF, 
1 999. 
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RESULTADOS RECENTES NA GERAÇÃO DE NÚMEROS PRIMOS PARA EMPREGO EM CRIPTOGRAFIA 

Algoritmo Gere/Primo 
I - Gera-se aleatoriamente um número 

Ímpar /1. compreendido dentro de um intelvalo 
específico; 

2 - Aplica-se um teste de divisão a /1, a fim 
de se eliminarem os números múltiplos de 
pequenos primos. Caso n não passe no teste, 
retorna-se a I e faz-se n = n + 2. 

3 - Aplica-se um teste probabilístico de 
composição a /1, que o defmirá como composto 
ou como provável primo (com um limite 
superior para a probabilidade de erro asso
ciada). Caso 1/ seja composto, retoma-se a I e 
faz-se I/. = /1 + 2. Caso 1/ seja provável primo, 
termina-se o algoritmo. 

Note-se que, ao não restringirmos o 
crescimento de 1/, fazemos com que sempre 
haja a geração de um provável primo, sem 
limitarmos o tempo de execução do algoritmo, 
ou seja, não permitimos que o algoritmo falhe. 
Desta forma, ao término da execução do 
algoritmo, o número n gerado será considerado 
um provável plimo, com um limite superior para 
a probabilidade de erro dependente do teste 
probabi lístico escollúdo. 

Outros algoritmos, ao contrário, intenom
pem sua execução após uma determinada 
quantidade (preestabelecida) de tentativas 
frustradas, e reiniciam com uma nova escollla 
de /1.  A lógica deste procedimento baseia-se 
na não-uniformidade da distribuição dos nú
meros primos, e procura evitar o excesso de 
cálculos, que ocorre quando o número /1 inicial 
está situado no início de um intervalo, entre o 
primo anterior e o primo posterior a 1'1, que é 
muito maior que a média dos intervalos entre 
primos da ordem de grandeza desta faixa. 

O algoritmo Gere/Primo apresenta a estru
tura comum dos métodos que visam à geração 
de números primos. Obviamente, os diversos 

algoritmos conhecidos possuem características 
próprias, procurando otinúzar seus respectivos 
desempenhos, sem, no entanto, abandonar a 
idéia central aqui abordada. 

O principal diferenciador destes métodos 
está no teste probabilístico de composição 
utilizado. Gordon [3] indica o algoritmo-P de 
Knuth [7], que é uma versão simplificada do 
teste de Rabin-Miller [ 10], reconhecendo como 
provável primo o número-candidato que passe 
por 5 iterações do teste, valendo-se de bases 
aleatórias. Brandt [2] sugere que se use o teste 
de Rabin-Miller, inicialmente com a base 2 e, 
em seguida, com f iterações com bases esco
lhidas aleatoriamente. Silverman [ 1 2] sugere, 
como alternativas, o emprego do teste de Rabin
Miller, combinado com o teste de Lucas, ou 
combinado com o recente teste de Frobenius, 
desen volvido por Grantham. Em [14], Zinuner
mann reconhece como primo um número que 
passe por 4 iterações do teste de Fermat. Em 
[ 1 3], são sugeridos três métodos: o método de 
Fermat, o método de PSW e o método de 
Frobenius, que apresentam lúveis de segurança 
distintos, indicados para di ferentes circuns
tâncias. 

o MÉTODO DE FERMAT 

A maneira mais simples, rápida e econômica, 
porém, de menor segurança, para se gerar um 
provável primo é empregar o algoritmo Gem
Primo, utilizando o teorema de Fermat, com a 
base 2, como teste de composição. 

Obviamente, existirão inúmeras restrições ao 
uso deste método, pois o majorante da proba
bilidade de se aceitar um número composto 
como primo é relati vamente alto, comparando
se aos demais métodos. No entanto, para algu-
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mas aplicações específicas, que requerem 
rapidez, acima de tudo, e relativa segurança, este 
método é bastante satisfatório. 

O POP, versão 2, por exemplo, reconhece 
como primo um número-candidato que passe 
por quatro iterações do teste de Fermat, com 
as bases 2, 3, 5 e 7. Zimmermann [ 1 4] ,  autor 
do POP, cita o trabalho de Rivest [ l i ] ,  para 
justificar que estes testes são suficientes. Rivest 
gerou 7 18  milhões de números inteiros aleatórios 
de 256 bites. Deste total, 43.741 .404 passaram 
por um teste de divisão, que consistia na divisão 
por todos os primos menores que i 0.000. Dos 
números que passaram pelo teste de divisão, 
4.058.000 passaram por um teste que consistia 
no emprego do teste de Fermat com a base 2 e 
os mesmos 4.058 .000 passaram por oito 
iterações do teste de Rabin-MilIer. Nesta 
pesquisa, portanto, não foram encontrados 
pseudoprimos base 2, ou seja,  todos os 
números-candidatos que passaram pelo teste de 
divisão e pelo teste de Fermat com base 2 foram 
considerados prováveis primos fOltes pelo teste 
de Rabin-Miller. Como defende ZinU11ermann, 
trata-se de uma forte evidência experimental 
para se aceitar, na prática, o teste de Fermat 
com a base 2, após um teste de divisão que 
elimine os múltiplos de pequenos primos, como 
suficiente para o reconhecimento de primos, 
com uma pequena margem de erro. 

Em [2] e [ 1 1] ,  os autores argumentam que 
a probabilidade de um número composto 
aleatório satisfazer ao teorema de Fermat com 
a base 2 é desprezível. Para tanto, basearam
se em resultados divulgados por Pomerance [9], 
que provou que o limite superior para a 
quantidade de pseudoprimos base 2, para 
números x suficientemente grandes, é dado por: 

P2(x) :O; x / (L(x)) 1/2 

onde P ix) é a quantidade de pseudoprimos 
base 2 menores quexeL(x) = xlI/ lI/ lI/ xiII/ lI/ x. 
Pomerance conjectura, ainda, que Pix) tende, 
de fato, a x/(L(x)l + 0(1). Como analisa Rivest, 
se a conjectura de Pomerance estiver correta e 
se, além disso, ignoraI1110S o valor de O( I ), então 
a quantidade de pseudoprimos base 2, para x 
suficientemente grande, é limitada por: 

Pix) S' x / L(x) 
Admita-se, por exemplo, a necessidade de 

se gerarem números primos de 75 dígitos. Da 
Teoria dos Números, sabe-se que a quantidade 
de primos com 75 dígitos é, aproximadamente, 
dada por: 

"'0 075 / In 1 075) - 0 074 / I n  1074) 

'" 5,2 . 1072 

A quantidade de pseudoprimos base 2, 
menores que l O", admitindo-se a conjectura 
de Rivest, é, aproximadamente, limitada por: 

Sendo LO 075) '" 1 024, então: 

Como se vê, a proporção entre pseudo
primos base 2 menores que 1075 e primos, com 
75 dígitos, não é superior a I para 5 . 1  02 1 .  Daí, 
com mais forte razão, a relação, pma números 
de 75 dígitos, entre pseudoprimos base 2 e pri
mos é inferior a 2. i 0-22. 
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, 

O METODO DE PSW 

A maneira mais natural de reforçarmos o 
teste anterior, aparentemente, seria repetirmos 
a aplicação do teste de Fermat a um mesmo 
número n, com diferentes bases, observando
se que permaneceria, ainda, o inconveniente 
problema de os números de Carmichael salisfa
zerem a tal teste, para todas as bases relati
vamente primas a n. 

Entretanto, baseando-nos no artigo de 
Pomerance, Selfridge e Wagstaff [98], daí o 
nome método de PSW, veremos que existe uma 
altemativa mellior. 

De fato, os autores observaram que a 
combinação de diferentes conceitos de pseudo
primaI idade parece constituir, de forma mais 
eficiente, um teste de composição, do que a 
repetição de um mesmo teste com bases dife
rentes. Tal conjectura sustenta-se em obser
vações empíticas, obtidas pelo exame de vários 
tipos de pseudoprimos, até o limite de 25. 109. 

A primeira observação baseia-se no 
cômputo dos números que são pseudoprimos 
para diferentes bases. O fato de um número ser 
pseudoprimo para a base a parece aumentar 
as chances de este número ser, também, um 
pseudoprimo para a base b, a ;éb. Em outras 
palavras, o acréscimo de um mesmo tipo de teste 
de composição para um número, com outras 
bases, detecta menos números compostos, 
proporcionalmente, do que o mesmo teste com 
as bases anteriores. 

Seja a tabela: 

Bases Quantidade de Pseudo primos 
até 25. 1 09 

2 2 1 .853 
2, 3 4.709 
2, 3, 5 2.522 
2, 3 ,  5, 7 1 .770 

Após a aplicação do teste de Fermat, com 
a base 2, restaram 2 1 .853 pseudoprimos, ou 
2 1 .853/25 . 109 = 0,000087% da quantidade 
inicial de números. Ao se acrescentar o teste 
para a base 3, restaram 4.709 pseudoprimos, 
ou 4.709/2 1 .853 = 2 1 ,55% da quantidade 
anterior. Após a aplicação do teste com a base 
5, restaram 2.522 pseudoprimos, ou 2.522/ 
4.709 = 53,56% da quantidade anterior e, 
finalmente, com a base 7, restaram 1 .770 
pseudoprimos, ou 1 .770/2.522 = 70, 18% da 
quantidade anterior, mostrando uma queda 
contínua na eficiência dos testes, à medida que 
se aumenta o número de bases. Baillie [ I ]  
argumenta que tal fato ocorre porque os testes 
com diferentes bases são dependentes. Se os 
eventos "n é um pseudoprimo base a" e "/I é 
um pseudoprimo base b", a ;éb, fossem inde
pendentes, então seda de se esperar que nenhum 
dos 2 1 .853 pseudoptimos base 2 fosse também 
pseudoprimo base 3, 5 ou 7 .  

Além disto, o fato de um número ser 
pseudoprimo para várias bases aumenta sua 
chance de ser um número de Carmichael. 

Uma segunda e, talvez, mais importante, 
observação a se fazer é que os autores de [8] 
não encontraram nenhum número que fosse um 
pseudoprimo base 2 e, simultaneamente, um 
pseudoprimo de Lucas [5] [ 1 3], até o limite de 
25. 1 09. Tal fato deu origem à proposição 
empírica que afirma que, se um número satisfaz 
ao teorema de Fermat com a base 2 e passa 
por um teste probabilístico baseado nos 
pseudoprimos de Lucas, então este número tem 
maior probabilidade de ser um primo do que se 
passasse por várias iterações de cada teste 
isoladamente. Assim, surge um novo teste de 
composição que combina estes dois conceitos 
[8]. Tal teste aparenta ser muito poderoso, pois, 
apesar de não se conhecer uma maneira formal 
para o cálculo de um majorante para a sua pro-

24 Vol. XVI - Nº 2 - 2· Quadrimeslre de 1 999 ['I' j 



RESULTADOS RECENTES NA GERAÇÃO DE NÚMEROS PRIMOS PARA EMPREGO EM CRIPTOGRAFIA 

babilidade de erro, ninguém reclamou, até a 
presente data, o prêmio de US$ 620, oferecido 
para quem apresentasse um número composto 
que passasse pelo teste (6). 

Desta forma, uma segunda proposta para 
se gerar um provável primo é empregar o 
algoritmo GeraPrilllo, utilizando o teorema de 
Fermat com a base 2, e, em seguida, verificar 
se o número é um provável primo de Lucas. 
Caso passe por estas duas fases, o número será 
considerado um provável plimo. 

o MÉTODO DE FROBENlUS 

Uma terceira alternativa, para se gerar um 
provável primo, é a aplicação do Teste Aleatório 
Quadrático de Frobenius (4), baseado no 
conceito dos pseudoprimos de Frobenius [5), 
aos números-candidatos. O TAQF é um teste 
completo, pois engloba um teste de divisão 
inicial por primos menores que 50.000, e seus 
passos estão otimizados, de modo que somente 
números com grande probabilidade de serem 
prováveis primos é que chegam aos passos 
finais. A primeira ação de maior relevância do 
algoritmo, após o teste de divisão inicial, para 
verificar a primalidade do número-candidato, 
equivale à aplicação do teste do provável primo 
de Lucas. Segundo os autores de [8], o teste 
de Lucas é, em termos da capacidade de 
identificar números compostos, equivalente à 
aplicação do teste de Fermat com a base 2. 
Estes mesmos autores sustentam que a quan
tidade de pseudoprimos de Lucas existentes até 
u m  l imite x é aproximadamente igual à 
quantidade de pseudoplimos base 2 existentes 
até este mesmo limite. Assim, como nos métodos 
anteriores, este passo elimina a maior parte dos 
candidatos remanescentes do teste de divisão. 

O passo seguinte, que embute a lógica do 
teste do provável primo f DIte, passa a ser, então, 
uma ratificação do passo anterior, sendo 
atingido, em tese, somente pelo número
candidato que será aprovado como provável 
pnmo. 

O tempo de execução médio do TAQF é 
cerca de três vezes o tempo requerido pelo teste 
do provável primo forte. De [4), sabe-se que o 
majorante da probabilidade de um número 
composto passar por uma iteração do TAQF é 
1/7.71 0, sendo, portanto, menor que o majo
rante da probabilidade de um número composto 
passar por três iterações do teste do provável 
primo forte, que é 1/64. 

UMA NOVA PROPOSTA 

Em [ 13), tese de mestrado do segundo autor, 
orientada pelo primeiro autor, conclui-se que a 
geração de números primos por métodos 
probabilísticos requer, basicamente, a aplicação 
de três etapas. A partir de um número-candi
dato inicial, a primeira etapa consiste na 
aplicação d.e um teste de divisão que elimine a 
maioria dos candidatos. No TAQF, por 
exemplo, o teste de divisão com os primos 
menores que 50.000 elimina cerca de 95% dos 
candidatos. A segunda etapa corresponde ao 
emprego de um teste de composição que seja 
eficiente e rápido, devendo ser capaz de aprovru' 
somente o candidato que será considerado 
provável primo pelo algoritmo. O teste de 
Fermat com a base 2 mostra-se como uma 
respeitável opção para ser utilizada nesta 
fase. A terceira etapa funciona basicamente 
como uma confirmação da primalidade do 
candidato selecionado na etapa anterior. Em 
princípio, esta fase só é alcançada pelo 
provável primo que será gerado, servindo para 

[ 3' i VaI. XVI - NQ 2 - 2Q Quadrirnestre de 1 999 25 



RESULTADOS RECENTES NA GERAÇÃO DE NÚMEROS PRIMOS PARA EMPREGO EM CRIPTOGRAFIA 

que se aumente o grau de confiança em sua 
primalidade. 

Partindo-se deste princípio, é sugerida a 
utilização do método de Frobenius, precedida 
da aplicação do teste de Fermat com a base 2, 
para a geração de números prováveis primos. 

COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS 

Em [13], foram implementadas rolinas para 
a comparação dos desempenhos dos métodos. 
As rotinas foram executadas no pacote 
matemático Maple V (release 3) e visaram, 
apenas, a dar uma idéia dos desempenhos dos 
diferentes métodos probabilísticos apresentados, 
não tendo sido, portanto, submetidas a metodo
logia de otimização. Nos testes, cada rotina foi 
executada 1 .000 vezes, em u m  micro
computador Pentium - 1 66 Mhz, com 32 
Mbytes de memória RAM. Na geração de 
prováveis primos de 75 dígitos, foram oblidos 
os seguintes resultados: 

Teste Tempo de 
execução médio 

para cada rotina 

Provável Primo Forte 4,29s 

Método de Fermat 3,98s 

Método de PSW 4,59s 

Método de Frobenius 1 7,25s 

Método de Frobenius 

procedido do teste de 

Fermat com base 2 7,83s 

CONCLUSÃO 

o teste aleatório quadrático de Frobenius, 
surgido recentemente, mostra-se uma altemativa 
viável ao teste de Rabin-Miller, para ser 
empregado como teste probabilístico de 
primalidade. De fato, apesar de apresentar um 
tempo de execução médio três vezes superior 
ao deste último, o majorante da probabilidade 
de erro, para uma iteração, do TAQF é bem 
menor que o majorante da probabilidade de 
erro, para três iterações, do teste de Rabin
Miller, conforme visto anteriormente. 

Na geração de números primos, contudo, 
não é necessária a aplicação de um teste tão 
rigoroso nas etapas iJúciais. Na fase de detecção 
de números compostos o uso de qualquer teste 
de composição é válido, devendo-se adotar o 
que apresente melhor desempenho. Na última 
fase, de confinnação da primai idade do número
candidato, que teoricamente só é atingida pelo 
número que será aprovado pelo algoritmo, 
deve-se, no entanto, utilizar um teste de bom 
desempenho, cujo majorante da probabilidade 
de erro possa ser calculado. 

A combinação do teste de Fermat com a 
base 2 e do método de Frobenius aparenta ser 
uma boa solução para o emprego na geração 
de números primos por métodos probabilísticos, 
conforme ficou evidenciado na apresentação 
dos resultados obtidos. Note-se que a aplicação 
do método de PSW, com menor tempo de 
execução médio, pode ser considerada, para 
emprego em algumas circunstâncias, uma 
solução meUlOr que a antelior. No entanto, deve
se levar em conta que não se conhece uma 
maneira formal de se calcular o majorante da 
probabilidade cle erro cleste teste. [ll 
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Pesquisa 

INFLUÊNCIA QA CONCENTRAÇÃO 
DE MANGANES NO ESPECTRO DE 

RME DO Mn2+ EM CaO* 

R. S. de Biasi** 
M. L. N. Gril/o*** 

RESUMO 

o espectro de ressonância do spin eletrônico em amostras de óxido de cálcio dopado 
com manganês foi estudado à temperatura ambiente para concentrações de Mil entre 0,0 I 
e 0,40mol%. Os resultados sugerem que o alcance da interação de câmbio entre os íons de 
Mn2+ é aproximadamente 0,59nm. 

INTRODUÇÃO 

O óxido de cálcio (CaO) é um material cerâmico com muitas aplicações industriais 
cujas propriedades podem ser consideravelmente modificadas pela presença de elementos 
de transição como o feno, o cromo e o manganês. A ressonância magnética eletrônica 
(RME) é uma técnica conveniente para estudar essas impurezas na estrutura do CaO. No 

' Tradução do artigo: R. S. de Biasi e M. L. N. Grillo. Influence 01 Manganese Concenlration on lhe ESR 
Speclrum 01 Mn'" in CaD, J. Alloys Comp. 282, 5(1 999) . 
.. Engenheiro Eletrônico (PUC/RJ), Mestre em Ciências em Engenharia Eletrônica (PUC/RJ) e PhD 
em Engenharia Eletrônica (Universidade de Washington, Seattle, EUA). É Professor Titular do IME . 
.. , Bacharel em Ffsica (UERJ), Mestre em Ciências em Ffsica (PUC) e Doutora em Física (UFRJ). É 
Professora Adjunta da UERJ. 
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presente trabalho, investigamos o efeito da concentração de manganês sobre o espectro do Mn2+ 
em óxido de cálcio policristalino. Esta investigação é importante por duas razões. Em primeiro 
lugar, uma vez conhecidos os efeitos da concentração de manganês sobre o espectro, torna-se 
possível usar os resultados de RME para medir, de forma rápida e não-destrutiva, pequenas 
concenb'ações de Mn em CaO comercial; em segundo lugar, o conhecimento do alcance da interação 
de câmbio entre os íons de Mn2+ é essencial para uma melhor compreensão das propriedades 
magnéticas do óxido de cálcio dopado com manganês. 

HISTÓRICO 

RME de óxido de cálcio dopado com manganês 

A análise do espectro de RME em monocristais de óxido de cálcio dopado com manganês I 

mostra que os íons de Mn2+ substituem os íons de cálcio na rede cristalina. O espectro pode ser 
descrito pelo hamiltoniano de spin 

com g = 2,0009, A = -O, 00808cm-1 e a = 0,00059cm-l •  

RME de soluções sólidas diluídas 

( 1 )  

A teoria do alargamento dipolar em soluções sólidas diluídas foi desenvolvida por Kittel e 
Abrahams2 e generalizada por de Biasi e Fernandes' para levar em conta as interações de câmbio. 
Os principais resultados são os seguintes: 

(I) a forma de onda da curva de absorção é uma lorentziana truncada; 
(lI) a largura de linha pico-a-pico da primeim derivada da curva de absorção pode ser expressa 

na forma 

(2) 

(I1I) a intensidade da curva de absorção é dada por 

1 =  c-j'e (3) 

onde !lHo é a largura de linha intrínseca, f1H" é o alargamento dipolar, c I e c2 são 'constantes e 

fe é a concentração de íons substitucionais da impureza paramagnética que não estão acoplados 
pela interação de câmbio, que pode ser expressa na forma 
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fe = f( 1 - f) « r) (4) 

onde! é a concentração de impurezas, z(rc) é o número de sítios catiônicos incluídos em uma 
esfera de raio rc e I"c é o alcance efetivo da interação de câmbio. 

MÉTODO EXPERIMENTAL E RESULTADOS 

Preparação das amostras 

As amostras dopadas com manganês usadas neste estudo foram preparadas a partir de CaC03 
e Mn02 em pó de alta pureza. Os pós foram misturados e tratados por 24 horas a 1 .200°C no ar. 
As concentrações de manganês foram determinadas por análise química. Os espectros de difração 
de raios X de todas as amostras corresponderam, dentro do erro experimental, ao espectro' do 
CaO. Nenhuma outra fase foi observada. 

Medidas de ressonância magnética 

Todas as medidas de ressonância magnética foram realizadas à temperatura ambiente e 9,50 
GHz. Os espectros de amostras típicas aparecem na figura 1. Em princípio, os dados de largura de 
linha podem ser obtidos 
a p311ir de qualquer linha 
do espectro do pó. A 
linha indicada por uma 
seta na figura l (a) foi a 
escolhida. Os resultados 
aparecem na tabela 1, 
juntamente com os dados 
relativos à intensidade. 

Figura 1: (a) Espectro de 
RME de uma amostra de 
CaO dopada com 0.01  
mol% Mn;  (b) espectro de 
RME de uma amostra de 
CaO dopada com 0,40 
mol% Mn. 

30 

0,32 

(a) 

0 ,34 0 ,36 
CAM PO MAGNÉTICO ( T ) 
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f(lIlol%) !J.H"iG) IR 
0,01 2,3 1 4 

O, l O  4,76 25 

0,20 6,76 52 

0,30 8,84 75 

0,40 1 O, 1 7  95 

Tabela 1 :  Resultados experimentais para o sistema Mn2+ - CaO (T = 300K, V = 9,50GHz) 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A variação teórica com a concentração da largura de linho pico-a-pico m",,1 dada pela 
Eq.(2), aparece na figura 2 para mo = 2,30G e seis valores diferentes da interação de câmbio. 
Os valores de I'c e z(l'c) para as seis primeiras esferas de coordenação aparecem na tabela 2, 
onde 11 é o número de ordem de cada esfera de coordenação (11 = I corresponde à situação em 
que nenhum sítio vizinho é incluído e assim por diante). Os valores de z(l'c) são os apropriados 
para a rede clc do CaO; os valores de I'c foram calculados para a constante de rede à temperatura 
ambiente, medida' por difração de raios X, ao = 4,8 1 05Á. OS dados experimentais também 
aparecem na figura 2. Os resultados experimentais estão próximos ela curva teórica para 11 = 4, 
que corresponele, ele acordo com a tabela 2, a um alcance I'c = 5,89Á para a interação ele câmbio. 

1 2  

1 0  

� 8 
f-
E � 

Q. 

�Q. 
6 

4 

2 
0,0 0 , 1  0,2 0,3 

f (  mol% Mn) 

(fJl i Vol. XVI - Nº 2 - 2" Quadrimestre ele 1 999 

(\ ", 0 

0,4 

Figura 2 :  Variação com 
a concentração da 
largura de linha pico·a
pico, lIHpp' em CaO 
dopada com Mn. Os 
círculos são pontos ex
perimentais; as curvas 
representam os resul
tados de cálculos teóri
cos para seis diferentes 
alcances da interação 
de câmbio. 
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INFLUÊNCIA DA CONCEtlTRAÇÃO OE MANGAtlÊS NO ESPECTRO DE RME 00 Mn2+ em CaD 

n 'Anm) z(rc ) 
I 0,00 O 
2 3,40 1 2  

3 4,8 1 1 8  

4 5,89 42 

5 6,80 54 

6 7,61 78 

Tabela 2: Valores de 'e e z(re) para o CaO 

A figura 3 mostra a intensidade teórica [Eg. (3)] e experimental (tabela I )  do espectro. A 
escala vet1ical é arbitrária e foi escolhida para o melhor ajuste possível dos pontos experimentais à 

curva teórica para n = 4 ou z(re) = 42. A concordância foi excelente. 
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Figura 3 :  Variação com a concentração d a  intensidade d e  linha, IR' e m  CaO dopado 
com Mn. Os círculos são pontos experimentais; as curvas representam os resultados 
de cálculos teóricos para seis diferentes alcances da interação de câmbio. 
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INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE MANGANÊS NO ESPECTRO DE RME DO Mn2+ em CnD 

A figura 4 mostra a variação com a concentração do alargamento dipolar L1Hd do espectro do 
Mn2+ em CaO e no composto isomOlfos MgO. O aumento mais rápido da largura de linha com a 
concentração de Mn no MgO é compatível (pelo menos quantitativamente) com o fato de que a 
constante de rede ao do CaO é maior do que a do MgO (0,48nm para o CaO e 0,42nm para o 
MgO, conforme as referências 4 e 6, respectivamente), já  que, de acordo com a referência 3 ,  o 
aumento da largura de I inha é inversamente proporcional a a3 o. m:J 

30 

25 

20 
� 

f-
1 5  E • 

� 

::r:. 'O 1 0  '1 

5 • 

O 
0 ,0 0 , 1  0,2 0,3 0,4 

f (  mol% Mn) 

Figura 4 :  Variação com a concentração d o  alargamento dipolar do espectro d o  Mn2+ 
em MgO (ú) e CaO (à). As curvas representam o resultado de cálculos teóricos para 
z(rcl = 42. Os resultados para o MgO são os da referência 5. 
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UMA DATA FESTIVA 
O 90º ANIVERSÁRIO DA 

FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS 

Ubirajara da Silva Valellça* 

OS PRIMÓRDIOS 

o dia 1 5  de março de 1 999 trouxe
nos a lembrança de que há noventa anos 
passados era solenemente inaugurada, em 
Piquete, Estado de São Paulo, a nossa 
primeira fábrica para produzir pólvora 
química. ' 

Ao registrarmos esta efeméride 
gloriosa para a história da FPV, de hoje, 
cumpre evocar a memória do Marechal 
João Nepomuceno de Medeiros Mallet 
que, ao início do século, vislumorou a 
possibilidade de mandar construir, no 

• O General de Brigada (R1)  Engenheiro Químico Ubirajara da Silva Valença tem os cursos da AMAN 
(Arma de Engenharia), de Graduação e de Pós-Graduação (Mestre em Ciências) em Engenharia 
Química, com especialização em Catálise, pelo Instituto Militar de Engenharia. Fez estágios sobre 
Tecnologia de Propelentes no Radford Army Ammunition Plant, na Virginia, EUA e sobre a Tecnologia 
de Catalisadores no Institut de Recherche Sur la Catalyse, em Lyon e no Laboratoire de Cinetique 
Chimique em Paris, França. Serviu por sete anos na Fábrica Presidente Vargas e por quatro anos na 
IMBEL. Chefiou, durante nove anos, o SFPC/1 no Comando da l' Região Mi litar. É professor da 
Cadeira de Explosivos do IME, desde 1973. 

. 

1 Pólvora química é o produto da gelatinização da nitrocelulose; a pólvora fabricada no Brasil, até 
então, era a pólvora negra, resultado da mistura mecânica entre o carvão, o enxofre e o salitre. 
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Brasil, uma indústria produtora de uma pólvora 
moderna que, há apenas 20 anos antes, havia 
sido descoberta na Europa. 

As obras da construção iniciaram-se em 
1905, no governo Rodrigues Alves, sendo Mi
nistro da Guerra o Marechal Francisco de Paula 
Argollo e Chefe da Comissão Construtora o 
Coronel Augusto Maria Sisson. Decorridos 
quatro anos, de edificações e montagens, a 
fábrica foi oficialmente inaugurada em 1 5  de 
março de 1909, com a denominação de Fábrica 
de Pólvora sem Fumaça.' 

A ESCOL� DO LOCAL DA 
FABRICA 

Para a escolha do local, onde seria cons
truída a fábrica de pólvora, foi considerada a 
idéia, que predominava na época, da manu
tenção de total segurança às instalações fabris 
e ao pessoal encarregado da produção. A área, 
protegida pelos maciços da Serra da Manti
queira, garantiria a integridade da fábrica contra 
possíveis ataques inimigos e aos presumíveis aci
dentes que pudessem acontecer quando se 
trabalha com materiais sensíveis e instáveis 
como são os explosivos. 

Um outro ponto que deve ter sido levado 
em conta foi o da localização entre os dois 
principais centros populosos e importantes do 
País -Rio de Janeiro e São Paulo. Não sendo 
muito longe de um ou de outro centro, também 
não era tão vulnerável a um acesso em tempo 
muito reduzido. 

2 Pólvora sem Fumaça foi o nome dado pelo cientista 
francês Paul Vieil le para diferenciá-Ia da Pólvora 
Negra que queima, produzindo muita fumaça. 

AS DENOMINAÇÕES 

A Fábrica de Pólvora sem Fumaça 
funcionou com esse nome até 1936 quando, por 
força do Decreto nº 878, de 3 de junho daquele 
ano, passou a denominar-se Fábrica de 
Pólvoras e Explosivos de Piquete. Passados 
quase três anos uma nova denominação foi dada 
à indústria. Pelo Aviso Ministerial nO 328, de 25 
de abril de 1 939, ela passou a chamar-se 
Fábrica de Piquete. 

Finalmente, em 1 942 foi-lhe dada a deno
minação, que até hoje perdura, de Fábrica Pre
sidente Vargas, como homenagem ao Presidente 
da República de então. 

Do mesmo modo que os nomes da fábrica 
foram algumas vezes trocados, também a sua 
subordinação foi alterada, ao longo dos anos. 
Assim é que a fábrica de pólvoras de Piquete 
foi subordinada à antiga Diretoria de Material 
Bélico, passando, posteriormente, à subor
dinação da Diretoria de Fabricação e Recupe
ração e, desde 1977, encontra-se incorporada 
à lMBEL. 

A EVOLUÇÃO DO COMPLEXO 
FABRIL DE PIQUETE 

Na data de sua inauguração funcionavam, 
na Fábrica de Pól vora sem Fumaça, apenas três 
oficinas: a de produção de Nitrocelulose, maté
ria-prima básica para as pólvoras, a de Ácido 
Sulfúrico e a de Pólvoras de Base Simples (o 
motivo de criação da fábrica). 

Em 1 932 começou-se a produzir, também, 
Ácido Nítrico pelo antigo Processo Valentiner. 
1 933 foi o ano da montagem da oficina de 
produção de Trotil (descontínuo), seguindo-se 
as de fabricação de Óleum e Misturas Sulfoní
tricas, em 1 939. Nitroglicerina, Dinamites e Pól-
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voras de B ase Dupla começaram a ser 
fabricadas na época da Segunda Guerra 
Mundial, em 1 94 1 .  

Com o acidente de 1 965, que levou pelos 
ares a oficina B iazzi de produção de Nitrogli
cerina, uma nova instalação, tecnologicamente 
mais moderna, foi adquirida à empresa Joseph 
Meissner (Alemanha), tendo entrado em 
operação em 1 967/1 968. 

Os anos 70 marcam a desativação das 
oficinas de produção dos Ácidos Sulfúrico e 
Nítrico cujas aquisições, nos fabricantes nacio
nais, tomavam-se financeiramente mais atrativas; 
monta dessa década a entrada em operação da 
oficina de produção contínua do Trotil e desati
vação da antiga. 

O avanço tecnológico nas áreas de produção 
de pólvoras e de explosivos vem obrigando a 
Fábrica Presidente Vargas a buscar moder
nização nesses setores. Por isso é que entre os 
anos de 1 975 e 1 980 a FPV passou a contar 
também com uma oficina de produção de Lama 
Explosiva (explosivo civil) e uma Unidade Piloto 
de Propelentes Moldados (explosivo m.ilitar). 

As exigências de garantia da qualidade do 
produto e de preservação do meio ambiente 
foram responsáveis, respectivamente, pela 
entrada em operação da Estação de Tratamento 
d' Água, em 1986, e da Estação de Tratamento 
de Despejos Industriais, em 1 987. 

1 995 marca o início da produção de Emul
sões Explosivas e 1 996, a de Nitrato de Mono
etanolamina. 

A PRODUÇÃO ATUAL 

A produção atual da Fábrica Presidente 
Vargas está voltada para artigos de interesses 
militar e civil. Dentre a produção militar 

destacam-se as de fabricação do Trotil, da 
Nitrocelulose, da Nitroglicerina, das Pólvoras 
de Base Simples e de B ase Dupla e dos 
Propelentes Extrusados e Moldados para 
foguetes. A produção e venda de produtos de 
usos civis foi sempre uma grande vocação da 
FPV, ao longo dos tempos e é mantida até hoje; 
dentre eles relacionamos as Dinamites Gela
tinosas e Pulverulentas, as Lamas e Emulsões 
Explosivas e o Colódio (Nitrocelulose com 
baixo teor de ,útrogênio). Por muitos anos o Éter 
Sulfúrico foi um dos rutigos comerciais da linha 
de produção da FPY. 

, 

O ESPAÇO FISICO E A FORÇA 
DE TRABALHO 

A Fábrica Presidente Vargas dispõe de uma 
área de terreno que atinge cerca de 2.880ha, 
distribuídos em 276 prédios dentre os edifícios 
destinados à fabricação e à administração e os 
paióis. 

A força de trabalho dos anos 90 é de pouco 
mais de 600 homens voltados à produção, à 
manutenção, à engenhru'ia do produto, à admi
nistração e às garantias da qualidade e da 
segurança. 

O FUTURO 

A Fábrica Presidente Vargas foi, é e será 
sempre a consagração do esforço e o teste
munho de nossas possibilidades no campo da 
engenharia militar; por isso ela não pode ficar 
pru·ada. Precisa crescer, com atualização tecno
lógica, mesmo dentro das disponibilidades fUlan
ceiras do momento atual, a fim de tornar-se 
competitiva nos mercados interno e externo. 
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Desse modo, estão previstas as montagens 
de uma Planta de Detonadores, da Planta de 
Pólvoras de Base Simples e de Base Tríplice, 
adquirida da Suécia, e da nova Planta de pro
dução de Éter Sulfúrico, em substituição à antiga, 
além da modernização da Planta de Pólvoras 
de Base Dupla. A fabricação do Propelente 
Lançador e Acelerador do Míssil Solo - Solo 
1 .2 é prioritária dentre os projetos de origem 
militar, em andamento na FPY. 

o COMPROMISSO COM O 
SOCIAL 

Mesmo tendo seus objetivos sempre vol
tados para a fabricação de pólvoras e explosivos 
as administrações da Fábrica de Pólvora sem 
Fumaça ou da Fábrica de Piquete ou da Fábrica 
Presidente Vargas jamais descuidaram da 
atenção à parte social e assistencial aos seus 
servidores civis e militares. Ao longo de sua 
existência, vigilante atenção foi dedicada aos 
servidores e seus familiares através de.clubes 
recreativos, cinemas, hospital, farmácia, gabi
nete odontológico, escolas de alfabetização, 
escola industrial, assistência religiosa, áreas de 
lazer com campos de futebol, quadras espot1ivas 
e piscina, supermercado, agência bancária, 
açougue, padaria, granja, alfaiataria, além de 
residências privativas para Oficiais, Sargentos, 
Técnicos de nível médio e funcionários civis. 

Com a incorporação da FPV à IMBEL e 
devido às determinações da Alta Administração 
do Exército, que extinguiram os Centros Sociais 
e as Seções Comerciais dos Estabelecimentos 
Militares, muitos desses benefícios foram 
suprimidos. No enlanto, outros mecanismos 
assistenciais foram instituídos a fim de não deixar 
desassistido o seu pessoal que vive numa região 

de certo modo inóspita e distante de centros 
habitacionais mais populosos. 

O DEVER CUMPRIDO 

No exato momento em que a Fábrica 
Presidente Vargas completa 90 anos de profícua 
existência destacamos a tenacidade, a abne
gação e o sacrifício de seus servidores civis ou 
militares que na humildade e obscuridade de seus 
afazeres têm contribuído para o próprio cresci
mento profissional e da organização a que 
servem. 

Oficiais, engenheiros, mestres e operários 
congraçados sob o mesmo ideal patriótico 
despendem os seus melhores esforços, a sua 
inteligência, a sua saúde num sactifício coletivo 
pelo progresso de nossa indústria bélica, pelo 
aperfeiçoamento de seus produtos e pelo bom 
nome da engenharia militar brasileira. 

As Forças Armadas Brasileiras, grandes 
beneficiárias do trabalho realizado por sua 
principal produtora de pólvoras e explosivos, 
orgulham-seda sua fecunda atividade e, por isso, 
parabenizam-na pelo transcurso de data tão 
representativa para a sua história e a do próprio 
Exército. 

Ao evocarmos, com saudade e orgulho, os 
servidores do passado, ao enaltecermos e nos 
congratularmos com os servidores do presente 
e ao incentivrumos àqueles que, no fi.lturO, preen
cherão suas oficinas, estamos convictos de que 
valeu e valerá o esforço despendido em prol 
dessa grande organização que, desde 1 909, tem 
corno objetivo uma Engenhruia!)ililitm'mais fOIte, 
corno ideal a nacionalidade e como certeza o 
DEVER CUMPRfDO. 

Parabéns, Fábrica Presidente Vargas, pelos 
seus noventa anos. CID 
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UMA VISÃO ESTRATÉGICA DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

VII/berro R. AI/drade * 

INTRODUÇÃO 

Os grandes desafios hoje enfrentados pela maioria dos países em todo o mundo estão 
intimamente relacionados com as contínuas e profundas transformações motivadas pelo 
vertiginoso desenvolvimento cient(fico e tecnológico observado na segunda metade deste 
século. As mudanças daí decOlTentes têm afetado profundamente o homem, o meio ambiente 
e as instituições sociais de maneira sem precedentes na História da humanidade. 
Particularmente as instituições sociais têm sofrido enormes impactos provocados pelo 
freqüente emprego de novas tecnologias que, via de regra, alteram h,íbitos, valores e tradições 
que pru·eciam imutáveis. ' 

Paralelamente, o Brasil vive hoje um momento f0l1emente influenciado poruma conjuntura 
externa de intensa competição. Vivem-se tempos de consol idação de um novo padrão 
econômico e de um novo modelo de gestão das políticas públicas, a partir de uma profunda 
reforma da estrutura do Estado. Neste contexto, o papel da educação como promotora do 
desenvolvimento é considerado como determinante do desempenho da força de trabalho e 

da eficiência do sistema produtivo. Há mesmo enormes preocupações com o papel que os 
sistemas de educação deverão desempenhru· nas estratégias de desenvolvimento neste final 
de século. Novas demandas por reformas e práticas inovadoras na educação acumulam-se, 

• Coronel Engenheiro M ilitar, Engenharia Metalúrgica e Mestrado em Ciências dos Materiais no 
Instituto Militar de Engenharia, PhD em Ciências dos Materiais na Universidade da Califórnia em San 
Diego, atual Subdiretor Técnico do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. 
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ao mesmo tempo em que se dissemina a noção 
entre alguns autores de que a dinâmica do 
desenvolvimento capitalista passa a depender 
menos de novos recursos materiais e humanos 
e mais da incorporação de conhecimentos 
científicos e tecnológicos. 

Algumas correntes advertem para o 
surgimento de uma sociedade de crescimento 
sem emprego, enquanto outros lembram que o 
fenômeno atualmente observado é transitório e 
semelhante àquele observado com o advento 
da Revolução Industrial, eque se resolveria com 
retreinamento e requalificação da população. 
Fica claro, entretanto, que a qualidade dos 
recursos humanos é considerada como com
ponente vital das estratégias de desenvol
vimento, naturalmente apoiada nas demais 
expressões do poder nacional. 

O presente trabalho tem por objetivo rever 
as estratégias de desenvolvimento adotadas por 
alguns dos países que hoje participam ativa
mente da competição estabelecida neste mundo 
globalizado, e parecem prontos para supenu' os 
desafios que se apresentam nesta virada de 
milênio. Paralelamente, o trabaUlO procura colher 
ensinamentos que possam ser incorporados às 
nossas próprias políticas de desenvolvimento. 

PERSPECTIVA HISTÓRICA DO 
DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

O mundo vive a chamada Era da Infor
mação, e a base do conhecimento organizado 
hoje repousa no domínio da informática, aqui 
entendida como a ciência do tratamento racional 
e automático da informação. Da mesma forma 
que o telefone e as subseqiientes inovações que 
vieram no rastro do uso da eletricidade como 
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veículo de comunicação, o uso das Redes 
Globais de Alta Velocidade de Processamento 
de Dados vem produzindo um profundo impacto 
sobre o homem moderno, dinamizando os 
métodos de obtenção, difusão e processamento 
da informação. 

Alvin Toffler,2 em 1980, identificava este 
fenômeno como A Terceira Onda, um fenômeno 
de transformações que atua como uma maré que 
se eleva por sobre o mundo, criando um novo 
ambiente para se trabalhar, para se divertir e 
para se educar os filhos. Neste contexto confuso 
os homens de negócios nadam contra cor
rentes econômicas extremamente capricho
sas, os políticos vêem seu prestígio subir e 
descer loucamente como bóias de cortiça, 
enquanto universidades, hospitais e outras 
instituições lutam desesperadamente contra 
problemas econômicos. 

Hélio Jaguaribe3 afirma que estamos 
presenciando o início do terceiro ciclo da 
globalização. O primeiro ciclo teria se iniciado 
com as Grandes Descobertas, abrindo um 
período de expansão mercantilista na Europa. 
O segundo ciclo corresponde ao desenvolvi
mento da Revolução Industrial, e o terceiro e 
atual ciclo compreende a Revolução Tecno
lógica, que está nos conduzindo a um assimétlÍco 
relacionamento entre países de alta e baixa 
competitividade. O autor lembra que, ao se 
iniciar o primeiro ciclo da globalização, países 
como a Índia e a China tinham um lúvel de vida 
e de civilização superior ao da Europa. Ao se 
encerrar este ciclo, tais países, entretanto, já 
haviam se convertido em nações subdesen
volvidas, tendo consolidada sua posição de 
dependência no curso do novo ciclo. 

Porto Carreiro,' em sua obra História do 
Pensalllento Econôlllico, ens ina que o 
mercantilismo, que vigorou do século XVI até 
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metade do século XVIII, foi marcado por um 
fOlte incremento no comércio em toda a Europa. 
As Grandes Navegações tornaram possível 
desenvolver estreitas relações mercantis com a 
Ásia, vencendo a barreira que os otomanos 
haviam levantado no leste europeu em meados 
do  século Xv. Como conseqüência foi 
descoberto o Novo Mundo, que haveria de 
despertar a cobiça de Portugal e Espanha, que 
logo estariam prontos para explorar toda a sua 
riqueza. O mais importante resultado do 
descobrimento e conquista das telTaS do além
mar foi a expansão do suprimento de metais 
preciosos. Calcula-se que quando Colombo 
descobriu a América a quantidade de ouro e 
prata em circulação na Europa não passaria de 
200 milhões de dólares. Por volta de 1600, o 
volume dos metais preciosos naquele continente 
atingiria o pasmoso total de 1 bilhão de dólares, 
fruto da pilhagem feita por espanhóis nos 
tesouros dos incas e astecas, e da exploração 
de minas no México, na Bolívia e no Peru. 

No Brasil, além da mineração, estruturou
se uma indústria açucareira, que no século XVIII 
tinha um funcionamento bem próximo ao das 
fábricas atuais. Por volta de 1770, as expor
tações brasileiras somavam o dobro das 
exportações dos Estados Unidos e nossa 
economia possuía um tamanho e uma diver
sificação maiores que a economia americana. 
O Brasil seria, na época, a maior economia do 
Novo Mundo.' 

O fenomenal aumento das reservas de metal 
precioso influiu de maneira decisiva no desen
volvimento da economia capitalista. A grande 
extensão dos mercados, o aumento geral da 
procura por produtos manufaturados, a fácil 
colocação dessas mercadorias e seu rápido 
escoamento fizeram surgir condições novas que 
iriam modificar, nos séculos seguintes, detinitiva 

e radicalmente os antigos métodos de produção 
e transporte, detelminando um novo quadro de 
equilíbrio de poder no mundo. Engenheiros, 
inventores, operários atiraram-se ao trabalho de 
satisfazer às novas exigências do mercado. A 
Inglaterra começou a desenvolver rapidamente 
uma série de inovações tecnológicas com a 
finalidade de explorar com mais eficiência as 
matérias-primas fundamentais. A Revolução 
Industrial atingiu inicialmente a manufatura têxtil 
do algodão, que saiu da atividade restrita do lar 
p,ml penetrm no vasto campo da mecanização. 
Isto ocorreu em prazo bem curto - do fim do 
século XVIII ao princípio do século XIX. É 

interessante notar que a tecelagem inglesa, sem 
nenhuma regulamentação govemamental, estava 
exposta a uma enorme.concorrência externa, 
representada pelos tecidos hindus, que se vinham 
desenvolvendo desde épocas remotas. Esses 
tecidos penetravam na Inglaterra pela Cia. das 
Índias Ocidentais e eram de qualidade bem 
superior ao tecido inglês, conhecido, no início 
do século XVIII, como o pior tecido do mundo, 
pelo que não podia concorrer com o tecido 
hindu. Entretanto, manobras diplomáticas 
amarraram o mercado português ao produtor 
inglês, conseguindo um excelente escoamento 
para o péssimo produto que pouco era 
consumido pelo mercado interno da Inglatena. 
Desta forma o mercador inglês tratou de 
estimular o aumento da produção, o que 
determinou uma pressão sobre manufatores 
tecelões, que se viram obrigados a introduzir 
melhoramentos técnicos em sua indústria. O 
aumento na qualidade e quantidade de tecido 
produzido iria, finalmente, vencer a conconência 
com o tecido hindu. 

No período que antecedeu a Revolução 
Industrial, a Ciência se desenvolveu até tomar 
um corpo coerente em que se buscavam esta-
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belecer princípios para descrever os fenômenos 
naturais, compOltamentais e ambientais, sendo 
alguns destes plincípios, até hoje, universalmente 
aceitos. Neste primeiro estágio, as técnicas e o 
conhecimento utilizados para a produção de 
bens e serviços eram praticamente indepen
dentes. As interações, quando existiam, eram 
fluidas, complexas e pouco perceptíveis. En
tretanto, durante a Revolução Industrial, embora 
ainda não se tivesse introduzido o conhecimento 
científico no processo produtivo, foi possível se 
criar uma ambiência favorável à inovação. A 
Ciência procurava então responder às 
indagações oriundas das máquinas, dos 
processos e dos produtos. Somente em fins do 
século XIX a Tecnologia começou a fazer um 
uso mais intensivo da Ciência, quando 
principalmente a indústria química e as 
aplicações da energia elétrica se apoiaram em 
bases científicas. A partir daí deu-se o início da 
busca sistemática de tecnologias com aplicação 
intencional da Ciência, caracterizando a 
interação cada vez mais nítida e intensa entre 
Ciência e Tecnologia. Considera-se, finalmente, 
que o derradeiro estágio do progresso da 
Ciência e da Tecnologia se estende da Segunda 
Guerra Mundial até os nossos dias. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, 
cientistas e pesquisadores foram mobilizados, 
em escala sem precedentes na Histólia, na busca 
de soluções para os mais variados problemas, 
envolvendo desde o desenvolvimento de 
artefatos bélicos até o uso de aplicações mate
máticas nos processos de tomada de decisão. 
Mediante a ação direta de órgãos do governo 
ou do financiamento estatal, universidades, 
institutos de pesquisa e atividades industriais 
de caráter estratégico foram postos em 
prática, objetivando a produção de material 
de emprego militar, evidenciando o poder de 
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mobil ização do potencial c ient ífico e 
tecnológico de uma nação. 

CaIvão, trill10s, têxteis, aço, alumínio, auto
móvel, bOll'acha, máquinas operatrizes foraIn os 
produtos característicos da era industrial. Ba
seados em princípios industriais relativamente 
simples, eles usavam insumos de alta energia, 
em que eram necessários longas linhas de 
produção, trabalho repetitivo, artigos padro
nizados e controles pesadamente centralizados. 

A partir da década de 50, tornou-se evidente 
que estas indústrias eram retrógradas e 
decadentes. Nos Estados Unidos, enquanto a 
força de trabalho crescia 2 1  % entre 65 e 74, o 
emprego no setor têxtil cresceu 6% e a sidel1lrgia 
encolheu 1 0%. Essas indústrias começaram a 
ser transferidas para os chamados países em 
desenvolvimento, onde a mão-de-obra era mais 
barata e a tecnologia, menos avançada, dando 
lugar a indústrias mais dinâmicas. As novas 
indústrias diferiam acentuadamente das suas 
predecessoras na medida em que não eram mais 
primordialmenteeletromecânicas. Em vez disso, 
aplicavam tecnologias portadoras do futuro, 
agrupando, pela primeira vez, conhecimentos 
multidisciplinares como a mecânica quântica, a 
infonnática, a biologia moleculaI', a oceanografia, 
as ciências ambientais e as ciências espaciais. 
Destas novas ciências surgiram as novas indús
trias de computadores, de aeronaves, de 
química fina, de eletrônica, de comunicações, 
de engenhaI'ia genética, dentre outras. 

Atualmente, as complexas demandas das 
sociedades modernas são atendidas por 
tecnologias crescentemente resultantes da 
aplicação de conhecimentos científicos. A partir 
da geração sistemática da tecnologia de base 
científica, estima-se que os conhecimentos 
científicos e tecnológicos têm duplicado em cada 
10  a 1 5  anos e que mais de 80% deles foram 
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gerados após a Segunda Guerra Mundial. 
Sociólogos consideram que 50% dos objetos que 
formarão nosso universo nos próximos 10 anos 
ainda sequer foram inventados · 

Diante da intensa competição estabelecida, 
os planejadores começaram a se preocupar com 
o tempo em que as nações, através de suas 
instituições científicas e tecnológicas, serão 
capazes de transfonnm o conhecimento científico 
em inovação tecnológica. Fica evidente que 
algumas inovações estarão disponíveis no 
mercado em tempo inferior àquele necessário à 
formação de um profissional da área científica, 
fazendo com que o profissional recém-formado 
já chegue ao mercado desatualizado. Um eshldo 
de 500 inovações ocorridas entre 1953 e 1 973 
demonstrou que o tempo médio decOlTido entre 
as invenções e as respectivas aplicações era de 
7,7 anos na Inglalerra, 7,4 anos nos EUA, 5,2 
anos na Alemanha e 3,4 anos no Japão.' 

A universidade americana reconheceu que 
era preciso, então, dar uma resposla efetiva a 
este novo desafio. Escolas de engenharia 
introduziram significativas mudanças em seus 
cUlTículos, de forma a conscientizru' o protissional 
da necessidade de aperfeiçoamento constante, 
com capacidade de síntese e generalização. 
Atividades multidisciplinares e a prática do 
projeto de engenharia foram reconhecidas como 
importantes atividades para desenvolver no 
estudante o sentimento da viabilidade, da 
economia, do trabalho em equipe, do empreen
d imento, da  estratégia de markelil/g, da 
perspecti va global e da criati vidade.' 

O currículo de Engenharia reconhecida
mente precisava ser mais flexível de forma a dar 
aos estudantes a oportunidade de escolher entre 
um maior número de Cll\'SOS técnicos eletivos, 
atendendo ao talento e ao interesse individuais. 
O estudante precisava, já nos primeiros anos, 

ter sua criatividade encorajada através de 
práticas de engenharia, capazes de desenvolver 
a habilidade na solução de problemas práticos, 
relacionando-os com os  fundamentos 
científicos ensinados em sala de aula. 

A universidade que, como centro criador 
do conhecimento, é capaz de idealizar 
soluções, até mesmo para sua sobrevivência, 
tem de enfrentar problemas do dia-a-dia, como 
o questionamento de sua própria utilidade. A 
complexidade da tecnologia em uso e 
demandada pelo mercado, a vertiginosa 
evolução do conhecimento científico e da 
inovação tecnológica, a crescente dependência 
por financiamento para a pesquisa e o 
simultâneo enfraquecimento dos governos 
criam um quadro de difícil solução para a 
universidade e ela precisa estar pronta para o 
futll\'o e preparada para liderar os avanços 
cientíticos e tecnológicos. Como conseqüência, 
uma universidade forte, comprometida com o 
ensino e a pesquisa, foi a resposta que o mundo 
desenvolvido encontrou para a crescente 
competitividade que se delineou a pari ir dos 
anos 70. 

MEGATENDÊNCIAS: ÁSIA, 
ESTADOS UNIDOS E EUROPA 

Como vimos anteriormente, no século 
XX, e principalmente após a Segunda Guena 
Mundial, as relações entre C&T e o poder 
econômico, militar e político se tornmam mais 
explícitas. A promoção do desenvolvimento 
científico e tecnológico passou a ser uma 
preocupação dos governos e a avaliação destas 
atividades passou a ser uma atividade acoplada 
à gestão econômica. Observa-se que o 
panorama econômico mundial dos últimos 
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cinqüenta anos caracterizou-se pela rapidez da 
reconstrução das nações devastadas pela guerra 
e pela lentidão 011 mesmo ausência de 
crescimento dos países subdesenvolvidos. Em 
1 945 e 1 946 a Alemanha e o Japão exibiam 
uma economia destruída. A rapidez da 
reconstrução desses países estaria relacionada 
ao fato de a Alemanha e o Japão, embora 
devastados materialmente, disporem de quadros 
humanos qualificados para sua recuperação 
econômica. Observações dessa natureza 
levaram os economistas a pesquisru' com grande 
interesse o impacto da educação e da formação 
de recursos humanos para o desenvolvimento. 
Estas pesquisas conduziram quase que siste
maticamente à conclusão de que a contribuição 
da educação para a melhoria da renda per 
capita chega a ser mais importante do que a 
acumulação do capital físico." 

U m  estudo mais  cu idadoso do 
desempenho dos países asiáticos nos últimos 50 
anos traduz um melhor entendimento do 
problema. De 1 945 a 1995, a Ásia saiu de uma 
situação de extrema penúria para um quadro 
em que abriga o grupo dos chamados Tigres 
Asiáticos. A incidência da pobreza aí foi 
reduzida de 400 milhões de pessoas para 1 80 
milhões, enquanto a população crescia em 400 
milhões no mesmo período. O Banco Mundial 
afU'lna que em nenhuma outra parte do mundo 
e em nenhum outro período da História 
alcançou-se progresso semelhante, concluindo 
que o que ocorreu no leste asiático é um 
verdadeiro lIIilagre eCOIlôlllico. 

Naisbitt , ' U autor do l ivro in ti tu lado 
Megatelldêllcias-Ásia, procura mostrar pelo 
menos 8 razões para a rápida ascensão da Ásia 
no cenário econômico global. Em um dos 
capítulos de seu livro, destaca que o mundo 
estaria testemunhando uma mudança drástica do 
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uso intensivo de mão-de-obra na indústria e na 
agricultura para o uso de tecnologias de ponta 
em todas as atividades econômicas, e parti
cularmente na área de serviços com ênfase nos 
setores de telecomunicações e computação. O 
autor lembra que, à medida que a economia 
global muda de seu passado industrial para o 
pleno potencial do fu turo baseado n a  
informação, a chave para a produtividade não 
é mais a mão-de-obra btmlta, mas o melhor uso 
possível da alta tecnologia. 

Dentro deste espírito, países como Taiwan 
estabeleceram uma política de incentivos em 
tíreas estratégicas como telecomunicações, 
informática, eletrônica, semicondutores, 
mecânica de precisão, automação, aeroespacial, 
materiais avançados, química fina, saúde e meio 
ambiente. Observa-se que os engenheiros de 
Taiwan, formados em grande parte nos EUA, 
são responsáveis pelo sucesso dos projetos 
fomentados pelo governo e conduzidos pela 
iniciativa privada. Naisbitt afirma que, de 1 992 
a 1997, pelo menos 6 mil gerentes e engenheiros 
experientes teriam retornado a Taiwan, muitos 
com grau de doutor, e que o empenho em trazer 
milhares de asiáticos forl11ados nos EUA de volta 
para casa introduz a possibilidade concreta de 
uma drástica mudança no equilíbrio do poder 
tecnológico no mundo. Entre os que receberam 
o grau de PhD em engenharia em uni versidades 
norte-americanas em 1 993, quase metade eram 
cidadãos estrangeiros, muitos dos quais ficaram 
nos EUA para trabalhar nas indústrias ou em 
grandes centros de pesquisa e desenvolvimento. 
Esses estrangeiros talentosos foram e são vitais 
para o sucesso das empresas norte-americanas 
que usam tecnologias de base científica. À 
medida que estes artífices da alta tecnologia 
voltam para seus países levando o conhecimento 
e suas habilidades, associados a uma eficiente 
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rede de contatos, efetivamente reduz-se o hiato 
tecllológico que separa seus países das nações 
desenvolvidas. 

DE QUE POLÍTICA DE C&T 
PRECISA O BRASIL? 

A competitividade da indústria e dos 
serviços tornou-se uma das preocupações 
centrais dos governos,  e está l igada 
intrinsecamente à capacidade de a economia 
gerar e preservar os postos de trabalho. Isto 
fez com que as empresas se organizassem, 
alterando seus processos de produção, a fim 
de se tornarem mais eficientes. A importância 
dada à C&T pode ser avaliada a partir da 
experiência de países desenvolvidos, que foram 
capazes de construir parques industriais e de 
serviços fortemente competitivos e eficientes, 
geradores de PIB e de desenvolvimento social 
para seus cidadãos. Procurando responder à 
pergunta De Que Pesquisa Precisa o Brasil?, 
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o Prof Carlos H .  de Brito Cruz" analisou os 
investimentos em C&T no Brasil e em países 
desenvolvidos e concluiu pela necessidade de a 
comunidade científica,junto com o governo, 
elaborar políticas adequadas e capazes de 
convencer o empresariado nacional de que a 
atividade de C&T pode significar ganhos reais 
que nos possibil item melhores chances de 
competição nesta virada de milênio. 

A partir de dados obtidos na Natiollal 
Sciellce Foulldatioll americana e no relatório 
da UNESCO Sciel/ce al/d Techl/ology il/ the 
World, 1996, publicado em abril último, Brito 
relacionou inicialmente os gastos com C&T nos 
Estados Unidos em 1 996. A figura 1 mostra 
quem paga e quem realiza C&T nos Estados 
Unidos. Adota-se uma divisão da atividade em 
três categorias: desenvolvimento tecnológico de 
um produto ou serviço visando adequá-lo à 
produção setiada e ao consumo em larga escala; 
pesquisa aplicada, que é a etapa anterior ao 

desenvolvimento, quando se util izam os 
resultados da pesquisa básica para testar uma 
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Figura 1: Quem paga e quem realiza alividade de C& T nos Estados Unidos 
(dados de 1 994. Fonte: Science and Engineering Indicators, 1 996 - NSF) 
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idéia inovadora que pode resultar num produto; 

e a pesquisa básica, que busca o conhecimento 
sobre as leis fundamentais da natureza ou da 
sociedade. Os atores do sistema de C&T são 
agmpados em governo, indústria, universidade 
e outras entidades sem fim lucrativo. 

As principais conclusões que se podem tirar 
dos dados mostrados na figura I ,  relativos aos 
Estados Unidos, são: 

a) o desenvolvimento tecnológico e a 
pesquisa aplicada são custeados pelo governo 
e pela indústria, com ligeiro predomínio desta: 
isto faz sentido, já que a indústria precisa de 
pesquisa aplicada e de desenvolvimento 
tecnológico para ganhar competiti vidade, e ao 
governo americano interessa manter e avançar 
a competitividade da indústria americana; 

b) quem realiza as atividades de desenvol
vimento e de pesquisa aplicada é essencialmente 
a indústria, por ampla margem (mais de 80% 
do desenvolvimento, quase 70% da pesquisa 
aplicada): também faz sentido, pois, sendo o 
principal pagador, a indúsu;a investe os recursos 
em si mesma, criando suas próplias instalações 
de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, 
na década de 80, nos legendários Laboratórios 
Bell da AT &T trabalhavam mais cientistas com 
título dePhD do que existiam em todo o Brasil, 
e com esse enorme potencial humano conse
guiam registrar uma patente nova por dia; 

c) a principal contribuição da universidade 
se dá na realização de pesquisa básica: nova
mente parece óbvio, pois a universidade tem 
como missão principal fonnm' pessoal altamente 
qualificado, e a ati vidade de busca do conhe
cimento original é instrumento ideal para 
estimulm' e exercitm' a atividade intelectual dos 
estudantes e assim formá-los melhor; 

d) a atividade de pesquisa básica é custeada 
principalmente pelo governo, mesmo num país 
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como os Estados Unidos de economia 
essencialmente privada. Essa conclusão não é 
tão óbvia, e poderá até surpreender alguns 
privatistas brasileiros. Mas faz sentido: os 
Estados Unidos aprenderam, ao longo de sua 
História como nação dona de uma economia 
poderosa, que o investimento em ciência básica 
é necessário tanto para formar os melhores 
cientistas e engenheiros, como também como 
celeiro de idéias que garantam a existência e a 
qualidade das ali vidades em pesquisas aplicadas 
e desenvolvimento. 

É in1pOltante acrescentar que a contribuição 
da indústria não é somente grande em 
porcentagem nas áreas de desenvolvimento e 
pesquisa aplicada: é também a maior parcela 
do total investido em C&T, pois é bem sabido 
que as atividades mais caras são justamente 
aquelas onde a indústria contribui mais:  
desenvolvimento e pesquisa aplicada. Do total 
gasto em C&T nos Estados Unidos em 1 994, 
52% foram pagos pela indústria, e 42% pelo 
governo federal. É claro que a maior parte disto 
a indústria gastou em suas próprias instalações 
deP&D: 30% dos cientistas com grau de doutor 
e engenheiros empregados no ano de 1995 nos 
Estados Unidos traba1l1avam em indústrias. No 
Brasil não se sabe ao certo, pois não há estudos 
sistemáticos sobre o assunto, mas sabe-se que 
quase todos cientistas brasileiros u'abalham para 
universidades e institutos de pesquisa estatais. 
Estudo recentemente encomendado pela 
ANPEI, 12 a Associação Brasileira de Pesquisa 
e Desenvolvimento em Empresas Industriais, 
velificou que, do pessoal empregado em cenuus 
de pesquisa de empresas no Brasil, menos de 
I % tem doutoramento. 

Da mesma maneira, em termos de recursos 
despendidos, dos US$ 79.03 1 .000.000 inves
tidos pela empresa nos EUA em P&D no ano 
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de 1 994, apenas US$ 1 .430.000.000, ou se
ja, apenas 6,8%, foram investidos em uni
versidades. A tabela I mostra o valor inves
tido por algumas das empresas que mais 
investem em P&D nos Estados Unidos. 

A primeira coluna da tabela I mostra a 
classificação da empresa na lista; a terceira, o 
valor investido em P&D em 1 994 em milhões 
de dólares, e a última mostra o investi mento em 
P&D como porcentagem de seu faturamento 
líquido no ano (note que algumas delas investem 
mais de 10% de seu faturamento líquido anual 
em P&D). Para efeito de comparação, 
mencionamos que no Brasil o investimento total 
das empresas instaladas no país, em P&D, foi 
de US$ 1 . I 94.200.000 em 1 994. '3 

Class. Empresa 

Total EUA 

General Motors 

2 Ford 

3 ruM 

4 M&T 

5 Hewlett-Packard 

6 Motorola 

7 Boeing 

8 Digital Equipment 

9 C1nysler 

1 0  Jolmson&Johnson 

12  Merck 

14  Pfizer 

1 6  Bristol-Myers/Squibb 

2 1  Abbot 

Os mais cépticos poderão argumentar que 
esses dados são para o caso dos Estados 
Unidos, mas a figura 2 mostra que o mesmo 
padrão verificado para os Estados Unidos se 
repete para todos os países, exceto para o 
Brasil, que é o último do gráfico da esquerda. 
Para os países desenvolvidos, a parte paga 
pela indústria é semelhante à parcela paga 
pelo governo, com exceção do Japão, OI)de 
a indústria paga quase o quádruplo do 
governo. No Brasil, se verifica o contrário: 
quase todo o esforço de P&D é bancado pelo 
governo. 

Brito continua seu estudo comparando 
Brasil e Coréia, dois países que nos últimos 
20 anos fizeram um grande esforço de 

US$ % Faturam. 

(milhões) 

79.031 

7.036 4,6 

5 .2 1 4  4, 1 

3.382 5,3 

3 . 1 1 0  4 , 1  

2.027 8 , 1  

1 .860 8,4 

1 .704 7,8 

1 .30 1 9,7 

1 .300 2,6 

1 .278 8 , 1  

1 .23 1 8,2 

1 . 1 39 1 3,8 

1 . 1 08 9,2 

964 1 0,5 

Tabeta 1 :  Investimento em atividades de pesquisa por empresas nos Estados Unidos, 
Ano Fiscal de 1 994 (Fonte: Science and Engineering Indicators, 1 996 - NSF). 
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Figura 2: Quem paga e quem realiza atividade de ciência e tecnologia nos Estados Unidos, 
Japão. Alemanha. França. Inglaterra e Canadá (Fonte: Unesco Science and Technology in lhe 

World. /996 e para o Brasil: Indicadores Nacionais de C& T do MCT, /990- /994). 

desenvolvimento. A figura 3 mostra o valor 

investido em C&T pelo Brasil e pela Coréia do 

Sul. Considerando que o PIE coreano é de 

aproximadamente 1 /3 do brasi leiro e 

considerando que a Coréia hoje participa do 

mercado global de forma bem mais competitiva 

que o Brasil, seria o caso de se perguntar por 

que o investimento coreano pôde ser mais 

eficiente do que o brasileiro? A resposta não 

está no valor absoluto do investimento, pois 

durante toda a década de 80 o volume investido 

pela Coréia do Sul em C&T sempre foi menor 

do que o investido pelo Brasil. 

Aparentemente o ganho de competitivi

dade da indústria coreana, a partir dos inves

timentos intensos em P&O, foi um dos ingre

dientes importantes no crescimento acelerado 

da economia daquele país. Isto é o que preci-

samos aprender como realizar no Brasil: o que 

é necessário fazer para que C&T possa se 
transformar em PIE nacional. Neste ponto, é 

certo que a participação do setor empresarial 

é insubstituível, pois quem produz PIE é a 

indústria e não a universidade ou institutos de 

pesquisa. 

Brito mostra que os dados apresentados 

acima permitem que alguns mitos instalados no 

Brasil sejam derrubados: um deles é a hipótese 

de que o desenvolvimento tecnológico brasileiro 

será feito pelas universidades brasileiras. Isto 

não acontece em nenhum lugar do mundo. O 

que ocorre em todo o mundo é que os profis

sionais formados nas universidades, sendo 

competentes, vão, ao se formarem, criar o de

senvolvimento tecnológico nacional trabalhando 

para indústrias que investem em tecnologia. 

(fJl i Vol. XVI - NQ 2 - 2° QU8clri l1lestre de 1 999 47 



UMA VISÃO ESTRATÉGICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

C/) Q) 
'-

5000 

C1l 
'o 4000 +--------------------------n:--- � 

Brasil 
& Coréia "'O 

Q) "'O 
C/) Q) 10 .r::. 

3000 +------n------���,�� 

E 
E Q) 

2000 +---�J�H l--<l--;.:-

o 1 000 -"-'''----' L_" �-",I 

� 
o 

:- t--:- f- .r--;.,..-! 

:- j-H--IH - i- I-

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Figura 3: Valor investido em C& T pelo Brasil e pela Coréia do Sul (Fonte: NSF: Human 
Resources for S& T: The Asian Region - 1 993 e MCT: Estudos Analíticos de C& T no Brasil, 

coordenado por S. Schwartzmann, 1 994) . 

Outro mito brasileiro é o de que a atividade 

de pesquisa na universidade deva ser financiada 
pela indústria e não pelo governo: no mundo 

inteiro é o governo que banca a pesquisa aca

dêmica, e nos Estados Unidos, dos 2 1  bilhões 

de dólares investidos em pesquisa nas univer

sidades americanas em 1 994, somente 1 ,4 bi

lhão foram pagos pela indústria, um percentual 

menor do que 7%, conforme mostrado na tabela 

2 (ver página 49). 

A mesma tabela 2 mostra os valores 

i ndividual izados para algumas das mais 

conhecidas universidades americanas. Notem 

bem que este dado não quer dizer que a tão 

falada "interação universidade-empresa" não 

deva ser buscada: diz apenas que há limites bem 

definidos para esse tipo de atividade, deter

minados pela lógica própria de funcionamento 

da universidade e da empresa, e diz também 

que o eventual apoio da empresa à pesquisa 

acadêmica não será nunca um substitutivo para 

o apoio do governo. Os limites da interação 

resultam fundamentalmente das diferenças na 

natureza e objetivos das duas instituições: a 

universidade tem por objetivo primeiro formar 

pessoal e gerar conhecimento novo, enquanto 
a empresa tem por objetivo ser mais competitiva 

e obter mais lucro. Esta diferença faz com que 

o fator tempo nas duas instituições seja tratado 

de fonna muito diversa: é muito diferente realizar 

um projeto de pesquisa com o objetivo de 

educar estudantes, e realizar o mesmo projeto 

para obter resultados no menor tempo possível 

para ganhm-competitividade. Finalmente, Brito 

conclui que, mesmo com estas diferenças, a 

i nteração universidade-empresa deve ser 

48 Vol. XVI - Nº 2
· 
- 2º Quadril1]estre de 1 999 C 'I, i 



UMA VISÃO ESTRATÉGICA DE CIÊtlCIA E TECNOLOGIA 

Investimento Investimento Percentagem 

Universidade total pela indústria investida pela 

(US$ milhões) (US$ milhões) indústria 

Total EUA 2 1.08 1 1.430 6,8% 

Johns Hopkins University 784 10  1 ,3% 

University of Michigan 43 1 27 6,2% 

Uni versity ofWisconsin, Madison 393 1 4  3,5% 

Massaschuselts Institute ofTechnology 

(MIT) 364 56 15 ,3% 

Texas A&M University 356 29 8,0% 

University ofWashington 344 33 9,7% 

University ofCalifornia, San Diego 332 10  3,0% 

Stanford University 3 1 9  1 5  4,6% 

University ofMinnesotta 3 1 8  24 7,5% 

Corne" University 3 1 3  17  5,5% 

Uiúversity ofCalifornia, Berkeley 290 1 3  4,3% 

Harvmd University 279 1 0  3,4% 

Columbia University 236 2 0,7% 

Califorllia Technology Institute (CalTech) 128 5 3,9% 

Ulúversity ofNelV Mexico 90 4 4,5% 

Tabela 2: Investimento em atividades de pesquisa em universidades americanas no ano de 1 994: 
Valor total investido, Valor investido pela indústria e Percentual do total investido pela indústria 

(Fonte: Science and Engineering Indicators, 1 996 - NSF). 

buscada, menos pelo apoio financeiro que pode 
trazer, e muito mais pela possibilidade de 
contribuir para a formação de melhores profis
sionais, mais preparados para lidarem com os 
problemas do mundo real. 

DE QUE PESQUISA O 
EXERCITO PRECISA 

Neste ponto seria esperado que alguma 
coisa fosse dita sobre a questão De Qlle 

Pesqllisa o Exército Brasileiro Precisa para 
cumprir os objetivos da Diretriz Estratégica de 
C&T que são o de reduzir a dependência em 
termos de material estrangeiro, reduzir o hiato 
tecnológico em relação aos Exércitos mais 
modernos e modernizar os seus processos 
administrativos. A questão não é simples e 
resulta da indecisão de se adotar uma solução 
mais imediatista pela importação do material 
necessário do exterior ou se desenvolver 
tecnologia autóctone, o que passa obrigato
riamente pelo fOltalecimento da indústria nacional 
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de defesa. Se é correta a suposição de que as 

fontes de suprimento estarão sempre à nossa 
disposição, prontas a nos fornecer o material 
mais modemo, sujeito apenas às leis de mercado, 
não há a menor dúvida de que esta é a melhor 
linha de ação. Longo14 lembra, entretanto, que 
a História da humanidade não registra nenhum 
país, considerado como potência ou nação 
desenvolvida, que tivesse sua indústria e outros 
importantes setores da economia totalmente 
controlados por i n teresses externos, 
particularmente na área de segurança e defesa. 

Como exemplo, seria instrutivo lembrar a 
política de C&T de uma nação que neste final 
de mi lênio assume um papel hegemônico no 
cenário mundial, pela leitura do relatório 
Ciêl/cia, Tecl/ologia e o Governo Federal 
preparado por um comitê misto da Academia 
Nacional de Ciência, pela Academia Nacional 
de Engenharia e pelo InstiMo de Medicina dos 
Estados Unidos. Em relação à Ciência, o 
primeiro objetivo exposto no documento é o 
de que os Estados Unidos devam estar sempre 
entre os líderes mundiais em todas as áreas da 
Ciência, o que lhes irá permitir aplicru'os avanços 
conquistados onde quer que eles ocorram. O 
segundo objetivo é o de que os Estados Unidos 
devam manter uma clara liderança em algumas 
das principais áreas da Ciência." 

Recentemente, Killion 16 revisou a estratégia 
de pesquisa básica do Exército americano, cujo 
objetivo é o de buscar o conhecimento e as 
tecnologias essenciais para o atendimento das 
suas necessidades. Killion lembra que a 
modernização do Exército de hoje é beneficiada 
por investimentos feitos no passado em pesquisa 
fundamental. O programa de pesquisa básica 
do Exército tem sua estrutura apoiada em 
ciências fundamentais como física, matemática, 
química, eletrônica, informática, ciência dos 

materiais, etc. A pesquisa de valor estratégico 
visa à obtenção, por exemplo, de fontes 
compactas de energia (aumentando em 1 0  vezes 
a capacidade das atuais baterias), à exploração 
de materiais biomiméticos (que usam princípios 
estl1lturais da nanlreza), ao desenvolvimento da 
nanociência (pelo controle de dispositivos com 
precisão de 1 0  ansgstroms), ao desenvolvimento 
de sistemas inteligentes (capazes de sentir, 
analisar, aprender, adaptar e agir). O Exército 
americano espera colher resultados em curto e 
médio prazos do programa de pesquisa ora em 
curso, e conta com a colaboração dos 
laboratórios nacionais, que estabelecem 
parcerias com universidades e consórcios 
industriais. Na área de telecomunicações o 
programa procura focalizar, por exemplo, o 
desenvolvimento de displays avançados e 
interativos, bem como o desenvolvimento de 
sensores avançados. 

Essencialmente, a pesquisa básica do 
Exército proporciona os alicerces fundamentais 
sobre os quais sistemas inovadores de alta 
performance se basearão. Essas tecnologias 
serão os produtos dos investimentos em áreas 
multidiscipl inares, cada qual dando sua 
contribuição para que os requisitos técnicos e 
operacionais dos sistemas pretendidos sejam 
alcançados. 

CONCLUSÕES 

No século XX, e principalmente após a 
Segunda Guerra Mundial, as relações entre 
C&T e os poderes econômico, militar e político 
se tornaram bem mais explícitas. A promoção 
do desenvolvimento científico e tecnológico 
passou a ser uma preocupação dos governos, 
e o acompanhamento e a avaliação da área de 
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C&T passaram a ser uma atividade acoplada à 
gestão econômica. O que se observa é que 
nenhuma nação pode facilmente passar de uma 
forma primitiva de economia para um sistema 
mais complexo, próprio das sociedades mais 
desenvolvidas, sem um esforço coordenado e 
bem-sucedido das várias expressões do poder 
nacional .  Particularmente em relação à 
consolidação de uma indústria independente e 
competitiva, isto SÓ é possível como efeito da 
ação coordenada dos vários setores do 
govemo. Uma indústria que se dispõe a produzir 
bens que agregam forte conteúdo tecnológico 
de base científica precisa aliar capacidade 
intelectual, capacidade de investimento, 
capacidade gerencial e vontade política, que se 
traduz no objetivo nacional de se manter como 
nação soberana. 

Particularmente em relação à indústria de 
material de defesa, verifica-se que nos dias atuais 
menos de uma dezena de nações tem 
competência para projetar, construir e equipar 
autonomamente aviões, blindados e sub
marinos. Menos de duas dezenas têm con
dições de projetá-los autonomamente e cons
truí-los mesmo com componentes importados 
ou fabricados sob l icença. Nesse cenário, 
cresceu o número dos exércitos nacionais 
equipados com material importado, ou 
Fabricados localmente por firmas estrangeiras 
ou por firmas nacionais sob extrema depen-

UMA VISÃO ESTRATÉGICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

dência tecnológica externa. Evidentemente, a 
autonomia desses exércitos fica severamente 
limitada e sujeita a pressões dos fornecedores 
de armas e dependente de tecnologias críticas 
necessárias para fabricá-las. São exércitos 
vulneráveis. 

A questão que se coloca é se um país em 
desenvolvimento, dotado de território, recursos 
nanlrais e energéticos, população, mão-de-obra 
e mercado, seria capaz de emergir econo
micamente, assentado numa base científica e 
tecnológica subst�U1cialmente autônoma. Não há 
dúvida de que particularmente o Brasil poderia 
surgir como uma hipótese viável dentro desta 
conjectura. Entretanto o grande óbice seria a 
extrema dependência tecnológica externa em 
que se encontra o setor produtivo e a íi"agilidade 
de sua base científica e tecnológica em áreas 
estratégicas. 

Finalmente, é necessário entender-se Ciência 
e Tecnologia como uma expressão do Poder 
Nacional, que poderá proporcionar o desen
volvimento pretendido se apoiado nas outras 
expressões do Poder. Assim, o desenvol vimento 
de nossa capacitação científica e tecnológica 
deverá estar apoiado numa indústria inde
pendente incentivada por políticas governa
mentais orientadas para áreas estratégicas, numa 
força armada com poder de agir de maneira 
autônoma e, finalmente, em uma Nação com 

determinação de ser soberana. rn:J 
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Desenvolvimento 
e Tecnologia 

TRABALHANDO EM EQUIPE 
PARA VENCER UM DESAFIO 

Dorival HlIss':' 

RESUMO 

No atual estágio do conhecimento humano, é muito difícil, senão impossível, conseguir 
sucesso em qualquer projeto complexo trabalhando individualmente. 

Quando esse empreendimento deve ser executado na Amazônia, as dificuldades são 
aumentadas, tendo em vista as peculiaridades da área. 

O Exército está construindo um novo Pelotão Especial de Fronteira (PEF), dentro do 
Programa Especial do Calha Norte (PECN), na localidade de Pari-Cachoeira, no Estado 
do Amazonas, quase na fronteira com a Colômbia. 

Dotar esse pelotão, bem como as comunidades próximas, de uma fonte confiável de 
suprimento de energia elétrica foi o desafio que se apresentou ao Departamento de Engenharia 
e Construção (DEC), a ser estudado através da Diretoria de Obras Militares (DOM). 

Mostrar como se escolheu a melhor alternativa, os procedimentos que foram seguidos 
para a elaboração do projeto, bem como o estágio atual do empreendimento (abril de 
t 999) é o objetivo do presente trabalho. 

INTRODUÇÃO 

Com base em experiências anteriores nos outros PEF, sabia-se que a melhor alternativa 
para geração de energia elétrica em comunidades isoladas na Amazônia obtém-se com a 
instalação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCR), onde houver condições para tal. 

• Tenente-Coronel QEM/CDEM, formado em Comunicações pela AMAN e graduado em Engenharia 
Elétrica pelo IME. Atualmente é o Chefe da 8/3 (Instalações Especiais) da DOM. 
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Através de relatório da equipe composta por 
professores do Instituto Militar de Engenharia 
(!ME) e de informações dos moradores da 
comunidade, soube-se da existência de vários 
locais que apresentavam possibilidades para a 
construção de uma PCR. A dificuldade era 
levantar dados mais detalhados desses locais e 
escolher a melhor alternativa. 

Tendo em vista que um dos objetivos do 
PECN é o de propiciar desenvolvimento da 
região, as comunidades locais, também, 
deveriam ser supridas com a energia elétrica a 
ser gerada. 

Corno existe um convênio entre a antiga 
Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), que 
administrava o PECN, e o Ministério de Minas 
e Energia (MME), através do seu Programa 
para o Desenvolvimento Energético dos Estados 
e Municípios (pRODEEM), ficou clruuque seria 
impOltante a contribuição dessas instituições nas 
definições de alguns pru'âmetros, principalmente 
quanto à potência a ser instalada na futura PCR. 

O 1MB, por ter conhecimento do problema, 
pois uma equipe de professores desse Instituto 
já visitru'a a área, e pordisporde um laboratório 
para estudo sobre pequenos aproveitamentos 
hidráulicos, reconhecido pela Eletrobrás como 
Centro Nacional de Referência em Pequenos 
Aproveitamentos Energéticos, foi convidado a 
cooperar com o empreendimento. 

A Comissão Regional de Obras da 1 2' 
Região Militar (CRO/l 2), por ter experiências 
anteriores na construção das outras cinco PCR 
da Amazônia, foi designada para conduzir as 
tarefas. 

A DOM, através da 3' Seção (Instalações 
Especiais), foi encarregada de coordenar os 
trabalhos entre as diversas instituições, que se 
desenvolveram da maneira que será apresentada 
a seguir. 

CONSTITUIÇÃO DA EQUIPE 

Para o início dos trabalhos, a primeira 
providência foi a de montar uma equipe para 
realizar um reconhecimento e um levantamento 
preliminar, nas diversas possibilidades de 
aproveitamento da localidade. 

No início do mês de setembro de 1998, a 
equipe deslocou-se para a região, e foi composta 
pelos seguintes elementos (foto I): 

- Cel PEDRO AMARAL, da antiga SAE 
- Ten-Cel RUSS, da DOM 
- Cap ALMEIDA, da CROII 2 
- Prof AMOR!M, do DE/2 do IME 
- Eng DANILOW, da ELETRONORTE, 

e à disposição do PRODEEM 
- Sgt JESUS, topógrafo da 4' DL 

OBSERVAÇÕES REALIZADAS 

Em Pari-Cahoeira - AM, foram ana
l isados vários possíveis locais para a cons
trução da PCR, os quais são caracterizados 
abaixo: 

a) Pequena queda-d'água no Igarapé do 
Caxiri (foto 2). 

Distante cerca de 800m do futuro aquar
telrunento, apresentava um local muito favorável 
para a construção de uma PCR. 

No entanto, o desnível máximo conseguido 
foi de aproximadamente 5,Om e a vazão medida 
de 600 litros/s. 

Com essa vazão e deslúvel, seria necessária 
a construção de uma barragem com 3,Om de 
altura por 57,Om de largura para se conseguir 
cerca de 30KVA de potência. Aumentando a 
altura da barragem para 5,Om, a mesma teria 
uma lru'guI"a de 76,Om, e fomeceria uma potência 
de aproximadamente 40KVA. 
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Figura 2: Cachoeira no 
Igarapé do Cabari, próxima 

ao futuro Pelotão 

É preciso considerar que a vazão medida 

de 600 l i tros/s deverá diminuir, segundo 

informações colhidas no local, para menos da 
metade, no período da maior estiagem. 

b) Correntezas do Jandu, no Igarapé do 

Cabari (fotos 3 e 4) . 

Distam aproximadamente 4,Okm do aquar
telamento, e ficam próximas da Comunidade de 

São Sebastião. Foi medida uma vazão de cerca 

de 7.000 litros/s e um desnível, numa distância 
de 1 20m, de 8,Om, sem barragem. 

TRABALHANDO EM EQUIPE PARA VENCER UM DESAFIO 

Figura 1 :  Equipe em São 
Gabriel da Cachoeira - AM 

Com esse desnível, será necessária uma 

vazão de mais ou menos 3.000 l itros/s para se 

conseguir uma potência de 1 50KVA. 

Aparentemente, devido aos solos penneá

veis, o local apresentará alguma dificuldade para 
construção de uma pequena barragem (3,5m 

de altura e 25,Om de largura). A tomada d'água 

é de fácil construção, pois o local é favorável. 
O sítio também já apresenta u m  vertedouro 

natural, necessitando apenas de uma pequena 

barragem para regularizar sua vazão. 
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TRABALHANDO EM EQUIPE PARA VENCER UM DESAFIO 

Figura 4: Idem, a jusante 1"-""= ',' 

c) PCH existente na comunidade local 
(foto 5) .  

Foi constl1lída há aproximadamente 20 anos 
(ninguém soube informar a data exata) no Rio 
Tiquié,junto à comunidade de Pari-Cachoeira. 
Seu gerador elétrico tem uma potência de 
50KVA, mas não existem dados disponíveis 
sobre a potência da turbina. 

O grande problema da usina é seu canal de 
adução que não foi adequadamente constl1lído. 
Também não conseguiram fechar totalmente a 
barragem, devido ao grande volume d'água e à 
profundidade do rio no local. 

Figura 3: Correntezas do 
Jandu, no Igarapé do Cabari, 
a montante 

O projeto da usina classifica-se como não 
convencional, pois a turbina é uma Francis com 
eixo veltical (foto 6), muito longo e sem SUpoltes, 
o que deve permitir muita vibração. Talvez seja 
esta a causa mais provável do não funciona
mento adequado da usina. 

d) Ilha no Rio Tiquié (foto 7). 
Foi observado que, próximo ao ancoradouro 

dos barcos, existe uma ilha no rio, dividindo o 
mesmo em dois braços. Aparentemente o rio, 
neste local, poderia ser barrado para construir 
uma PCH. No entanto, a obra seria de médio 
pOlte, o que só se justificaria p,ml potência acima 
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TRABALHANDO EM EQUIPE PARA VENCER UM DESAFIO 

• 

Figura 6: Turbina Francis de 
eixo vertical da PCH 
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Figura 5: Visita a jusante da 
PCH da comunidade 

Figura 7: Ilha no Rio Tiquié, 
a montante 
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TRflBALHANDO EM EQUIPE PARA VENCER UM DESAFIO 

de I .OOOKVA. Teria o inconveniente de barrar 

. o rio, que é usado para navegação. Ainda, 

segundo informações colhidas no local, a ilha é 

considerada "local sagrado" para os nativos, o 

que impediu tentativas anteriores de aproveitar 

o local para construir PCH. Existem dados 
hidrológicos do rio, tendo em vista que foi 

instalada uma régua hidrológica próxima do 
ancoradouro. 

e) Cachoeira do Caruru, a montante no Rio 

TIquié. 

Segundo informação do padre da comu

nidade, a montante do Rio Tiquié existe uma 

cachoeira com aproximadamente 20,Om de 

desnível. No entanto, fica a uma distância de 

mais ou menos 1 8,Okm de Pari-Cachoeira. Não 
foi considerada. 

ALTERNATIVAS SELECIONADAS 

De posse dos dados constantes do item 

Observações Realizadas e de outras obser

vações colhidas no local, foram selecionadas 3 

alternativas para suprir de energia elétrica o 

futuro Pelotão de Pari-Cachoeira e as Comu

niades locais: 

I" Alternativa 
Construção de uma PCH, de aproxi

madamente 1 50KVA, nas COI1'Cntezas do Jandu, 

no Iguarapé do Cabari. 

Vantagens: 
- Não teria problema de água. Na pior 

estiagem estima-se que a vazão do Igarapé é 

mais do que suficiente para gerar a energia 
necess{u'ia; 

-Possibilidade de atender, além do pelotão 

e da comunidade de Pari-Cachoeira, as 

comunidades de São Sebastião e Bela Vista, 

próximas do local; 

- Teria a operação centralizada, provavel

mente pelos militares do Pelotão; 

- É uma obra convencional, no estilo das 

outras PCH do Calha Norte e, tecnicamente, 

perfeitamente exeqüível; 

- A distância de 4,Okm, embora dificulte, 

não impede a construção da PCH. Como 

exemplo, as PCH de São Joaquim, Maturacá e 

Auaris ficam a uma distância de aproximada

mente 8,Okm do Pelotão; 

- Já existe uma pequena estrada de acesso 

até a comunidade de São Sebastião, onde seria 
construída a PCH. Segu ndo informações do 

padl'C, ele já conseguiu chegar com uma pequena 
viatura até o local. 

DesvCll1fagells: 
- A relativa distância da comunidade de 

Pari-Cachoeira e do futuro Pelotão; 
- O custo da obra, estimado entre R$ 

500.000,00 e R$ 700.000,00. 

2" Alternativa 
Construção de uma PCH no 19uarapé 

próximo ao Pelotão e melhoria nas condições 
de operação da PCH da comunidade. 

Vantagens: 
- Proximidade do local de consumo da 

energia gerada; 

-Aproveita parte das instalações existentes; 

-Provavelmente menor custo. 
Desvwltagells: 
- Possivelmente, na época de seca a va

zão do 19uarapé do Caxiri não será sufici
ente para gerar a energia elétrica necessá
ria ao Pelotão; 

- Não haverá possibilidade de atender 

outras comunidades, pois estima-se que a 
energia máxima a ser gerada seria de 40KVA, 

na PCH do Pelotão, e 50KVA na PCH da 

comunidade, na época das cheias; 
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- Incerteza no sucesso do fechamento total 

da banagem da PCH da comunidade, utilizando 

apenas os meios locais (não foi conseguido até 

hoje); 

- Incerteza no sucesso da operação da 

PCH da comunidade, pois, segundo o padre, 

os nativos não têm mentalidade de manutenção 

de equipamentos mecânicos; 

- Incerteza nos custos dessa alternativa. 

Para a PCH do Pelotão estima-se um custo de 

R$ 150.000,00 e para a PCH da comunidade 

estima-se um custo deR$ 200.000,00, podendo 

esta última variar para mais, tendo em vista o 

volume de água do Rio Tiquié. 

3" Alternativa 

Construção de uma única PCH no Rio 

TIquié. 

Vantagens: 

- Proximidade do local de consumo; 

- Operação centralizada; 

- Pode-se projetar a usina para a potência 

que se desejar, tendo em vista a grande vazão 

do rio. 

Desvantagens: 

- Incerteza nos custos e na viabilidade do 

projeto; 

- Provavelmente não haveria meios locais 

para a execução da obra (máquinas e equi

pamentos). 

ESCOLHA DA MELHOR 
ALlERNATIVA 

De posse dos levantamentos efetuados e 

com as observações colhidas no local, na 

reunião realizada em São Gabriel da Cachoeira 

TRABAlflANDO EM EQUIPE PARA VENCER UM DESAFIO 

com a equipe técnica, chegou-se à conclusão 

de que a melhor solução para suprir com energia 

elétrica o futuro Pelotão de Pari-Cachoeira e 

as comunidades próximas seria a I' alternativa, 

ou seja, a construção de uma PCH de 1 50KVA 

nas correntezas do Jandu, no Igarapé do Cabari, 

próxima à comunidade de São Sebastião. A 

solução definitiva foi escolhida numa reunião 

realizada, no final do mês de setembro de 1998, 

na DOM, com representantes do PRODEEM, 

da SAE e da 6" Subchefia do Estado-Maior do 

Exército (EME). 

RESUMO DO PROJETO 

Definida a solução a ser adotada, foi o fato 

comunicado à CRO/ 12, que providenciou a ida 

do Sargento Topógrafo da 4' DL ao local para 

que fosse executado o levantamento planialti

métrico do sítio escolhido para a construção da 

PCH. 

De posse dos dados topográficos, a equipe 

responsável pelo projeto, composta pelo Cap 

ALMEIDA, da CR0/12, Prof AMORLM, do 

IME e o Eng DANILOW, da Eletronorte, 

reuniu-se, em meados de outubro de 1 998, em 

Manaus, para traçar as linhas gerais do projeto 

e deflllir atribuições no levantamento dos dados 

técnicos necessários. 

Em final de novembro de 1998, a equipe 

reuniu-se novamente na CRO/ 1 2, para conso

lidar as especificações e traçar os desenhos finais 

do projeto, o qual foi apresentado à DOM no 

início de dezembro de 1998, para análise e 

aprovação. 

Em janeiro de 1999, o projeto foi aprovado 

pela DOM, contendo as seguintes características 

princip,ús: 

( iJ' i Vot. XVI - N° 2 - 22 Quaclri l1lestre ele '1 999 59 



TRABALHANDO EM EQUIPE PARA VENCER UM DESAFIO 

a) Turbinas e geradores. 

Tllrbilla 1 
-Tipo: Francis espiral, eixo horizontal 

- Potência no eixo: 1 28CV (95KW) 

-Rotação nominal: 360RPM 

- Altura de queda líquida: 7,65m 

-Vazão nominal: 1,64m'/5 
- Tempo de fechamento: 3 a 5 segundos 

Gerador 1 
- Potência nominal: 100KVA 

- Rotação nominal: 1 . 800RPM 

- Freqüência: 60Hz 

- Tensão nominal: 220/ 1 27 Volts 
- Fator de potência: 0,8 

- Regime de serviço: S I  
- Grau de proteção: IP 2 1  
- Forma construtiva: Mancai duplo 

- Ambiente de trabalho: 40° - 1 .000m 

Obs . :  A razão de se terem adotado 2 má

quinas fundamenta-se nas peculiaridades da 

região, pois a manutenção dos equipamentos é 

muito complicada e o Pelotão necessita de 

grande confiabilidade no suprimento de energia. 
Adotaram-se máquinas com potências dife

rentes, em virtude de que, inicialmente, o consu

mo na "hora de pico" alcance, aproxitnada

mente, 80KVA .  Assim, a máquina de maior 
capacidade funcionará na hora de maior con

sumo, ficando a menor, em reserva. No fu

turo, se necessário, as duas máquinas poderão 
funcionar em paralelo, gerando o total de 

1 50KVA. 

b) Barragem e tomada d'água. 

Em pedra argamassada, nas dimensões 

especiticadas no projeto. 

Tllrbilla 2 
-Tipo: Francis espiral, eixo horizontal 

- Potência noeixo: 65CV (48KW) 

-Rotação nominal: 450RPM 

- Altura de queda líquida: 7,65m 

- Vazão nominal: O,82m'/s 

- Tempo de fechamento: 2 a 4 segundos 

Gerador 2 
-Potência nominal: 50KVA 

- Rotação nominal: 1 .800RPM 

- Freqüência: 60Hz 

-Tensão nominal: 220/127 Volts 
- Fator de potência: 0,8 

- Regime de serviço: S I  

- Grau de proteção: IP 2 1  
-Forma constl1ltiva: Mancai duplo 

- Ambiente de trabaU10: 40° - 1 .000m 

c) Tubulação de adução. 

Conduto forçado único até a casa de 

máquinas, com extensão aproximada de 83m 
e inclinação de 3%, construído em segmentos 

f1angeados medindo 3m, em aço carbono com 

costura ASTM-A-53, com 1 . I00mm de 

d i âmetro interno e 1 /4" ( 6 , 3 5 m m )  de 

espessura. 

d) Custo da PCH. 

Em dezembro de 1998 a obra foi orçada 

em R$ 690.000,00, incluindo as vias de acesso, 
subestações e linhas de transmissões, com lIm 

custo unitário de R$ 5.730,OO/KW ou R$ 

4.580,OO/KVA. 

Mais informações sobre o projeto poderão 

ser obtidas na DOM, CR0/1 2  Oll no IM E. 
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ANDAMENTO DA OBRA 

Para a execução total do projeto foi esti

mado um prazo de 2 anos. No atual exercício 

financeiro estão previstos recursos de R$ 
240.000,00, a serem alocados pelo PECN, pma 

a execução das obras civis, e de R$ 200.000,00, 

pelo PRODEEM, para aquisição dos equipa

mentos eletromecânicos. 
Foi determinado pelo DEC que as obras 

civis ticarão a cargo da I '  Companhia de Enge

nhm'ia ( 1'/1 "BEC), que está na área construindo 

o aquartelamento do Peiotão, supervisionada 

tecnicamente pela CRO/ 12, contando também 

com assessoria do lME. 

A aquisição dos equipamentos eletrome
cânicos será efetuada pela CRO/ l 2, que tem 

experiência nesse tipo de licitação. 

CONCLUSÃO 

Este texto descreveu um exemplo bem

sucedido de trabalho em equipe, envolvendo 

TAABAlIiANDO EM EQUIPE PARA VENCER UM DESAFIO 

várias instituições, para vencer o desafio de 
selecionar a melhor alternativa e elaborar o 
projeto de uma PCR. O objetivo é o de gerar 

energia elétrica, a custos compatíveis, a um PEF 
e comunidades civis na região de Pari-Cacho

eira, no Estado do Amazonas. 

Falta executar a obra, para que o objetivo 

seja alcançado plenamente. O problema está 

equacionado e espera-se que, até o tinal do ano 
2000, a região possa contar com energia elétrica 

24 horas por dia, gerada a partir da PCH 

construída nas correntezas do Jandu. 
É importante acrescentar que, apesar das 

dificuldades encontradas, decorrentes das 

peculiaridades do local e da coordenação de 
uma equipe com membros de d iversas 

instinlições, o trabalho demonstrou que para esse 

tipo de projeto, multidisciplimu', o procedimento 
adequado é a abordagem com o trabalho em 

equipe. 

Muitos problemas do Exército e da Nação 
brasileira só terão a ganhar se for empregada a 
união dos esforços, visando à racionalização dos 

recursos e à otimização dos objetivos. l3D 

� 
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Desenvolvimento 
e Tecnologia 

MÍSSIL MSS 1 .2 AC: 
RENASCE A CAPACIDADE DE FAZER 

Pau/o Roberto Costa" 

Em 1 2  de maio e 29 de julho deste ano foram realizados os dois primeiros vôos guiados 
do nússil MSS 1.2 AC na configuração completa após as revisões de projeto, modificações 
e modernizações implementadas a prutir da configuração anterior avaliada pelo Exército em 

1 994. Os lançamentos foram realizados no Campo de Provas da Marambaia, por equipes 

do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD) e da empresa MECTRON, contratada 
para executar os serviços de revisão do projeto e construção de protótipos. 

O Sistema MSS 1.2 AC é de emprego anticarro para alcances de 500 a 2.000m, 

podendo ser disparado também contra casamatas, pequenas construções e helicópteros 
pairando. O guiamento do MSS 1 .2 é do tipo autoguiamento indireto por feixe /aser 
bealll ridillg. O míssil leva uma cabeça de 

guerra tipo carga oca com capacidade de ��r3����:;,;�:ç:�����'4 
penetrar mais de 500mm de chapa de aço. 

Ele é constituído por dois subsistemas 

denominados Modo Emprego e Modo 

Apoio. O Subsistema Modo Emprego 

compreende a munição, integrando tubo 

lançador e míssil, e a unidade de tiro, 

operada por dois homens: o atirador e o 

municiador. O Subsistema Modo Apoio é 

const i tuíd o  pelo  s i mulador e pelo 

equipamento de teste. O simulador para 

Subsistema Modo Emprego: unidade de tiro 
e munição 

• Capitão QEM. Gerente do Projeto MSS 1.2- lnstituto de Pesquisa e Desenvolvimento - IPD/CTEx. 
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Lançamento do míssil no Campo de Provas 
da Marambaia (CPrM) 

formação e adestramento de atiradores é do tipo 

cenário real e alvo sintético. As instruções são 

programadas na estação do instrutor, a qual 

permite definir o tipo de alvo (blindado ou 

helicóptero), a trajetória e a velocidade do 

alvo. O instrutor pode acompanhar e gravar 

o comportamento do instruendo por meio da 

estação do instrutor e avaliá-lo estatistica

mente a partir dos dados obtidos nas sessões 

de treinamento. O equipamento de teste per

mite a verificação da unidade de tiro com 

testes tipo gO-lIo go e a manutenção do ter

ceiro e quarto escalões. 

Os trabalhos de revisão e modernização do 

projeto envolveram a implementação de um 

conjunto digital em substituição à eletrônica 

analógica, o carregamento da cabeça de guerra 

pelo Centro Técnico Aeroespacial - CTA, 

com explosivo e processo disponíveis no país, 

a substihIição de componentes fabricados com 

ligas à base de alumínio e magnésio por materiais 

compostos com fibra de carbono e resina. Sem 

dúvidas o grande avanço da configuração atual 

concentra-se na eletrônica de bordo do míssil, 

que, além de se constituir numa solução atual, 

MisSIL MSS 1 .2 /1C: RENASCE A CAPACIDADE DE FAZER 

agregou recursos anteriormente não dispOJú veis 

no processamento e na discriminação de 

informações provenientes do conjunto receptor, 

proporcionando um controle mais robusto e 

confiável. A cabeça telemétrica foi bastante 

simplificada pelo fato de o conjunto eletrônico 

gerar diretamente os parâmetros a serem 

monitorados. Dessa forma a cabeça telemétrica 

pôde ser simplificada e conta apenas com o 

transmissor, antena e fonte. 

Adicionalmente foram criadas interfaces de 

testes via computador pessoal (PC), as quais 

eliminaram diversos dispositivos de testes 

dedicados, simplificando e tornando as 

atividades de testes e verificações mais aces

síveis e amigáveis. O tubo lançador foi repro

jetado, considerando o emprego de novos 

materiais compostos e ganhou novas guias inter

nas, permitindo uma melhor intelface míssil-hlbo 

e contribuindo para melhoria nas condições de 

pmtida do míssil. 

Simulador de Treinamento: cenário real e alvo 
sintético - garantia e economia na formação e 

adestramento de atiradores 
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MíSSil MSS 1 . 2  AC: RErlASCE A CAPACIDADE DE FAZER 

Um aspecto importante nOlteou os trabalhos 

de revisão do projeto e modernização do nússil 

e se concentrou na preocupação de viabilizar, 

técnica e economicamente, uma configuração 

adequada aos processos e às lecnologias dispo

níveis no país, compatíveis aos custos e às 

expectativas de encomendas futuras. Essa 

abordagem permitiu uma solução que minimiza 

custos e viabi I iza a produção em curto prazo 

sem a necessidade de grandes investimentos 

para partir da fase de protótipo para as fases 

de lote piloto e pré-série. 

Ensaio da cabeça de guerra 

A fase atual do desenvolvimento tem como 

meta a enlrega de 40 protótipos, prevista para 

fim de agosto, para serem submetidos às 

avaliações técnica e operacional, respectiva

mente executadas pelo Campo de Provas da 

M�munbaia (CPrM) e pelo Centro de Avaliações 

do Exército (CAEx). A partir da homologação 

dos resultados pela Secretaria de Ciência e 

Tecnologia do Exército (SCT), o Sistema estará 

pronto para avançm' no ciclo de vida, passando 

Equipamento de Teste: Testes go-no go e 
manutenção de terceiro e quarto escalões 

para a fase de produção do lote pi loto, pre

paração para industrialização e alcançando a 

produção e entrega das primeiras unidades 

para dotar a Força Terrestre em meados de 

2003. 

As atividades de desenvolvimento do 

Sistema visando dotar o Exército Brasileiro têm 

como objetivos complementares a implantação 

de uma metodologia moderna para execução e 

gerenciamento de projetos de alta tecnologia, a 

formação e li capacitação de pessoal do Exér

cilo para desenvolver e avaliar sistemas dessa 

natureza. 

O desenvolvimento desse Sistema pelo lPD 

em conjunto com a empresa MECTRON, 

constituída por pouco mais de 80 funcionários 

e situada em São José dos Campos-SP, tem 

mostrado que é possível desenvolver no país 

produtos de alta tecnologia que atendam às 

necessidades do Exército Brasileiro, fazendo 

florescer a esperança de reestruturação da 

indústria bélica, praticamente dizimada no final 

dos anos 80, reajustada à nova realidade 

brasileira. rn::I 
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Desenvolvimento 
e Tecnologia 

A DEFESA AÉREA DO 
/ / 

EXERCITO SERVIa 
• • • 

André Luiz Valle Rosa * 

RFBUMO 

o artigo! trata da atual situação das Forças Armadas Sérvias, no que tange a defesa 

aérea e sua capacidade de resistir e revidar a ataques realizados pelas forças da OTAN. 
O objetivo principal do ru·tigo é fornecer base de compru'ação pru'a a situação da defesa 

aérea existente hoje, em áreas urbanas, industriais e reservas biológicas do território brasileiro, 

diante de um possível ataque de inimigos tecnologicamente superiores. 

EXÉRCITO DA YUGOSLÁ VIA 

O antigo Exército da Yugoslávia (VJ) e seu predecessor, o Exército Popular da 

Yugoslávia, tinham, no itúcio da década de 90, 140 mil homens, sendo destes 90 mil conscritos 

e sendo capaz de em tempo de guerra mobilizar cerca de 450 mil reservistas. A maior 

lIIúdade do exército é a brigada, não existindo o nível divisão, como também acontece no 

exército israelense. 

O exército é composto de 29 brigadas de tanques, mecanizadas ou de montanha, e uma 

brigada aeroterrestre, todas com artilharia antiaérea e unidades anticarro orgânicas. A 

organização a nível de brigada possibilita maior flexibilidade operacional, capacidade de 

manobra e iniciativa, além disso, a nova organização facilitou o ingresso de oficiais mais 

jovens e talentosos nas funções de alto nível, aumentando a eficiência do exército como um 

todo . 

• Primeiro-Tenente Engenheiro. 
1 O artigo foi escrito durante o inicio das hostilidades entre as forças da OTAN e da Sérvia. 
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A brigada de tanques é composta de dois 

ou três batalhões de carros. Cada batalhão tem 

um efeti vo de por volta de 1 65 homens e 40 

.carros. O cmTO mais usado é o T-54/55 (cerca 

de 400) antigo, desgastado e COI11 poucas 
chances contra carros de últi ma geração (como 

o Ml Abra//GlIIs e o Leopard 2), porém apto 

no terreno difícil, útil no apoio a tropas de 

infantaria e capaz de destruir as viaturas mais 

leves da OTAN (como o TrPz FIIChs, o M2 
Brad/e)' e o Warrior), principalmente se as 

tripulações souberem usm' o terreno a seu favor, 

forçando o combate aproximado onde a 

inferioridade tecnológica será compensada pela 

pouca distância. 

O segundo tanque mais usàdo pelo VJ é o 

M-84, uma cópia sob licença russa do T-72M 

usando aviônicos locais, cerca de 290 estão em 

uso, o canhão 1 25mm é capaz de eliminar 

qualquer coisa que a OTAN colocar diante dele, 

isso caso use munições de boa qualidade (o que 

os iraquianos não fizeram e pagaram caro por 

isso). 

As unidades de infantaria do VJ sofrem com 

a falta de mecanização, menos de 1000 VBTP 

são usadas por cerca de 50 mil infantes, o que 

significa que os deslocamentos de grande pmte 

do exército ou são feitos em caminhões (um alvo 

fácil para a aviação), ou a pé (o que diminui a 

mobilidade tática da tropa mas dificulta o acom

panhamento do inimigo). Cerca de 400 M-980, 

300 M-60P (produzidos localmente), 200 BTR

] 52 ou BTR-50 e alguns TAB-72 romenos são 

a espinha dorsal de VBTP na Yugoslávia, 

destes os melhores são os M-60P, mais mo

dernos, o restante são muito antigos ou estão 

em pouco número. As viaturas de reconhe

cimento são basicamente velhos BTR-40 e os 

mais modernos BRDM-2 russos e BOV pro

duzidos localmente. 

A mtilharia sérvia é de boa qualidade, sendo 

formada por quase mil peças 1 22nun, 1 30111m, 

I 52nun e 1 55mm, todos rebocados devido à 

predominância do terreno montanhoso e difícil. 

Também cerca de 700 peças americanas de 

105mm e I 55nun estão em uso. Unidades AP 

incluem peças 1 22mm russas e 1 05mm feitas 

localmente. Além disso mais de 6 mil mOlteiros 

82mm e 120mm estão distribuídos em várias 

unidades, sendo alguns morteiros 82n1l11 auto

propulsados em vtr M-60P. Os lançadores de 

foguetes existem em bom número, cerca de 160 

lançadores multi pios de 1 28mm estão em 

operação, a maioria produzida no país, mais 

quatro lançadores de foguetes FROC- 7  com 

alcançe de 100km e capazes de levar ogivas 

químicas são parte do arsenal sérvio mas não 

se sabe se estão em condições de operar. 

As unidades anti carro sérvias possuem 

canhõesAC, canhões sem recuo e nússeis AC. 

Os canhões AC são em calibre 75mm, 90mm e 

100111m, sendo o 90mm (M-63B2) feito local

mente e o restante de origem russa. Os canhões 

sem recOo, todos de origem local, são em calibre 

82nun e I 05nun, têm pouca precisão quando 

comparados com os mísseis, mas são baratos e 

muito úteis em mnbientes confinados de bosques 

e montanhas. Os nússeis anticarro são os anti

gos AT-] e AT-3 russos, o AT-3 é hoje pro

duzido localmente, portátil e capaz de eliminar 

com tiro frontal todas as viaturas da OTAN com 

exceção dos carros de combate mais pesados 

como o Abrahallls. Lançadores de foguetes 

A C, como o RPC-7 ou mais modernos, também 

são usados em boa quantidade. As armas AC 

66 Vol. XVt - Nº 2 - 2º Quadrimestre de 1 999 [31 i 



são distribuídas generosamente entre as unidades 

anticarTO e de infantaria. 

As grandes unidades sérvias possuem uma 

defesa antiaérea orgânica em bom número que 

tem o objetivo de defender qualquer con

centração de tropas contra ataques aéreos. As 

unidades de defesa aérea são ao todo 4 batalhões 

de mísseis e I I  batalhões de artilharia AAe. As 

llIúdades de nússeis usam peças SA-6 de médio 

alcance e também SA-9 e SA-13 de curto 

alcance; em uso em praticamente todas as 

unidades se encontram os mísseis portáteis 

terra-ar SA-7 e SA-l4 e provavelmente os SA-

16 /gla. 

As unidades AAe contam com cerca de 

5 .000 (cinco mil) peças de artiUlaria antiaérea. 

Equipamentos AP são ZSU-23-4, ZSU-57-2 

(S-60), os locais 80\1-3 (3x20mm), 80\1-30 

(2x30mm) e o caminhão blindado PRACA de 

origem checoeslovaca (2x30mm). Grande 

número de peças rebocadas se encontra 

distribuído pelo país, sendo de vários calibres, 

entre estes: 14,7mm, 20mm, 23mm, 30mm, 

35mm, 40mm e 57mm e também de várias 

OIigens, inclusive produzidas no país. Trataremos 

de mais detalhes sobre defesa AAe no capítulo 

específico. 

De interesse é o fato de os sérvios fazerem 

amplo uso das viaturas antiaéreas BO\l e 

PRACA no apoio de fogo contra os terroristas 

kossovares. Os canhões 20mm e 30mm com 

alta cadência de fogo são verdadeiros moedores 

de carne contra homens a pé ou escondidos em 

residências. 

A s  maiores dificuldades do Exército 

yugoslavo (sérvio) é a falta de viaturas, o que 

compromete seriamente o deslocamento de 

A DEFESA AÉREA DO EXÉRCITO SÉRVIO 

tropas e principalmente o apoio logístico. As 

forças no geral também sofrem com a grande 

quantidade de equipamento ultrapassado e de 

origem externa, o que compromete a manu

tenç.'io e suprimento de peças. A deficiência da 

força aérea em apoiar adequadarnente as forças 

de terra se mostrou clara durante as guerras da 

Croácia e da Bóslúa e se tornou uma prioridade. 

Também são prioridades sérvias melhores 

mísseis portáteis AC e melhor controle de 

artilllar'ia no apoio de fogo, pois a artilllar'ia poupa 

o sangue de muitos soldados. 

ARIlliIARIA ANTIAÉREA 
A força aérea sélvia é responsável também 

pelo controle de unidades AAe estratégicas, de 

aeroportos ou de longo alcance, enquanto o 

exército controla as unidades de defesa tática. 

Das unidades AAe da força aérea, são 

conhecidos oito regimentos de defesa aérea, 

equipados com SA-2 Cllideli/le, modernizados 

por volta da década de 70. Os SA -2 lutaram no 

Vietnã e foram responsáveis pela del11lbada de 

mais de 300 aviões americanos incluindo 8-52s 

e caças F4, F-lOl e F-l05. Seis regimentos 

de defesa aérea são equipados com SA-3 Coa 

e quinze regimentos de artilharia AAe com 

canhões AAe e sistemas diretores de tiro. 

Apesar de os SA-2 e SA-3 serem antigos, 

alcançam grandes altitudes e têm grande poder 

destI1ltivo, sendo capazes de denubar um avião 

explodindo a mais de 60 metros do alvo. 

Em adição a estes sistemas, a Sérvia conta 

ainda com pelo menos uma bateria de SA-5 

Call1IllO/l, de longo alcance, que estava 
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estacionada ao redor de Belgrado, porém não 

se sabe se ela ainda está operacional. 

Outros sistemas também usados pela 

força aérea (e pelo exército) são os SA-6 e 

os SA -ii. Os SA -6 são velhos conhecidos dos 

pilotos israelenses, .tendo sido responsáveis pela 

derrubada de mais de 60 aviões israelenses 

durante a cUlta e fatídica GuelTa do Yom Kippur 

em 1 973. Os SA-6 também foram os respon

sáveis pela derrubada de um F-16 americano 

durante a Guerra da Bósnia em 1 995. 

Os sistemas de curto alcance operados pelo 

exército incluem SA-9 e SA-13 e, segundo 

algumas fontes, os mais novos SA-15. Além 

disso, como já foi mencionado, há relativa 

abundância de mísseis pOltáteis SA -7, SA -14 e 

talvez os mais modernos SA-i6 e SA-i8. 

A dificuldade enfrentada pela defesa AAe 

sérvia é grande. Apesar de boa quantidade de 

canhões antiaéreos existe uma altitude limite para 

seu emprego que é de 3 mil metros; também os 

mísseis de curto alcance SA - 7  e SA -14 são 

limitados ao teto de 3 mil metros e os SA -9 e 

SA-13 ao teto de 6 mil metros. 

Quase todos os ataques da força aérea 

americana são realizados a altitudes superiores 

a 6 mil metros, o que impede o uso de quase 
toda a defesa antiaérea sérvia. Deve-se dar 
mais atenção aos mísseis de maior alcance 
como o SA -6 com teto de 1 2  mil metros e 
outros de teto de operação superior. Assim 
como sistemas capazes de eliminar armas de 
precisão como bombas guiadas e mísseis de 
clUzelro. 

MÍSSEIS ANTIAÉREOS SÉRVIOS 

Identificação OTAN Nome Alcance Quantidade 

SA-5 GAMMON S-200 250km Desconhecida 

SA-2 GUIDELINE V-75 Dvina 45km 40 

SA-l l  GADFLY 9K37MI BUK-IM 28km Alguns 

SA-6 GAINFUL ZRK-SD Kvadrat 20km 70 

SA-3 GOA ZRK S- 1 25 Neva 20km 60 

SA- 1 5  GAUNTLET 9M33 1 Tal' 12km Alguns 

SA- 1 3  GOPHER ZRK-BD Strela- l 0  8km Muitos 

SA-9 GASKIN 9M3 1 Strela- l 8km Muitos 

SA- 1 4  GREMLIN 9M36 Strela-4 4km Muitos 

SA-7 GRAlL 9M32 Strela-2 4km Muitos 
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G-2 Galeb 
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AVIÕES DE COMBATE 

G·2 Galeb/G·4 Super Galeb 

o Super Galeb é um avião simples que 

cumpre na Sérvia o papel destinado ao 

Xavallte na FAB, poderíamos até dizer que 

o Super Galeb é um Xavallte melhorado. 

Produzido na Sérvia é um descendente 

muito modificado do avião de treinamento 

G-2 Galeb. Sua função principal é treina

mento e ataque ao solo. 

Especificações G-4 Super Galeb 

Tripulação: 2 
Armamento: 2x canhões 23mm e 4 suportes 
sobre as asas, podendo levar até 2 toneladas de 
armas 
Motor: Rolls-Royce Viper 632-46 
Potência: 4.0001bs 1 7,8kN 
Velocidade: 91 0km/h 
Comprimento: 1 2,25m 
Peso (vazio): 3.1 75kg 
Peso (máximo): 6.300kg 

G-4 Super Galeb 
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Avioane J -22 Ora0 (Águia) 

o Ora0 é um avião projetado pm'a realizar 
ataques tanto ao front como à retaguarda das 

linhas inimigas. É produzido em versão 

monoplace (1-22) e biplace (NJ-22) e como 
avião de reconhecimento (lJ-22 e IJN-22). 

O início do desenvolvimento do Ora0 se 

deu na década de 70 com o objetivo de criar 

um avião mais modelllo e capaz que os Galebs. 

A Romênia também parlicipou do projeto que 

recebeu o nome de YUROM (Yugoslávia-Romênia). 
O avião é capaz de atingir alta velocidade subsônica, tem como principal função o ataque 

contra alvos lelTeslres e como função secundária, combate conlra helicópteros e outros aviões de 

ataque (é o equivalente doAMX da FAB). Pode levar casulos de foguetes, bombas, mísseis lUltinavio 

e terrestres e dois mísseis ar-ar nas pontas das asas. Como deficiência o avião apresenta a baixa 

visão da cabine para o piloto e a aparente baixa manobrabilidade. Pelo menos 4 Ora0 foram 

destruídos durante a guerra na Bósnia lutando conlra caças dos EUA. 

70 

Especificações J-33 Ora0 

Tripulação: 1 
Armamento: 2x canhões 23mm e 6 suportes nas 
asas, podendo levar até 2,8 toneladas de armas 
Motor: 2x Rolls-Royce Viper 632-46 com pós
combustão 
Potência: 8. 0001bs ( 1 0 .0001bs  com pós
combustor) 
Velocidade: 1 . 1 30 km/h 
Comprimento: 13,02m 
Peso (vazio): 5.750kg 
Peso (máximo): 1 0.900kg 
Raio de Ação: 700km 

Avioane J-22 .0rao 
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MAPO MiG-29 

Desenvolvido pela URSS para substituir os MiG-21 e os MiG-23, o MiG-29 foi projetado 

para ser capaz de enfrentar qualquer caça da OTAN em combate aéreo. Capacidade de engajar 

alvos além do alcance visual torna o MiG-29 potencialmente uma arma letal. Apesar de ser um 

grande avião, sua fama foi arranhada quando, nos primeiros dias de ataque, dois MiGs-29 foram 

derrubados por F-J5.1' dos EUA que, orientados pelos radares de longo alcance de aviões de 

controle aéreo, conseguiram evitar os radares dos MiGs, derrubando-os. 

São empregados pelas forças aéreas da Rússia, Cuba, Peru, Romênia, Polônia, fraque, lran, 

SÚ'ia, Alemanha, Índia e vários outros países. 

Especificações MiG-29 

Tripulação: 
Armamento: 1 x  canhão 30mm e capacidade de 
levar até 3 toneladas de bombas, mísseis ar-terra, 
mísseis de longo alcance ar-ar R-27 e de curto 
alcance R-73, superiores aos mísseis ar-ar 
adotados atualmente pela OTAN. 
Motor: Klimov-Leningrad RD-33 
Potência: 1 1 . 1 OOlbs 49 ,42kN ( 1 8 .290Ibs ,  
81 ,39kN com pós-combustor) 
Velocidade: 2.400km/h 
Comprimento: 1 7,32m 
Peso (vazio): 1 0.900kg 
Peso (máximo): 1 8.500kg 
Raio de Ação: 750km . 
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MAPO MiG-21 

o MiG-21 original foi criado como um 

caça simples e levemente armado, tendo seu 

batismo de fogo no Vietnã, onde obteve vitólias 
contra aviões superiores como o F-4 e 

conseguindo mesmo abater vários grandes 

bombardeiros 8-52. 
Ainda hoje permanece como importante 

avião de combate em vários países, recebendo 

aviôn.icos mais modernos e capacidade de levar novas almas, como no caso dos MiG-21 do Egito 

e da Índia. V árias outros países também usam o MiG-2 1, como Angola, China, Cuba etc. 

À medida que novos caças se tornam operacionais, os MiG-21 vão sendo relegados a funções 

menos impOltantes. Os MiG-21 sérvios provavelmente receberam equipamentos mais avançados, 

conforme projetos de aviões locais se desenvolviam, mas mesmo assim eles se tomam presa fácil 

diante dos caças de última geração com radares muito mais avançados. 

Especificações MiG-21 
Tripulação: 
Armamento: 1 x canhão 23mm e capacidade de 
levar até 2 toneladas de armas como 4 mísseis ar
ar, 4 casulos de foguetes ou duas bombas de 
500kg e duas de 250kg. 
Matar: Tumaskii R-25-300 
Potência: 15. 6001bs 69, 58kN com pós-com
bustor 
Velocidade: 2.230km/h 
Comprimento: 1 5,76m 
Pesa (vazia): 5.350kg 
Pesa (máxima): 9.660kg 
Raia de Ação: 450km 
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SISTEMAS DE DEFESA ANTIAÉREA 

V -75 Dvina (SA-2 Guideline) 

o V-75 foi desenvolvido para ser um 
sistema de defesa AAe estático podendo ser 
transportado por caminhões e recolocado em 
outras posições. A tomada de posição é 
demorada, o que atrapalha seu uso em opera
ções ofensivas. 

O V-75 tem capacidade de cobertura em 
3600 e foi projetado para atuar contra ameaças 
de pouca intensidade, apresentando diticuldades 
para atuar contra formações maciças de ataque 
devido a restrições do radar. 

Uma bateria de V-75 consiste geralmente 
de seis peças de fogo, cada uma com um míssil, 
montadas ao redor de um centro de radar, 
mantendo distâncias entre 60 e 100 metros entre 
as peças. Na antiga URSS o V-75 era o 
principal sistema de defesa aérea dos centros 
urbanos e industriais desde 1958. Obviamente, 
desde então, o sistema sofreu constantes 
melhorias para permanecer em serviço. 

Sistema V-75 Dvina 

Lançado em: 1 959 
Comprimento (m): 1 0,60 
Diâmetro (m): 0,70 
Peso no lançamento (kg): 2.300 
Motor 
Lançamento: Sólido 
Cruzeiro: Líquido 
Quantidade de mísseis: 1 
Guíagem: Rádio 
Ogiva: 1 95kg HE 
Performance 
Velocidade: Mach4. 5 
Altitude Máxima: 28.000m 
Alcance: 35-50km 
Alcance mínimo: 7-9km 
Tempo de recarregamento: 
1 0min 

RADAR 

Função 

Alcance 

Freqüência 

O batismo de fogo do V-75 foi no Vietnã, 
ondé era o principal responsável pela defesa 
aérea de Hanói e cobrou um alto preço em vidas 
e material da força aérea americana. Durante a 
Guerra do Vietnã mais de 800 aviões americanos 
foram derrubados, sendo uma boa parte pelo 
fogo dos V-75. 

O sistema é usado de médias a grandes 
altitudes, sendo que o radar de acompa
nhamento SÓ é capaz de direcionar os mísseis 
para um alvo de cada vez, porém ele pode 
direcionar até três nússeis para o mesmo alvo 
ao mesmo tempo, o que aumenta bastante a 
chance de acerto. 

Sendo um sistema onde o míssil é guiado 
até o alvo pelo radar terrestre, o V-75 tende 
a ser frágil contra a utilização de meios ele
trônicos de interferência. Dois radares são 
usados, um radar de busca SpOOIl Resl e um 
radar de guiagem e acompanhamento Fali 
SOllg, cada um pode ser encontrado em diver

sas versões. 

FAN SONG 

Controle de fogo, 
direcionamento pode 
acompanhar até 6 alvos 

60-120km (versão AIB) 
70-1 45km (versão D/EIF) 

Bandas ElF (versão AlB) 
Banda G (versão E) 

SPOON REST 

Busca de alvos, alerta 
aéreo 

275kl11 
Versão A: banda A (VHF) 
Versão B :  VHF menorquc 
banda A 
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8-200 (8A-5 GAMMON) 
O S-200 é um sistema de médias e grandes 

altitudes com motor de combustível sólido e 

quatro foguetes de lançamento ao redor do 

corpo principal. O míssil tem 10,72 metros de 

comprimento e 0,85 metro de diâmetro. 

Cada batalhão de mísseis é composto de 

um radar de busca 'Barlock-B ' P-35M de 
banda E/F com capacidade de identificação 

amigo-inimigo e alcance de 320km, um radar 

de acompanhamento e disparo 'Square Pair' 

de banda H com alcance de 270km e mais seis 

posições de tiro. 
A guiagem dos mísseis é feita por sinais do 

radar de acompanhamento, sendo que no está

gio final de vôo o radar semi-ativo do míssil entra 

em operação fazendo a guiagem final até o alvo. 
O acionamento da grande ogiva interna é feito 

por espoletas de proximidade ou por aciona
mento remoto da central. 

O alcance nÚllimo de utilização cio S-200 é 
de 60km (devido aos foguetes de lançamento) 

e o máximo, de 250km. Devido à pouca agi

lidade do nússil, ele se limita à utilização contra 

alvos pouco manobráveis como bombardeiros 

8-52 e nússeis balísticos. 

8-125 (8A-3 GOA) 
S-125 é um sistema estático de média 

altitude e usado em conjunto com os V-75, 
completando vazios na util ização contra alvos 

mais ágeis ou em altitudes menores. 

O radar de busca atualmente usado é o 

P- /5 'Squat Eye' que possui um mastro com 

até 30 metros de elevação, aumentando sua 

capacidade de busca contra alvos voando a 

baixa altitude. O radar associado para loca

lização de altitudes é o PRV- ll 'Side Net' 

funcionando na banda E, com alcance de até 

180km e capacidade de detenuinar altintdes até 

32 mil metros. 

As informações obtidas pelo radar de 
busca são passadas ao radar de acompanha

mento 'Low Blow', montado em um lrai/ere 

capaz de localizar alvos entre 45 e 85km, 

dependendo da altitude e tipo de alvo. O sistema 

pode acompanhar até seis alvos, sendo capaz 
de guiar até 3 mísseis ao mesmo tempo. 

Sistemas modernizados possuem câmeras de 

televisão com alcance de 25km para guiagem 
visual pelo operador em ambientes de contrame

didas eletrônicas pesadas. 

8-125 (8A-3 Goa) 

Data: Desde 1961 
Comprimento (m): 6,70 
Diâmetro (m): 0,60 
Peso no lançamento (kg): 400 
Motor: Sólido 
Número de mísseis 
por peça: 2 ou 4 
Guiagem: Rádio, possível IR 
Performance: 
Velocidade (Mach): >3 
Altitude max. (m): 25.000 
Altitude mino (m): 1 00 
Alcance Operacional (km): 25 
Alcance Mlnimo (km): 6 

RADAR LOW BLOW P-1S SQUAT EYE 

Função 

Alcance 

Freqüência 
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Controle de fogo 

Até 85kl11 
Banda [ 

Busca de alvos 

250km 
Banda C (UHF) 
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ZRK-SD Kvadrat (SA-6 Gainful) 

o Kvadrat é a versão de exportação do 

modelo russo BlIk-M, tendo tido o batismo de 

fogo nas mãos do exército sú"io dUHmte a GuelTa 

do Yom Kipur em 1 973.  Neste conflito o 

Kvadrat surpreendeu os pilotos israelenses 

sendo responsável pela derrubada de vários 

aviões. No total os Kvadrat derrubaram 64 

aviões israelenses, durante os 1 8  dias de 

conflito, com o uso de apenas 95 mísseis. 

Como conseqüência deste bom desem

penho, o K vadrat foi exportado para pelo 

menos 25 p,úses sendo um destes a Yugoslávia. 
É certo que os sistemas sofreram repetidas 
modernizações principalmente no que tange à 

resistência a GE e aumento do alcance do nússil 

e dos radares. 

O míssil é bem poderoso tendo uma ogiva 

explosiva de 56kg, o suficiente para derrubar 

um avião mesmo explodindo a mais de 30m de 

distância. T€ndo uma altitude operacional de até 

12  mil metros, é um dos poucos sistemas sérvios 

capazes de combater alvos a grandes altitudes. 
O míssil é guiado pelo radar terrestre, tendo 

guiagem própria apenas no estágio final de vôo 

e fazendo com que seja sensível a GE em grande 

escala. 

Cada regimento de Kvadrat possui dois 

radares 'Long Track' e cinco baterias de 
nússeis. Cada bateria possui um radar ' Straight 

Flush ' ,  quatro peças lançadoras de mísseis 

SA-6 e dois caminhões remuniciadores. Todo 

RADAR LONG TRACK 
Função Busca de alvos 

Alcance + 1 50km / 30.000m de altitude 

Freqüência . UHF - banda E 
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o sistema é móvel sendo capaz de tomm' posição 

em menos de 15 minutos. Um detalhe impOltante 

é que todo o sistema depende principalmente 
do radar 'Long Track' sendo que, sem ele, fica 

cego a grandes altitudes. Cada peça de fogo 

possui três mísseis e o caminhão remun..iciador 

demora por volta de 10 minutos para recarregar 
a peça. No total um regimento de SA-6 possui 
60 m íssei s prontos para disparo mas é 

desconhecida a si tuação operacional dos 
regimentos de SA-6 sérvios. 

Após a tomada de posição, partindo do 
modo "radar desligado", o sistema é capaz de 

engajar alvos, realizando: aquisição, identi

ficação amigo-inimigo, pontaria e disparo em 
menos de 2 minutos. Para situações em que o 

radarjá está em operação o tempo de resposta 

é reduzido para menos de trinta segundos. A 
desmontagem do sistema para deslocamento 

demora cerca de 1 5  minutos. 

O radar de busca ' Long Track' é o 
responsável pela busca de alvos. Após o alvo 

ter sido plotado ele passa funções para o radar 

de fogo de bateria ' Straight Flush' que identifica 
e ilumina o alvo, disparando e guiando até três 

nússeis contra o invasoc Radares 'Straight Flush' 

mais modernos possuem uma câmera, com 

alcance de 30km, para guiagem manual do 

míssil caso o radar sofra ataques eletrônicos 

ou tenha de ser desligado para defesa contra 

mísseis anti-radar. No total o regimento de 

SA -6 é capaz de engajar cinco alvos ao mes

mo tempo. 

STRAIGHT FLUSH 
Controle de fogo / Busca, curto alcance 

60-90km, 1O.000m de altitude 

Busca - banda O/H, Controle - banda T 
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ZRK-SD Kavdrat 
Lançado em: 1967 
Comprimento (m): 5,8 
Diâmetro (m): 0,335 
Peso no lançamento (kg): 599 
Motor: Sólido 
Quantidade de mísseis: 3 
Guiagem: Radar semi-ativo 
Ogiva: 56kg HE com exp. proximidade 
Perlormance 
Velocidade (Mach): 2,8 
Altitude máx. (m): 1 2.000 
Alcance (km): 24 
Alcance mínimo (km): 3 
Tempo de recarregamento (min): 1 0  
Radares associados: Long Track, Straight Flush 
Probabilidades de Acerto: Com disparo de 
1 míssil 
Alvos em vôo direto: Maior que 80% 
Alvos rápidos em ações evasivas: Enlre 50% e 
70% 
Contra mísseis de Cruzeiro: Entre 1 0% e 40% 
Tempo de Reação do Sistema: Menor que 
20 segundos 
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9M31 Strela-1 (SA-9 Gaskin) 

9M3] é um nússil de CUlto alcance montado 
sobre o chassi do veículo anfíbio BRDM-2 no 
lugar da torreta de metralhadora. O sistema 
possui 4 mísseis prontos para uso e transporta 
normalmete mais dois mísseis presos à lateral 
do vefculo. O 9M3! foi desenvolvido para 
acompanhar as unidades blindadas e moto
rizadas em operações ofensi vas e defensi vas 
mesmo com travessia de cursos d'água. Foi 
usado em larga escala durante as guel1'as árabe
israelenses e em Angola contra a força aérea 
sul-afticana. 

O míssil possui ogiva de fragmentação e 
espoleta de proximidade tendo um raio de 
letalidade de 5 metros. A guiagem é por infraver
melho, melhorias foram feitas para aumentar a 
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sensibilidade do míssi I sendo o novo modelo 
chamado 9M3] M. A utilização de guiagem por 
infravermelho elimina a necessidade do uso do 
radar mas diminui sensivelmente a utilização do 
míssil contra aviões em rota de aproximação. 

Um carro em cada bateria de SA-9 possui, 
além dos mísseis, um radar passivo do tipo 'Flat 
Box' ,  montado em antenas ao redor do carro, 
para dar cobertura em 3600 (BRDM-2A/) ;  os 
outros carros da bateria transportam apenas 
mísseis e são chamados BRDM-2A2. 

Cada carro possui tripulação de 3 homens, 
a tOlTeta de mísseis é retrátil, sendo abaixada 
para o deslocamento e levantada para o dispru'o, 
já com o veículo parado. Após o disparo de 
todos os 4 mísseis, novos mísseis podem ser 
call'egados em 5 minutos. 

BRDM-2A2 com mlsseis 9M3 1 M  
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9M31 8lre la-1 em Vir BRDM-2A2 

Caraclerísticas do Míssil: 9M31 9M31M 

Lançado em: 1 968 ? 
Comprimento: 1 ,803m 1 ,803m 

Diâmetro: O,1 2m O,1 2m 

Largura das ale tas: 0,36 0,36 

Velocidade Máx. : Mach 1 .8 Mach 1 .8 

Vel. Máx. do Alvo: Mach 0.82 (300m/s) Mach 0.82 (300m/s) 

Peso: 32kg 32kg 

Alcance Máximo: 4.200m 8.000m 

Alcance Mínimo: 800m 560m 

Altitude Máxima: 3.500m 6.1 00m 

Altitude Mínima: 30m 1 0m 

Guiagem: Infravermelho passivo Infravermelho passivo 

Propulsão: Combustível sólido - 1 estágiO Combustível sólido - 1 estágio 

Ogiva: 2,6kg HE - espoleta de 2,6kg HE - espoleta de 

proximidade proximidade 

Características da Vir: Anfíbio Anfíbio 

Peso em Combate: 7t 7t 

Potência: 1 40hp 1 40hp 

Velocidade Máx. : 1 00km/h em estrada 1 00km/h em estrada 

Raio de Ação: 750km 750km 

Blindagem Máxima: 1 4mm de aço (RHA) 1 4mm de aço (RHA) 
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9M37 ZRK-BD Strela-lO 
(SA -13 Gophel') 

o SA -J 3 é um sistema AAe de baixa alti

tude projetado inicialmente para substituir os 

SA -9 nas unidades russas e que depois passou 

a ser exportado. O míssil 9M37 é um avanço 

significativo em relação aos 9M3] no que tange 

à sensibilidade e direção. É um sistema de 

guiagem duplo, sendo passiva por infravellllelho 

e por 'photo-contras!' aumentado a chance de 
aceito, mesmo em condições atmosfélicas ruins, 

com alvos contra o terreno ou usando 'flares'. 

O sistema após o disparo também dispensa o 

uso de controle de terra. 
Duas versões do SA -J 3 são usadas em 

conjunto: uma é o Te/ar-} que além dos mísseis 
S/reta-lO levam também quatro antenas para o 

radar passivo 'Flat Box B '  entre os nússeis; a 

outra versão é a Te/ar-2, usada pelos coman-
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dantes de bateria que não possuem este radar. 
Porém todas as viaturas possuem o radar 'Hat 

Box' , entre os nússeis, que é usado apenas para 

indicação de distâncias, evitando o desperdício 

de mísseis contra alvos fora do alcance das 

allllas. 

Projetado para acompanhar tropas em 

qualquer tipo de operação, o sistema pode ser 

usado contra aviões, helicópteros e UAVs desde 

que voando a baixa altitude. A viatura usada é 

um transporte padrão MT-LB, sobre lagartas, 

com adaptação de uma torre capaz de girar 360" 

e contendo 4 mísseis prontos para o uso; mais 

8 mísseis são alll1azenados no interior do veículo 

que é totalmente anfíbio. A viatura pode usar 

também os mísseis mais baratos 9M3l em 
conjunto com os 9M37, sem ser necessária 

modificação no veículo, poupando os nússeis 

mais capazes e caros para alvos mais difíceis e 

valiosos. 

ZRK-BD Slrela·1 O em Vir MHB 

Caraclerísticas do Míssil: 9M3? 
Comprimento: 2,2m 
Diâmetro: O, 1 2m 
Largura das ale tas: 0,4 
Velocidade Máx. : Mach 2 
Vel. Máx. do Alvo: Mach 0.82 (300m/s) 
Peso: 42kg 
Alcance Máximo: 5.000m 
Alcance Mínimo: 500m 
Altitude Máxima: 3.500m 
Altitude Mínima: 1 0m 
Guiagem: Infravermelho, photo-contrast 
Ogiva: 2,6kg HE - espoleta de proximidade 
Características da Vtr: Anfíbio 
Peso em Combate: 1 2,3t 
Potência: 240hp 
Velocidade Máx. : 61 km/h em estrada 
Raio de Ação: 500km 
Blindagem Máxima: ?mm de aço (RHA) 
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9K34 Stl'ela-3 (SA-14 Gremlin) praticamente o dobro do peso da ogiva do 

SA-7, os componentes eletrônicos tem menor 

peso e tamanho, e um novo motor, de combus

tível sólido, permite o transpOlte da nova e mais 

pesada ogiva. 

o 9K34 é um sistema pOltátil que substituiu 

os mais antigos da série 9K32 (SA-7). O sistema 

é composto de míssil, bateria e lançador. A 
aparência externa é muito similar à do SA-7. Infelizmente, como todo sistema ponáti I AAe 

de infantaria, a probabilidade de acerto do SA-
14 é inferior a 10% (algumas fontes afirmam 

ser por volta de 4%) erll situações de combate, 

sendo necessárias uma densidade apropriada 

de mísseis e utilização em conjunto com sistemas 

mais capazes para garantir a segurança da tropa. 

O míssil por sua vez é muito superior ao 

antecessor. A guiagem é por infravermelho 

possuindo filtragem ótica pma maior resistência 

contra 'Fiares' ;  um maior ângulo de visão do 

olho de busca permite seguir alvos em curvas 
mais fechadas. A ogiva explosiva (O,4kg) tem 

80 

9K34 Strela-3 

Lançado em: 1 978 
Dimensões 
Comprimento: 1 ,40m 
Diâmetro: 0,75m 
Peso do Mfssil: 2,95kg 
Peso do Sistema: 1 0,3kg 
Desempenho 
Tempo de Reação: 1 4s 
Tempo entre Lançamentos: 35-40s 
Tempo de Recarregamento: 25s 
Alcance Lateral Máximo: 5.000m 
Alcance Lateral Mfnimo: 600m 
Altitude Máxima: 3.000m 
Altitude Mfnima: 50m 
Velocidade Máxima do Mfssi/: Mach 1 .6 
(600m/s) 
Propulsão: Sólido - 2 estágios 
Guiagem: Infravermelho passivo 
Ogiva: O,4kg HE 
Autodestruição: 1 4-17s 
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9K331 Tol' (SA.15 GauntIet) 

o sistema Tor foi criado para enfrentar 

qualquer ameaça aérea, desde aviões e 

helicópteros até UAVs, mísseis de cruzeiro e 

outras armas de precisão. O Tor é capaz de 

atuar em conjunto com outros sistemas ou 

individualmente de modo autônomo sendo capaz 

de realizm· vigilância aérea, comando e controle, 

dispm"O e guiagem de mísseis, tudo de um único 

veículo. A bateria é composta de 4 peças de 

fogo e uma viatura de comando, cada peça leva 

8 mísseis prontos para o disparo em dois 
cOllfaillers de 4 mísseis cada. Cada peça tem 

capacidade de seguir e eliminar dois alvos 

simultâneos a qualquer hora do dia e em 

qualquer tempo. 

Após o radar de acompanhamento 3D (di

reção, distância e altinlde) ter localizado o alvo, 

a vtr estaciona e em 2s está pronta para fogo, o 
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tempo de reação pode variar de 3,4 a 1O,6s 

dependendo do lúvel de intelferência. A pmtir 

daí o míssil passa a ser guiado para o seu alvo 

pelo radm· de acompanhmnento com capacidade 

Doppler e de Contracontramedidas eletrônicas. 

O sistema tmnbém possui guiagem mmmal com 

auxílio de uma câmera de TV com alcance de 
20km para evitar ataques com mísseis anti

radiação. 

O sistema é aerotransportável e possui 

capacidade DQBN, o motor do veículo é diesel 

e uma nll·bina secundária entra em operação com 

o veículo parado fornecendo energia para o 
funcionamento do sistema. Os três tripulantes 

ficam à frente do chassi, a tOlTe é não tripulada 

e o motor é à retaguarda. O chassi do Tor é o 

mesmo usado pelo sistema 2S6 1llllguska, de 
curto alcance, sendo ambos os atuais respon

sáveis pela defesa AAe do moderno exército 

russo. 
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Nome do Missil: 9M331 
Lançado em: 1 990 
Alcance Máx. : 1 2.000m 
Alcance Min. : 1 00m 
Altitude Máx. : 6.000m 
Altitude Min. : 1 0m 
Comprimento: 2,9m 
Diâmetro: 0,235m 
Peso: 1 67kg 

9K331 lar 

Velocidade Máx. : Mach 2.3 (850m/s) 
Guiagem: Pelo radar de terra 
Ogiva: 1 5kg HE com espoleta de proximidade 
Controle de Fogo: Lunetas e câmeras com zoom e visão noturna 
Alcance: 20km 
Identificação Amigo-Inimigo: SIM 
Radar 1 :  Busca de alvos 
Alcance de Detecção: 25km 
Banda: Doppler banda-H 
Radar 2: Fogo e guiagem do míssil 
Alcance de Fogo: 25km 
Banda: Doppler banda-K 
Caracteríslicas da Vtr 
Tripulação: 3 
Peso em Combate: 34t 
Comprimento: 7,5m 
Altura Pronto: 5,1 m 
Largura: 3,3m 
Motor: V-12 diesel 
Raio de Ação: 500km 
Velocidade Máx. : 65km/h 
Tempo de Reação: 5-8s 
Tempo de Recarregamento: 1 0min 
Fogo em Movimento: SIM (parada em 2 segundos) 
Tempo de Montagem: 5min 
Tempo de Desmontagem: Menor que 5min 

Veículo Comando de Baleria TOR 
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BOV 

Na década de 70 a Yugoslávia criou o 

veículo de reconhecimento 4x4 BOV capaz de 
receber diferentes configurações de armamentos 

na torre. No caso analisaremos as variantes de 

defesa AAe que são respectivamente o BOV-3 

armado com 3 canhões 20mm e o BOV-30com 

dois canhões 30nun. 
O sistema de controle de fogo é simples não 

sendo capaz de acompanhar alvos rápidos ou 

operar durante a noite sem penalidades, sendo 

usado principalmente em gmpos para realização 

de fogo de barragem. 

O BOV-3 (3x20mm) usa carregadores de 
60 cartuchos em cada canhão. Cada cano tem 

uma cadência de tiro de 750tpm, sendo que o 
atirador pode selecionar a cadência entre tiro 

i ntermitente e rajadas de 1 0  e 20 tiros. O 

alcance de fogo é por volta de 2 .000 metros 
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sendo menor que o alcance dos mísseis 

anticarro empregados pela OTAN (alcance do 

míssil TOW - 3.700m) o que o coloca em 

desvantagem marcante quando em combate. 
O BOV-30 (2x30mm) possui armas mais 

poderosas, mas também sofre com o baixo lúvel 

tecnológico empregado no sistema diminuindo 

suas probabilidades de acerto de alvo. O 
alcance é significativamente maior sendo por 

volta de 3.000 metros. Também um peso maior 

do projétil causa u m  estrago maior no alvo 
aumentando seu desempenho em relação ao 

BOV-3. 

O interessante é perceber a mnpla utilização 

destes sistemas simples, baratos e com grande 

cadência de tiro, como arma de apoio à 

infantm·ia. Várias foram as cenas, mostradas nas 

redes de televisão, exibindo os BOV realizando 

tiro direto contra tropas da guerrilha kossovar, 

principalmente o modelo BOV-3. 

BOV-3 (4x4) 

Origem: Antiga Yugoslávia 
Tripulação: 4 
Armamento: 3x20mm 
Munição: 1 .500 cart 20mm 
Comprimento: 5,79m 
Largura: 2,52m 
Altura: 3,21 m 
Peso em Combate: 9,4t 
Potência: 1 48hp 
Velocidade Máx. : 90km/h em estrada 
Raio de Ação: 500km 
Blindagem Máxima: 8mm de aço (RHA) 
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M53/59 PRAGA 

o M53/59 é basicamente u m  caminhão 
blindado, sua produção teve início na década 

de 50 na antiga Checo-Eslováquia e foi 

exportado em bom número para o exército 

sérvio. O veículo possui tração 6x6 e é de fácil 
manutenção quando comparado com veículos 

mais especializados. 
O armamento consiste em um canhão duplo 

de 30mm alimentado por dois grandes carre

gadores, de cinqiienta caltuchos cada, acima dos 

canos. A torre do canhão pode ser removida e 

M53/59 PRAGA (6x6) 

Origem: Antiga Checo-Eslováquia 
Tripulação: 3 
Armamento: 2x30mm 
Munição: 600-800 carl 30mm 
Comprimento: 6,92m 
Largura: 2,35m 
Altura: 2.95m 
Peso em Combate: 10.3t 
Potência: 1 1 0hp 
Velocidade Máx. : 60km/h em estrada 
Raio de Ação: 500km 
Blindagem Máxima: 10mm de aço (estimado) 

colocada pal'a utilização no solo. O canhão gira 

360' manualmente o que diminui a capacidade 

de engajar alvos rápidos. 

O sistema não possui radal' ou visão notuma 

limitando sua operação para o período do dia e 

com tempo limpo. O alcance da alma é de 3.000 

metros e diversos tipos de munição podem ser 

usados. 

Também o M53/59 é empregado ampla

mente como arma de apoio de fogo para a 

infantaria causando bom efeito contra ai vos 
. levemente blindados. 
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ZSU-23-4 Shilka 

Desenvolvido na antiga URSS no Í1úcio da 
década de 60, o ZSU-23-4 é provavelmente o 
sistema russo mais famoso em operação no 
mundo, apesar de sua eficiência em combate 
contra alvos aéreos ser duvidosa. Pelo menos 
1 9  versões diferentes do sistema foram 
produzidas procurando manter o ZSU-23-4 
atualizado. Tendo lutado nas mãos de sírios e 
egípcios (contra Israel), iraquianos (GuelTa do 
Golfo) e russos (contra a guerrilha afegã) o 
sistema possui longa folha de serviço e deve ser 
visto em operação por muitos anos ainda. 

O sistema é autônomo possuindo um canhão 
quádruplo 23mITI refrigerado a água com giro 
elétrico de 360°. Na parte detrás da torre se 
encontra o radar 'Gun Dish' de busca e 
acompanhamento que pode ser abaixado para 
deslocamento. Durante a operação de busca o 
radar fica girando até localizar o alvo, parando, 

ZSU-23-4 

Origem: Rússia 
Tripulação: 4 
Armamento: 4x23mm 
Munição: 2.000 cart 23mm 
Comprimento: 6,54m 
Largura: 2,95m 
Altura: 2,25m - 3,8m (radar levantado) 
Peso em Combate: 20,5t 
Potência: 280hp 
Velocidade Máx. : 44km/h em estrada 
Raio de Ação: 450km 
Blindagem Máxima: 1 5mm de aço 
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locando o alvo e entrando na fase de acom
panhamento, onde a tOlre gira se posicionando 
para realizar o tiro. 

Atualmente o ZSU-23-4 está sendo 
substituído na Rússia pelo 2S6 TlIllgllska mas 
é usado em grande escala por mais de vinte 
países, entre os quais Cuba, SíJia, Iraque, Índia, 
China (fabricação local), Peru, Angola, Rep. 
Checa e Sérvia. 

Oficiais do Exército de Angola afinnam que 
o sistema é ineficiente contra alvos aéreos 
velozes, possui pouco alcance de tiro e munição 
muito leve para denubar aviões e helicópteros 
rapidamente. Em Angola o ZSU-23-4 é usado 
muito como arma de apoio de fogo de linha de 
frente, utilização em que os angolanos elogiam 
muito a alta cadência de tiro e capacidade de 
munição. Porém para combate contra aviões as 
Forças Armadas de Angola preferem o uso de 
munições mais pesadas e de alcance maior como 
a munição 57mm. 
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CONCLUSÃO 

Com o desenvol vimento da capacidade das 

forças aéreas de realizar ataques de precisão 

voando a altitudes cada vez mais elevadas, urge 

a necessidade de usar sistemas AAe capazes 

de acabar com a impunidade de aviões que 

realizam ataques a grandes altimdes sem correr 

risco de serem derrubados. 
O poder de combate de u m  exército,  

mais do que nunca, é diretamente propor

cionai à defesa aérea que o apóia, seja em 

operações defensivas ou ofensivas, com equi
pamentos capazes de acompanhar os des

locamentos e manter a cobertura AAe ao 
mesmo tempo. 

Mesmo que a guerrilha sérvia seja capaz de 
durar na ação contra a força aérea da OTAN, 

celtamente a Sélvia terá sua economia ruminada 

pelos ataques aéreos. Seria o caso de, na 

impossibilidade de denotar o Exército Brasileiro 

na Amazônia, um invasor resolvesse arrasar as 
indústrias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais para forçru' uma rendição. O exército não 

perderia as batalhas mas o país perderia a 

guerra. 

Uma força aérea grande em efeti vo de caças, 

capaz de absorver baixas enquanto continua 
em combate, atacando e defendendo, é crucial, 

assim como a necessidade de aviões capazes 

de localizare eliminru' inimigos além do alcance 

visual. 

Somente assim poderemos garantir a sobre

vi vência das forças terrestres, o cumpri mento 

das missões de combate em solo e a posterior 

vitória em conflitos, sem perdas pesadas e 
desnecessárias de vidas e material. Porque a 

força aérea sozinha não vencerá guerras, mas 

ela pelo menos garante um empate, como a 

OTAN mostra nos céus de Kossovo. (lI.l 
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Desenvolvimento 
e Tecnologia 

MULTIMÍDIA NO ENSINO DA 
MECÂNICA DOS SOLOS NO 

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 

Alvaro Vieira * 

RESUMO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTRODUÇÃO 

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

demonstração da execução dos ensaios - técnica didática normalmente utilizada nessas 

• Coronel R l ,  Professor do Departamento de Engenharia de Fortificação e Construção - IME. 
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aulas - mostra-se quase sempre insuficiente 
para esclarecimento de todos os detalhes envol

vidos na realização dos experimentos. Disso 

advém não só o desinteresse comumente obser

vado nos alunos e professores pelas aulas prá

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

lim'es de ensino usuais, a projeção de dispo

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

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

própria e característica de cada um. 

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

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

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

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

CONCEPÇÃO E PRODUÇÃO DO 
MATERIAL PRELIMINAR DO 

CD-ROM 

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

ensaios. No entanto, o interesse em se apre

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

comentar os detalhes mais importantes da sua 

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

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

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

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

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

Para a parte expositiva das aulas utilizou-se 

o aplicativo POlVer-Poil/l 97, desenvolvendo

se apresentações ilustradas com figuras, gráficos 

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

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

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

A produção dos vídeos ficou, dessa forma, 

mais simplificada, uma vez que cada ensaio pôde 

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

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

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

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

A TÉCNICA DE 
DESENVOLVIMENTO DO 

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

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

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

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

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

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

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

Densidade real 5min 26s 44,OMb 

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

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

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

Granulometria (peneiramento) 7min 21s  60,OMb 

Granulometria (sedimentação) IOmin 47s 86,9Mb 

Limite de Liquidez 7min44s 62,4Mb 

Limite de Plasticidade 4min 26s 35,2Mb 

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

Total 60min 7s 491,2Mb 

Tabela 1 :  Duração dos vldeos e arquivo gerado 

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

INSTALAÇÃO E UmIZAçÃO 
DO CD-ROM 

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

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

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

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

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

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

Figura 3: Aula de preparação da amostra 

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

Figura 4: Aula de Limite de Liquidez 

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

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

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

CONCLUSÕES 

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

Figura 8: Planilha de LL, LP e LC 

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

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

PROJETO DE CIRCUITOS CASADORES 
DE TOPOLOGIA U 

Ma/'Cello Praça Gomes da Silva * 

INTRODUÇÃO 

Através da Teoria dos Parâmetros Imagem (ou Teoria de Zobel) é possível desenvolver 
fórmulas para o cálculo dos resistores constituintes de uma seção de topologia U casadora 
(ou adaptadora) de impedâncias puramente resistiva. Também é possível se obter a atenuação 
imagem presente com a introdução dessa célula casadora em um circuito eletro-eletrônico 
qualquel: 

Os circuitos casadores, também chamados adaptadores, são usados quando há 
necessidade de se efetuar a conexão entre dois "pontos" de um circuito eletrônico de 
impedâncias diferentes de maneira optimizada, i.e., com a menor atenuação possível. Já 
que as impedâncias de entTada e saída são diferentes, dizemos ter havido uma transformação 
(ou adaptação) de impedâncias através da célula. 

Já que não existem descasamentos de impedância (pelo menos em teoria) a atenuação 
presente, denominada atenuação imagem (=Ai) é devida unicamente às perdas ôhmicas de 
potência (perdas por Efeito Joule) referentes à introdução no circuito do quadripólo resistivo 
adaptador. 

O circuito casador deve ter a sua impedância imagem de entrada (= Zie) igual à 
impedância de saída da fonte de sinal (= Zg). De maneira similar, o circuito casador deve 
ter a sua impedância imagem de saída (= Zis) igual à impedância de carga ou de terminação 
(= ZL). Assim sendo: 

Zie = Zg e Zis = ZL 

• Engenheiro Sênior da NEXTEL Telecomunicações Ltda. 
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Damos o nome de topologia à forma de construção de um quadripólo (como os diversos 
componentes do circuito são conectados entre si). As topologias recebem nomes que nos lembram 
o aspecto do circuito quadripolar. 

Podemos ter circuitos adaptadores com inúmeras topologias, como por exemplo: Tê ou ípsi/Oll, 
Pi, L (secção elementar ou semi-secção), H, ponte em tê, 0, treliça ou /attice, etc. Neste trabalho 
será vista a topologia em U (a qual pode ser obtida por meio da combinação adequada de secções 
elementares ou secções L). 

Desenvolver-se-á fórmulas que nos pen11iürão o cálculo dos resistores constituintes da secção 
em função de Zie e Zis (as impedâncias dos pontos que estão ligados aos terminais 11 ' e 22 ', 
respectivamente). A seguir nós iremos calcular uma equação para a atenuação imagem da célula, o 
que, na prática, representa a atenuação que iremos ter na ligação. Isto está representado nas 
relações funcionais 1 , 2  e 3 a seguir. 

R l  = funcI [ Zie, Zis 1 ( I )  

R2 = func2 [ Zie, Zis 1 (2) 

Ai = func3 [ Zie, Zis 1 (3) 

Os circuitos adaptadores são redes de duas portas ou TPNs (iniciais do inglês T1vo-Port 
Networks) .  São também conhecidos como quadripólos (= 4P oufour-po/es) ou ainda tetrapólos. 
Algumas vezes tais redes recebem o nome de caixas-pretas (do inglês black-boxes). Este nome é 
devido ao fato de que, freqUentemente, se desconhece quais os componentes que constituem a 
rede (e de que forma eles se ligam entre si no interior da mesma). 

Possuem quatro terminais ou quatro pólos, normalmente conhecidos como 1 , 1 ', 2  e 2 '  (os 
pólos I e l '  fazem parte da porla de entrada ou illput port enquanto que os pólos 2 e 2 '  fazem 
parte da porta de saída ou output port). Alguns autores chamam a porta de entrada de pOlta J -1 ' 
e a porta de saída de porta 2-2' (por causa dos terminais que as constituem). 

E também comum usar letras para designar os 4 terminais de uma rede do tipo tetrapolar (A, B 
para a porta de entrada e C, D para a porta de saída). 

Por uma questão de definição do que venha a ser um quadripólo é dito que a corrente de 
entrada entra pelo terminal J e sai pelo tenninal J '. Por outro lado, a COlTente de saída entra pelo 
terminal 2 e sai pelo terminal 2 '. Nós podemos ver que a corrente de entrada entra e sai do 
quadripólo através da porta J -J ' e que a corrente de saída entra e sai do quadripólo através da 
porta 2-2 '. 

A corrente no terminal I é igual em magnitude e fase à COlTente no terminal J ' . Da mesma 
fon11a, a corrente no terminal 2 é igual em magnitude e fase à corrente no terminal 2 '. 

A tensão elétrica na entrada é positiva no terminal J e negativa no terminal J '. Similarmente, a 
tensão elétrica na saída é positiva no terminal 2 e negativa no terminal 2 ' . Estamos aqui a falar, 
obviamente, de valores instantâneos no tempo (tanto para as tensões quanto para as correntes). 

94 Vol. XVI - Nº 2 - 2º Quadrimestre de 1 999 ('li j 



PROJETO DE CIRCUITOS CASAoORES DE TOPOLOGIA U 

Casadores de impedância, atenuadores, amplificadores, filtros (ou redes de filtragem), 
equalizadores de fase (pllase equalizas), equalizadores de amplitude e linhas de transmissão são 
exemplos ele quadripólos. 

Um oscilador local (LO - Local asciI/atol') seria não um quadripólo mas sim um bipólo (rede 
de uma porta ou OPN, Olle-Port Netlllork). Circuladores de microondas são exemplos de 
hexapólos (redes de 3 portas ou 6 terminais). 

Os divisores de potência (ou pOlller dividers) são, em geral, n-pólos (ou seja: hexapólos, 
octopólos, elecapólos, dodecapólos, etc). 

Podemos modelar funcionalmente os quadripólos através do emprego dos parâmetros de 
impedância (parâmetros 2), parâmetros de admitância (parâmetros Y), parâmetros híbridos 
(parâmetros li), parâmetros de transmissão, parâmetros híbridos inversos, etc. 

CÁLCULO DE RI e R2  

Seja o circuito elétrico mostrado na figura I .  Para o cálculo de Zie ver a figura 2. O símbolo I 
I indica o paralelismo elétrico de dois componentes (dois resistores, dois capacitores ou dois inelutores, 
por exemplo). 

Zie = RI + (R2 1 I Zis) 

RI x (R2 + Zis) + (R2 x Zis) 
Zie = ----------

R2 + Zis 

Para o cálculo de Zis ver a figura 3 .  

Zis = (RI + Zie) I I  R2 

R2 x (RI + Zie) 
Zis = --------

RI + R2 + Zie 

(4) 

(5) 

Tirando de (5) o valor de R2 e inserindo-se em (4) chega-se ao valor final para RI,  ou seja, 

RI = [ Zie x (Zie - Zis) JII2 (6) 
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Figura 1 :  Circuito Adaptador de Secção U 
Fonte alternante Eg com impedância interna Zg , 

Impedância de carga ou de terminação Z, 
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Figura 2 :  Cálculo d e  Zie 
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2 

I ' 2 '  

Figura 3 :  Cálculo de Zis 

É comum se fazer uso de um parâmetro adimensional (ou seja, sem unidades) denominado 
"Razão das Impedâncias Imagem" (RIf ou lIR, llllage IlIlpedal/ce Ratio) normalmente abreviado 
pela letra 1/ minúscula, onde: 

Zie 
1/ = --- (7) 

Zis 

Usando a definição (7) temos que (6) se escreve como: 

Ri = Zis x [1/ x (1/ - J )]1/2 (8) 

Nota-se claramente que devemos sempre ter Zie maior do que Zis (ou, de uma forma equivalente, 
11 maior do que a unidade). 

Zie > Zis ali 1/ > 1  

o valor final de R2 será obtido após inserirmos (6) em (5), ou seja: 
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ou ainda, 

Zis x {Zie + [Zie x (Zie - Zis) ]'12 j 
R2 =------------------------

Zie - Zis + [Zie x (Zie - Zis)]'12 

Zis X {11 + [11 X (11 _ 1)]'l2j 
R2 =-------------------

11 - 1  + [11 x (11 - 1)]112 

(9) 

(lO) 

Caso inseríssemos (6) em (4) ao invés de em (5) obteríamos a seguinte expressão para R2: 

Zis x {Zie - [Zie x (Zie - Zis) f"j 
R2 =-----------------------

Zis - Zie + [Zie x (Zie - Zis)fl2 
( 1 1 ) 

Evidentemente ela fomece o mesmo resultado que (9). Isto pode ser facilmente verificado se 
igualannos as duas expressões. 

Podemos desenvolver uma expressão mais simpl ;es para o cálculo de R2. Inicialmente façamos 
a multiplicação de (6) por (9) (ou de 6 por 1 1). Após as devidas manipulações algébricas chega
mos à: 

RI x R2 = Zie x Zis 
( 1 2) 

donde, 

R2 = Zis x [Zie I (Zie - Zis)f" ( 13) 

ou ainda, 

R2 = Zis x [11 1 (/I - 1 )fl2 ( 1 4) 

Dividindo (6) por ( 13) chegamos à uma relação funcional que poderá ser utilizada para se 
checar os resultados previamente obtidos. Ei-Ia: 

98 

RI 
--- = /1 - 1  
R2 

( 15) 
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CALCULO DA ATENUAÇAO IMAGEM 

A atenuação imagem é calculada procedendo-se conforme abaixo. Temos que a potência de 
entrada (= Pill) vale: 

E 2  
P· 

g 
/11 = --:---=-

4 x Zie 

A potência na carga (= PL) é dada por: 

Zis x R22 x El 
PL = -----------

4 x [R2 x Zis + Ri x (R2 + Zis)]2 

A atenuação imagem (= Ai) expressa em decibéis, por definição, é dada por: 

Ai (dB) = i a  10glO (Pill / PJ 

onde log lO é o logaritmo de base dez (dito decimal, vulgar ou de Briggs). 

( 1 6) 

( 17) 

( 18) 

Esta definição é válida quando nós tivermos no quadripólo a seguinte condição de casamento 
de impedâncias: 

Zie = Zg e Zis = ZL 

Substituindo ( 1 6) e ( 17) em ( 18) chegamos à: 

[( (R2 x Zis) + Ri x (R2 + ZiS) )2 ( i )] Ai (dB) = 10 log/o X ---''----
R2 Zie x Zis 

( 19) 

Substituindo-se em ( 1 9) os valores de Ri e R2 e introduzindo-se o parâmetro llR (= n) temos 
finalmente: 

Ai (dB) = 10 log 10 {2n - 1 + 2 X [11 X (11 - J )/12 } (20) 

Se quisermos exprimir a atenuação imagem na unidade logarítmica neper (Np) , ao invés do 
decibel (dB), basta dividirmos o valor encontrado em dB por 8,686. Isto decorre do fato de que 
1 neper vale 8,686 decibéis (ou, de forma equivalente, 1 decibel vale 0, 1 1 5 1  nepers). Assim: 

Ai (Np) = Ai (dB) / 8,686 (2 1 )  
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TABELA DE CONSULTA E GRÁFIcos 

Foi desenvolvido na linguagem de programação GW-BAS/C 2.02 um programa para gerar 
uma tabela de valores de modo a se poder calcular os resistores que compõe a secção U e a 
atenuação imagem introduzida pela célula. 

Foram escolhidos os seguintes valores de impedância: 50, 60, 75, 93, 95, 124, 135, 1 50, 300 
e 600 ohms (valores típicos em telecomunicações). 

Quaisquer casamentos de impedância entre esses valores ficam, pOltanto, isentos de cálculos, 
bastando se consultar a referida tabela. 

Como exemplo seja o casamento entre um ponto de Z = 300 ohms e um outro ponto onde 
Z = 93 ohms. Consultando-se a tabela na linha onde Zie = 300 e Zis = 93 chegan10S aos valores 
correspondentes para os dois resistores. A atenuação presente será de 1 0,34 decibéis (ou 1 , 19  
nepers), o que é um valor bem considerável. 

Foram também desenvolvidos através do software MA TlA B® for Macilltosh (Stlldellt 
Editioll, version 4) 3 programas geradores dos gráficos da atenuação imagem versus /IR e deRi 
e R2 versus JlR (para Zis = 50 ohms). 

No caso do gráfico da atenuação imagem (= Ai) em função de /IR, temos uma função que 
somente existe no primeiro quadrante e só é definida para os valores de lIR maiores do que a 
unidade. Tal função é monotônica crescente, seu domínio é o intervalo aberto (+ I ,  + 00) e o seu 
contra-domínio (imagem) é o intervalo aberto (O, + 00). 

Se Zie = Zis então Ri será um cUlto-circuito e R2 será um circuito aberto, ou seja, tão somente 
dois fios de ligação ideais. 

Caso Zie seja menor do que Zis, tanto Ri quanto R2 serão indutores, o que contraria nossa 
hipótese prévia de um circuito puramente resistivo. 

No caso do gráfico de R2 contra i iR (para um Zis de 50 ohms) existe uma descontinuidade 
quando lIR é igual à unidade (ou seja, Zie = Zis). À medida que o valor de /lR aumenta temos que 
R2 tende à se igualar com Zis (nesse caso, 50 Oh111S). R2 tende à Zis como um limite. 

Estes programas fazem parte de uma biblioteca de softlVares desenvolvida pelo autor que 
tratam do projeto de redes atenuadoras e/ou casadoras pela Teoria de Zobel. ffil 

BffiLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA LEITURA 

[ I ]  CHUA, Leon, O.; DESOER, Charles A. e KUH, Ernest S .  Linear and Non Linear Circl/its. 
McGraw-HiII, Inc., 1987. 

[2] JORDAN, Edward C. (Editor-in-Chief). Referel/ce Data for EI/gil/eers: Radio, Electrol/ics, 
Compl/tel; OIul Comml/I/icatiol/s. Indiana, Howard W. Sams & Co., Inc., 1985. 

[3] PINES, José e BARRADAS, Ovídio César Machado. Sistemas MI/ltiplex. Volume I ,  terceira 
edição, Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1983. 
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A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
COMO FERRAMENTA DA 

VANTAGEM COMPETITIVA 
RI/bens Luiz Cirino* 

RESUMO 

A tecnologia de informação vem criando um ambiente de muitas modificações nas 
organizações das mais diversas áreas. Este trabalho faz um estudo da tecnologia de 
informação motivando sua aplicação nas organizações de forma a alavancar sua 
competitividade. O trabalho apresenta os modelos de forças competitivas e de cadeia de 
valor desenvolvidos por P0I1er. A abordagem é voltada para a estratégia empresarial orientada 
a um enfoque didático. 

INTRODUÇÃO 

À medida que o homem tem que lidar com problemas cada vez mais complexos, surge 
a necessidade de desenvolver técnicas e felTlunentas que venham auxiliá-lo em tal empreitada. 
Dentre os recursos que o homem tem criado, o computador vem tendo a cada dia uma 
maior utilização como insb11lnento de manifestação da tecnologia de infolll1ação nas empresas. 
Altos investimentos têm sido feitos, tecnologias muito sofisticadas têm sido desenvolvidas, 
profissionais têm sido formados com o objetivo de atender toda a demanda criada por tal 
fen·amenta. O desenvolvimento da informática, há muito tempo,já atinge nosso cotidiano 
pois, entre muitas coisas, recebemos freqüentemente documentos que são fmto da aplicação 
de tecnologia de informação em organizações. Praticamente não existem atividades que não 

• Professor Assistente do Departamento de Informática e Ciência da Computação. Mestre de Ciências 
em Engenharia de Sistemas Modalidade Informática pelo Instituto Militar de Engenharia - IME. 
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estejam utilizando computadores de forma 
direta ou i ndireta. Podemos dizer que pra
ticamente todas as áreas do conhecimento hu
mano estão utilizando o tratamento automá
tico da informação como forma de aux ílio às 
suas atividades. 

À medida que crescem, as organizações 
sentem a necessidade de um controle maior entre 
seus setores e processos. Para que os objetivos 
estratégicos, gerenciais e operacionais possam 
ser alcançados, torna-se necessária a utilização 
de tecnologia de informação como forma de 
se controlarem melhor todas as ati vidades da 
organização. Conforme a linha de negócios 
de uma organização, o tratamento automático 
de dados pode ser a tarefa mais importante 
do negócio. 

Segundo Hamel e Prahalad [HamPra94] nos 
encontramos na soleira (e para alguns na beira 
do precipício) de uma revolução tão profunda 
quanto a que deu origem à indústria moderna. 
Será a revolução do meio ambiente, a revolução 
genética, a revolução dos materiais, a revolução 
digital, e acima de tudo a revolução da 
infollnação. 

Este trabalho está organizado da seguinte 
forma: após esta introdução são apresentados 
trabalhos cOlTelatos e em seguida é desenvolvido 
o tema "A Tecnologia de Informação como 
fellllmenta da vantagem competitiva"; finalmen
te, é apresentada uma conclusão. 

TRABALHOS CORRELATOS 

No atual mundo dos negócios, onde as 
empresas se vêem obrigadas a constantemente 
estar efetuando mudanças para se manterem 
competitivas, a tecnologia de informação se faz 
presente como ferramenta de tal mudança. 

o papel da tecnologia de informação, 
segundo Senn [Senn95], vem sendo o de 
solucionar problemas, desenvolver a ctiati vidade 
e tornar as pessoas mais eficientes do que seriam 
se não a utilizassem. Campos Filho [CamFiI94] 
define tecnologia de informação como sendo o 
conjunto de hardware .e software que desem
penha uma ou mais tarefas de processamento 
de informações, fazendo parte do sistema de 
informação das organizações que inclui coletar, 
transmitir, estocar, recuperar, manipulare exibir 
dados. Já a importância da tecnologia de infor
mação é enfatizada por McFarlan [Farlan84] 
propiciando uma ótima oportunidade para a 
organização encontrar a melhor utilização de 
seus ativos e e laborar novas estratégias, além 
de ser fator determinante em uma estratégia 
competitiva. 

Para se obter o maior aproveitamento do 
potencial da tecnologia de informação como 
Davis e Hamilton [DavHam93] afirmam, deve
se sempre enfatizar sua utilização e interação 
tanto na estratégia quanto nos processos e infra
estrutura negociais. Toda essa utilização visa 
criar uma linha de ação que permita à orga
nização alcançar competitividade. Quanto aos 
processos negociais, estes podem alterar a 
forma de como a tecnologia da informação será 
empregada, ou serem alterados e se adaptarem 
à nova tecnologia. 

A estratégia de capacitação competitiva, 
que faz uso da tecnologia de infolll1ação utilizada 
pelas organizações segundo Boar [Boar93], 
pode ser definida como um conjunto de ações 
que envolvem a recuperação, transpOlte, arma
zenamento, apresentação e transformação da 
informação em suas diversas formas (voz, 
gráficos, texto, vídeo e imagem). 

Segundo Ives e Learmonth [IveLea84], se 
a tecnologia da informação afeta o produto tinal 
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que é oferecido, ou a posição da companhia 
em seu mercado, então ela (tecnologia) é 
estratégica. Para tal estudo foi utilizado o 
modelo de forças competitivas apresentado por 
Porter [Porter80] . Tal modelo apresenta todas 
as forças competitivas existentes no ambiente 
negociai e que devem ser observadas e estu
dadas pela organização como fatores críticos 
para se conseguir vantagem competitiva perante 
seu mercado. Porter [Porter85] analisa esta 
vantagem quando define o conceito de cadeia 
de valor como sendo uma f0I111a sistemática para 
o exame de todas as atividades executadas por 
uma empresa e como interagem. Nesse modelo 
a vantagem competitiva é analisada de forma 
sistemática. As organizações são di vi di das em 
atividades de valor que utilizam insumos 
adquiridos, recursos humanos e alguma forma 
de tecnologia para executar sua função. Cada 
atividade também utiliza e cria informação que 
será processada e alimentará o sistema. A 
estratégia em qualquer organização segundo 
Porter [Porter96] levanta a questão sobre a 
eficácia operacional que sempre a acompanha. 
Ser operacionalmente eficaz é ser capaz de 
executar ati vidades em comum melhor que seus 
concorrentes. 

A fim de ajudar as organizações a aumentar 
em muito suas chances de elaborar estratégias 
revolucionárias, Hamel [Hamel96] levanta dez 
princípios que podem levá-Ias a manter ou 
ganhar competitividade. Whitney [Whitne96] 
também apresenta um processo que recomenda 
ser utilizado a cada dois anos nas organizações 
e que avalia clientes, produtos e serviços sob 
três óticas: a importância estratégica, o lucro e 
o significado. 

A busca pela competitividade faz as 
organizações perseguirem soluções de melhoria 
de seus processos. Hamel e Prahalad [Ham-

Pra94] desenvolveram uma teoria que visa ao 
desenvolvimento em ambientes orgruúzacionais 
de alta competitividade em um cenário de 
globalização. A teoria das competências 
essenciais de Hamel e Prahalad visa criar 
capacitação interna à organização para que a 
mesma possa conseguir al cançar seus 
objetivos estratégicos. Fahey e Randall 
[FahRan94] afirmam que uma arquitetura 
estratégica permite a identificação de quais 
competências essenciais já se encontram 
incorporadas em uma organização e quais 
a i n d a  prec i sam ser  adqu i r idas .  Eles 
demonstram como uma organização pode 
identificar suas competências essenciais. 

Kim e Mauborgne [KimMbg97] acreditam 
que as organizações de alto rendimento têm uma 
visão muito especial do que seja efetivamente 
uma estratégia. A capacidade de ultrapassru· seus 
conCOlTentes está em aplicar o que eles chamam 
de "inovação de valor". A aplicação desse 
conceito é verificada nos setores de produtos, 
serviços e entregas. 

A mudança no ambiente organizacional, na 
forma como se processa o trabalho mediante a 
tecnologia de informação é analisada por 
Oliveira [Olivei96]. Tapscott [Tapsct95] discute 
como as organizações serão influenciadas pela 
chamada "Economia Digital" onde executivos 
sofrem uma verdadeira "inundação" de idéias, 
teorias, novos modelos organizacionais e de 
diversas tecnologias. Qualquer implantação de 
tecnologia de informação em uma organização 
deve vir acompanhada de toda uma meto
dologia que busca adaptar as pessoas envol
vidas à mudança cultural que se faz presente. 
Albertin [Albert96] levanta a questão do 
enfoque que deve ter toda implantação de tal 
tecnologia a fim de que a mesma seja um 
sucesso. 
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Quintella e Costa [QuiCos97] analisam, 
através de uma pesquisa de campo, como a 
orgmúzação e a rapidez do fluxo de infonnações 
são fundamentais em um ambiente onde a 
produção tem que ser flexível, o contato com 
os clientes, personalizado e a qualidade, um 
instrumento vital pm'a a vantagem competitiva. 
Uma outra pesquisa de campo feita no Brasil 
em 1995 relatada por Leite [Leite97] mostra 
como está a terceirização n o  setor de  
informática. São avaliados quatro fatores 
críticos de sucesso e a pesquisa conclui que 
tal processo está sendo muito bem aceito nas 
organizações. 

Gonçalves e Gonçalves FiUl0 [GonGon95] 
discutem como a tecnologia de infOll11ação está 
sendo aplicada como ferramenta alavancadora 
do lIIarkelillg das organizações. Eles definem 
o conceito de Mix de Markelillg que representa 
um conjunto de variáveis controladas do 
lIIarkelillg empresarial que uma organização 
utiliza para obter a resposta desejada no 
mercado alvo. 

A utilização de sistemas de informação 
geográfica como ferramenta de auxílio ao 
II/arkelillg de relacionamento é discutida por 
Aranha [Aranha96]. Ele prevê uma grande 
utilização desses sistemas em um futuro breve 
para todos os que tenham que lidar com infor
mações associadas a áreas distintas. 

Gilmore e Pine [GilPie97] afirmam que 
organizações no mundo inteiro têm-se voltado 
para a customização em massa como forma 
estratégica de melhor atender a seus clientes. A 
tecnologia de informação que se encontra dis
ponível e a flexibilidade de seus processos orga
nizacionais permitem uma customização em 
grande escala e a baixo custo de seus bens e 
serviços para clientes individuais. Pine [Pine93] 
coloca que a customização em massa, na 

verdade, é uma nova fronteira. O princípio de 
variedade e customização através da flexi
bilidade e responsabilidade exige novos meios 
de administração e novas util izações de 
tecnologia. 

Kanter [Kanter95] apresenta os quatro 
processos da globalização: mobilidade (capital, 
pessoas, idéias), simultaneidade (em todos os 
lugares ao mesmo tempo), desvio (múltiplas 
escolhas) e pluralismo (o centro não pode 
dominar). Em todos eles, a tecnologia de 
informação tem um papel marcante como 
felTamenta facilitadora. Em [KanteI96], Kanter 
discute o papel das grandes organizações no 
espaço virtual. Apesar de a tecnologia de infor
mações existente capacitá-Ias a uma enorme 
expansão, elas ainda se encontram presas aos 
seus espaços físicos. Kanter sugere que as 
orgmúzações passem a se compOltm' como uma 
rede de pequenas empresas. 

O impacto que os negócios baseados em 
conhecimento trarão para a economia são 
analisados por Davis e Botkin [DavBot94]. 
Diante de uma alta competitividade entre 
produtos, aquele que puder agregar um valor 
que o outro não ofereça terá a vantagem. O 
valor agregado a que os autores se referem é a 
utilização de técnicas de inteligência mtificial que 
conferem aos produtos que as usam um certo 
grau de esperteza. A questão da inteligência 
empresarial levantada por Sapiro [Sapiro93] 
utiliza sistemas de informação para apoio no 
planejamento estratégico, no processo decisório 
e competiti vo das organizações. 

Como forma de facilitar a análise de 
quantidades enormes de informação que uma 
organização precisa processar para que possa 
manter sua vantagem competitiva, Brachman el 
ai [Brach+96] discutem a utilização de bases 
de dados inteligentes. 
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A TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO COMO 

FERRAMENTA DA 
VANTAGEM COMPETITIVA 

A tecnologia de informação vem tendo um 
papel marcante nas organizações quando 
observamos seus resultados em termos de 
competitividade. Há muito tempo deixou de 
ser apenas uma forma de processar dados 
para se tornar uma fonte valiosa de soluções 
de negócio, pois consegue penetrar nas orga
nizações e influenciar todos os setores, desde 
os mais operacionais até os estratégicos. 

A influência da tecnologia de infollnação nos 
processos internos de uma organização na 
elaboração de um produto pode ser mais bem 
entendida se utilizarmos a teoria da cadeia de 
valor apresentada por Porter [Porter85] .  Essa 
teoria mostra como todos os setores de uma 
organização ficam influenciados pela introdução 
da tecnologia de informação. Segundo essa 
teoria, as atividades de valor de uma organi
zação podem ser inseridas em nove categorias, 
como visto na figura I abaixo. 

As categolias acima utilizam a tecnologia de 
infOlmação como fOlllla de melhorar e otimizar 
seus resultados. Cada categoria representa uma 
atividade-chave na empresa distinta das demais 
e que se beneficia com a introdução da 
tecnologia de informação. 

A penetração da tecnologia de informação 
em uma organização visa, principalmente, 
agregar valor aos bens, produtos e serviços 
oferecidos. Ao realizar-se isso, a organização 
consegue ganhar competitividade perante seu 
mercado. O valor agregado ou criado por uma 
organização pode ser medido pela quantidade 
de clientes que desejam pagar por aquele serviço 
ou produto. 

Toda atividade possui um componente físico 
e um componente lógico. A patte física é aquela 
que inclui todas as atividades físicas necessátias 
pat'a que o resultado pretendido seja alcançado. 
O componente lógico é aquele onde todos os 
dados e informações necessários para a 
execução da parte física são levantados e 
organizados. 

A tecnologia de informação consegue 
penetrat'justamente no componente lógico da 

Infra-Estrutura da Empresa 
Gerência de RH 

Desenvolvimento de Tecnologia 
Aquisição 

Logfstica Operações Logfstica Marketlng Serviço 
Interna Externa & 

Vendas 

Atividades Primárias Marge m 

Figura 1 :  Cadeia de Valor de uma Organização 
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atividade. Como qualquer atividade gera ou 
acaba utilizando algum tipo de Ílúonnação, fica 
explícito o papel desta tecnologia em todo o 
processo de produção. Um outro fator relevante 
em todo esse processo de tratamento da 
informação é que a cada dia os custos para se 
ter uma tecnologia dessa natureza ficam menores 
quando analisados através da ótica do custo
benefício. 

A utilização da tecnologia de informação 
como ferramenta de agregação de valor vem 
acontecendo à medida que essa tecnologia 
ganha mercado. No início, as organizações 
utilizavam o processamento automático de 
dados meramente para substituir atividades 
repetitivas. Hoje a tecnologia de informação já 
se entranhou na cadeia de valor das orga
nizações e desempenha nela papéis de controle 
de processos, otimização e até mesmo consegue 
realizarjulgamentos executivos. Muitas compa
nhias do setor bancário e de seguros, por exem
plo,já desenvolveram aplicações baseadas em 
conhecimento de e�pe/'Iises para auxiliar seu 
corpo gerencial e executivo a tomar decisões 
com um maior grau de certeza. 

O fato de estar plenamente ativa na cadeia 
de valores das organizações faz com que a 
tecnologia de informação seja parte dela 
também. Assim sendo, a produção de i nfor
mação decorrente dos processos que ela con
trola torna-se também um valor de que a orga
nização deve fazer proveito. Essa nova produção 
de informação pode ser utilizada dentro da 
própria organização a fim de ajudá-Ia a criar 
novos processos negociais ou até mesmo 
otimizar os já existentes. 

Os processos negociais são de impOltância 
capital para uma organização. A aplicação de 
tecnologia de informação em tais processos 
deve ser feita com muito critério. Quando 

fazemos pequenas alterações nos processos 
visando a um aumento incrementai de produti
vidade ao longo do tempo, podemos estar 
camuflando um problema grave. O processo 
pode estar totalmente ultrapassado por questões 
de mudança da tecnologia, do negócio e até 
mesmo do mercado onde se encontra e, 
conseqüentemente, sem condições de competir. 

Ao abordamos os processos negociais não 
podemos deixar de comentar a influência da 
estratégia negociai como um ponto de extrema 
importância para qualquer organização. É a 
partir dela que todos os processos são influen
ciados. Qualquer planejamento estratégico que 
não considere a utilização da tecnologia de 
Ílúormação não estará aproveitando o máximo 
de recursos que podem ser obtidos dos proces
sos existentes na organização. 

O plano estratégico, que é a estratégia 
negociai de uma organização, deve considerar 
a tecnologia de informação interagindo tanto 
com ele mesmo como com os processos 
negociais, como visto na figura 2. 

Arquitetura Organizacional 

Estratégia 
Negociai 

Processos 
Negociais 

Tecnologia 
de 

Informação 

Figura 2: Estratégia Negociai, Processos 
Negociais e Tecnologia de Inlormação 
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Essa interação, como explicam Davis e 
Hamilton [DavHam93J, é extremamente 
necessária, pois, a partir do estudo de como a 
tecnologia de informação pode atuar em uma 
organização, será possível avaliar as alterações 
que serão inseridas nos processos organiza
cionais e em sua infra-estrutura a fim de que o 

máximo de desempenho seja alcançado. Um 
exemplo claro dessa necessidade é a opção que 
uma organização ganha em escolher por 
desenvolver suas próprias aplicações a partir 
das especificações de seus processos ou utilizar 
pacotes comerciais prontos. Para o segundo 
caso, os processos negociais devem ser 
adaptados pois a aplicação já se encontra 
pronta. É um meio utilizado pela tecnologia de 
informação para alterar todo o fluxo de 
processos negociais. 

A tecnologia de informação deve não 
somente interagir com o plano estratégico de 
uma organização mas deve estar alinhada com 
ele, como visto na figura 3. O planejamento 
estratégico do negócio deve definir a missão da 
tecnologia de informação na organização. Deve 
definir, também, as políticas que serão adotadas, 
os processos, o fluxo e as necessidades de 
informação da empresa. Já o planejamento 

estratégico de tecnologia de informação (T/I) 
deve avaliar as altemativas de implementação, 
definir os objetivos estratégicos dando-lhes 
prioridades e obter a aprovação, o apoio e o 
controle da execução do plano. Deve-se 
observar que obter a aprovação e o apoio do 
planejamento estratégico de tecnologia de 
informação é um dos fatores críticos de sucesso 
para a organização. Albertin e Moura 
[AlbMou95] salientam ainda que este apoio 
deve: 

• criar um ambiente propício à visão da 
i nformát ica como arma da estratégia 
competitiva; 

• garantir acesso às informações da orga
nização, tal como do seu planejamento 
estratégico; 

• propiciar uma visão global da organização; 
• determinar as diretrizes da administração 

da tecnologia de informação; 
• participar no processo de priorização; 
• garantir os investimentos aprovados; 
• facilitar a administração de mudanças nos 

planejamentos. 
A tecnologia de informação pode dar 

suporte a uma série de estratégias básicas 
presentes em uma organização. Estratégias 

<AL I N H A M E N T O> 
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Figura 3: Alinhamento Estratégico 
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essas que vão desde a capacidade que uma 
organização tem de oferecer um preço baixo 
para um produto com valor agregado alto, 
passando por alianças e parcerias com clientes 
e fornecedores, e até mesmo à inovação de 
produtos e processos. 

A utilização da tecnologia de infollnação não 
se limita até esse ponto. O que foi levantado é 
apenas o suporte que ela dá à estratégia como 
um todo. Entretanto, essa tecnologia pode 
alterar a forma de como a estratégia é pensada, 
ou seja, de como o negócio é visto por seus 
executivos. Toda uma gama nova de modelos 
de como lidar com clientes, como conseguir a 
fidelidade de parceiros e até mesmo como 
conseguir alcançar a vantagem competitiva pode 
ser analisada. 

Porter [Porter80) desenvolveu um modelo, 
visto na figura 4,  onde todas as forças 
competitivas presentes no universo das 
organizações são estudadas. Vários autores, 
como [lveLea84) ,[Farlan83) e [Parson83), 
utilizaram esse modelo como base de seus 
estudos sobre a aplicabilidade da tecnologia de 
informação nas organizações. 

Utilizando o modelo de forças competitivas 
acima, McFarlan [Farlan83) levantou u m  
conjunto de cinco perguntas que podem ajudar 
uma empresa a saber onde a tecnologia de 
informação pode ser aplicada : 

I )  A tecnologia de informação é capaz de 
criar barreiras a novos entrantes? 

2) A tecnologia de infonnação pode mudar 
a base da competição? 

3) A tecnologia de informação pode gerar 
novos produtos? 

4) A tecnologia de informação pode ser 
utilizada para se abaixar o preço final? 

5) A tecnologia de informação pode alterar 
o equilibrio de forças no relacionamento com 
os fornecedores? 

Tais perguntas indicam um caminho, 
entretanto não mostram uma solução. 

A mudança da natureza da competição nas 
organizações é vista por Porter e Millar 
[porMi185) como possuindo três formas básicas 
de atuação : a mudança na estmnn'a do negócio; 
a criação da vantagem competitiva e a formação 
de novos negócios a pattir da informação gerada 
em toda a cadeia de valor. 

Entrantes Ameaça de Novos 

I Fornecedores � 
oder de Barganha P 

d os Fornecedores 

Potenciais Enfrantes 

·.U .. 
Competidores da Indústria � Compradores I O Poder de Barganh 

Rivalidade entre as dos Compradores 
Empresas Existentes 

1 r-
I Substlt tos I Ameaç� de produ�os U ou Serviços Substitutos 

Figura 4: Modelo de Forças Competilivas 
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A mudança na estrutura do negócio pode 
ser analisada segundo o modelo de forças 
competitivas de Porter [Porter80] na figura 4. 

. 
Para cada uma das forças competitivas müs
tradas, a tecnologia de informação tem uma 
influência detenninada. 

Os compradores (clientes), por exemplo, 
. podem utilizar-se da tecnologia de informação 

para obterem serviços automatizados como 
bilhetagem, pedidos e mesmo comparação de 
preços. Assim, fica mais fácil para eles a tomada 
de decisão sobre o que fazer. Quanto maior for 
o supOlte eletrônico oferecido ao cliente dentro 
de seu conjunto operacional, maior será sua 
dependência com relação ao sistema. Ao fazer 
isso, a organização consegue mantê-lo, pois o 
cliente teria que despender tempo e dinheiro 
para mudar de fornecedor. 

Um outro exemplo são os altos investimentos 
em sistemas computacionais complexos 
utilizados por uma estratégia de tecnologia de 
informação, capazes de levantar barreiras a 
novos entrantes em potencial de um segmento. 
Machado [Marco+96] descreve o sistema que 
foi desenvolvido pela Sadia. Ele pernúte otimizar 
as decisões em todos os estágios da produção, 
facilitando, assim, todo o processo de planeja
mento. Só de benefícios diretos em três anos 
estimou-se, inicialmente, que o valor fosse ficar 
acima de US$ 50 núlhões. 

Uma estratégia que dificulte o aparecimento 
de novos entrantes não deve somente agradar 
seus clientes. Deve também procurar ganhar sua 
lealdade em relação aos produtos e serviços 
oferecidos. Quanto mais complicado for para 
uma empresa externa copiar e oferecer o 
serviço, mais altas serão as barreiras impostas 
à sua penetração no mercado. 

Em um terceiro exemplo podemos citar a 
utilização de pacotes de software para o auxílio 

ao projeto e desenvolvimento de produtos que 
tornou mais difícil a entrada de produtos 
substitutos, pois fica mais fácil e barato para a 
organização a lterar e atualizar seus produtos 
existentes de uma forma mais eficiente e rápida. 
Dessa forma, o produto substituto que possa 
aparecer terá a mesma origem daquele que já 
se encontra no mercado. Isso faz com que a 
organização mantenha sua competitividade pois 
passa a ter mais chances de ter um percentual 
do mercado a mais que seu concorrente. 

A relação das organizações com seus 
fornecedores também é alvo de estudo no 
modelo de forças competitivas de POlter (figlll'a 
4). O desenvolvimento de sistemas que liguem 
eletronicamente as organizações a seus 
fornecedores consegue criar condições onde a 
comlllúcação entre ambos e o custo operacional 
envolvido em suas transações seja boa para os 
dois lados. Este tipo de ligação faz com que a 
organização não precise manter estoques 
elevados de produtos e assim favorece também 
o cliente que terá um preço final menor. Aqueles 
fornecedores que não estiverem dispostos a 
aderir ao sistema acabarão sendo substituídos 
por outros que desejam. É o modelo de forças 
competitivas sendo aplicado diretamente sobre 
o fornecedor. 

Para enfrentar a concorrência entre as 
empresas existentes, as organizações devem 
buscar obter uma melhoria contínua em seus 
processos. Esta melhoria só ocorre quando a 
organização consegue criar e desen volver dentro 
dela mecanismos que possibilitem que seus 
objetivos estratégicos sejam implementados. As 
mudanças tecnológicas rápidas impedem a 
definição padronizada da estlUtllra de funções, 
papéis e skills necessários na organização. Esse 
problema foi abordado por Hamel e Prahalad 
[HamPra94] e [PraHam90] .  A teoria das 
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competências essenciais, desenvolvida por eles, 
visa criar na organização um conjunto de 
habil idades que sejam peculiares a ela 
(organização). Para tanto, devem ser feitas 
análises no ambiente buscando-se os requisitos 
de satisfação esperados, para então serem feitos 
o levantamento dos requisitos de informação e 
a identificação das soluções de tecnologia para 
o levantamento de skill gaps. 

A tecnologia de informação tem um papel 
nmdamental na cliação da vantagem competitiva 
em qualquer organização. É a pru1ir dela que a 
organização consegue alterm substancialmente 
sua cadeia de valor e, assim, conseguir diferen
ciar-se dos concorrentes através do preço ou 
do valor agregado ao seu produto. 

Baixar o custo tem sido a estratégia preferida 
das organizações. No entanto, muitas vezes isso 
pode ser perigoso, no sentido de que existe um 
limite mínimo onde o custo do valor agregado 
ao produto impede que o mesmo tenha um 
preço menor do que o desejado. 

A organização que se encontra em um 
segmento muito competitivo vai ter que fazer 
sua escolha : ou agrega valor e cobra mais por 
isso, ou não agrega valor e consegue preços 
mais baixos. O valor agregado de um produto 
pode ser o cruTO-chefe da vantagem competitiva 
pois se uma organização consegue implantá-lo 
é porque possui toda uma linha de processos 
negociais capazes de gerá-lo. Como já foi visto 
acima, a aceitação de tal agregação de valor se 
dá através da receptividade daquele produto em 
seu mercado. 

Retirar o valor agregado de um produto em 
favor de uma liderança no custo pode significar 
perder sua capacidade de diferenciação em seu 
mercado. Ora, se uma das forças da vantagem 
compet itiva é j ustamente conseguir se 
diferenciar, o preço mais baixo irá apenas igualá-

lo aos seus concorrentes. A liderança no custo 
pode vir também junto com a manutenção do 
valor agregado ao produto, ou seja, a busca 
por um meio-termo parece ser a estratégia 
competitiva mais aceltada. 

A tecnologia de informação pode mudar o 
relacionamento entre o escopo competitivo e a 
vantagem competitiva pois oferece a possi
bilidade de uma organização controlar e 
coordenru' suas atividades tanto local, regional 
ou mesmo globalmente. Essa possibilidade 
desencadeia uma grande vantagem competitiva 
pois a organização pode estar atuando, ao 
mesmo tempo, em cenários de mercado 
distintos e com isso alavancar melhor sua 
posição dentro deles. A tecnologia de informa
ção permite que a organização possa trabalhar 
de forma descentralizada e, assim, não sobre
carregar a matriz com problemas regionais. 
Kanter [Kanter95] coloca como um dos quatro 
passos pru'a a globalização a simultruleidade. Isso 
significa estar em todos os lugares ao mesmo 
tempo. Bens e serviços, desde comidas até 
produtos industrial izados, estão, agora, 
disponíveis em qualquer parte do mundo ao 
mesmo tempo. A tecnologia de informação tem 
um papel fundamental em todo esse processo 
pois a vantagem competitiva passa a ser global 
e não apenas local. 

A possibilidade de formação de novos 
negócios é facilitada pelo desenvolvimento de 
novas tecnologias. Alguns serviços bancários, 
tais como o hOllle-banking, só existem porque 
a tecnologia já está madura o suficiente para 
suportar esse tipo de aplicação. 

O desenvolvimento da tecnologia de 
informação, com todas as suas facilidades, gerou 
nas pessoas uma certa demanda por produtos 
e serviços que não existiam antes. Um exemplo 
dessa demanda foi o sistema desenvolvido pela 
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rede de supermercados Pão de Açúcar, descrito 
por Silva em [Marco+96).  Nesse trabalho, são 
analisadas as mudanças no varejo a partir da 
adoção de novas tecnologias de informação e 
telecomunicações. O trabalho é todo voltado 
para o varejo virtual que é um novo mercado 
s urgido a partir da disponibi l idade de 
computadores pessoais com capacidade de 
multimídia e de acessar a Internet. 

A questã() da demanda por novos produtos 
e serviços não termina aí. O mercado com
petitivo de hoje impõe um atendimento dife
renciado para cada cliente. Com a percepção 
cada vez maior de que o cliente é fundamental 
para a sobrevivência da organização, muitas 
empresas têm desenvolvido e implantado 
programas que procuram atender às diversas 
necessidades de seus clientes. Gihnore e Pine 
[GilPie97) levantam os quatro fatores da 
customização em massa, onde todos eles são 
altamente dependentes da tecnologia de 
informação. O primeiro deles é o colaborativo, 
onde o cliente é conduzido a expressar o que 
deseja através de diálogos com interfaces muito 
poderosas de sistemas de informação que 
mostram os possíveis modelos do que ele 
deseja. O segundo é o adaptativo, onde o cliente 
pode ter um produto que é considerado 
s!alldard, contudo pode ser modificado por seu 
proprietário a fim de atender às suas reais 
necessidades. O terceiro fator é o chamado 
cosmético,  onde o mesmo produto é 
apresentado de forma di ferente para diferentes 
clientes. Neste caso a tecnologia de informação 
se encarrega de alterar não o produto, mas 
apenas a sua forma. Ao utilizar este mecanismo 
a organização demonstra conhecer as reais 
necessidades de seus cI ientes. O último fator é 
a transparência. Para este fator a tecnologia de 
infol1nação vem garantir que os clientes recebam 

produtos ou serviços mas não percebam que 
os mesmos foram especialmente customizados 
para eles. O cliente não precisa expressar o que 
deseja. A organização já conhece seus clientes 
bem o suficiente para lhes fornecer produtos e 
serviços da forma que desejam. 

Dertouzos [Dertoz97) acredita que o 
comércio eletrônico terá um papel importante 
na customização no futuro próximo. Ele prevê 
que as orgmúzações terão muitas informações 
sobre seus clientes e que isso favorecerá sua 
posição no mercado e focalizará seus es
forços naqueles clientes que desejam obter 
seus produtos e serviços. Dertouzos cita o 
exemplo da indústria automobilística, onde 
ele acredita que as pessoas irão poder "mon
tar" o carro que desejam antes de efetiva
mente comprá-lo. 

A aplicação de tecnologia de informação 
pode criar novos negócios a partir dos já 
existentes. Com a produção de informação 
gerada por sistemas implantados em uma 
organização, pode ser que a mesma possa 
vender parte dessa produção para outras 
organizações. Com as informações fluindo em 
sua cadeia de valor, não fica difícil entender que 
tais informações também possam ter um valor 
comercial para terceiros. Qualquer sistema, por 
exemplo, que processe compras realizadas por 
clientes pode muito bem ter o perfLI de cada um 
definido. Outras organizações poderiam pagar 
para obter o perfil de clientes em potencial para 
um nicho de mercado. Tai s  informações 
poderiam mesmo alimentar outros setores da 
organização visando agregar valor aos seus 
processos .  Devemos lembrar que as 
informações produzidas em uma organização 
podem ser de uso geral ou muito custonúzadas. 
Aquelas muito custonúzadas têm um valor 
comercial muito pequeno, pois só interessam 
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para aqueles que a produziram ou para um 
grupo muito específico de clientes. As de uso 
geral devem ser negociadas,jamais oferecidas 
gratuitamente, pois seu valor econômico está 
associado ao lead de mercado que elas 
apontam. 

CONCLUSÃO 

Esse trabalho mostra que a introdução da 
tecnologia de informação nas organizaçâes tem 
um papel fundamental na obtenção ou 
manutenção de sua competitividade. A 
tecnologia de informação vem ajudar as 
organizações a se tornarem mais competitivas 

no momento em que possibilita que seus custos 
de produção de produtos e serviços e sua 
administração sejam otimizados. O presente 
trabalho também mostra que o papel da 
tecnologia de informação nas organizações não 
está sendo questionado; é um fato. A vantagem 
competitiva vai ser alcançada pelas organizações 
que conseguirem prever "o próximo passo". A 
tecnologia de informação aplicada de forma 
isolada pode não garantir a vantagem com
petitiva pois todas as orgmúzações podem fazer 
uso dela também. Entretanto, aquelas orga
nizações que demorarem a implantar a tec
nologia de informação em seus processos 
estarão definitivamente fora do contexto 
competitivo. 
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Noticiário 

� 

A FUNÇAO SOCIAL E A  
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

DO ENGENHEIRO 

Pedro C. da Silva Telles* 

I 

Para algumas profissões - médico, sacerdote, juiz, professor, policial etc. -, a sua 
função social é imediatamente evidente a todos. Para o engenheiro, porém, que lida com 
números, cálculos e materiais da natureza, a sua função social não é tão evidente, podendo 
mesmo parecer, para muitas pessoas, como um aspecto secundário ou até irrelevante de 
sua atividade profissional. 

Entretanto, nada mais falso! A função social da engenharia não é uma atividade secundária, 
mas uma decorrência intrínseca da própria profissão. Tudo o que o engenheiro faz, dentro 
da sua profissão, destina-se, em última análise, a satisfazer alguma necessidade humana, e 
portanto uma necessidade social: um prédio destina-se à moradia, ao trabalho ou ao lazer 
das pessoas; as estradas e os veículos destinam-se ao transporte de pessoas ou de 
mercadorias, que, por sua vez, destinam-se a satisfazer necessidades das pessoas; as 
indústtias destinam-se a produzir bens que também vão atender às necessidades humanas, 
e, assim por diante, para quaisquer outros projetos ou obras de engenharia: portos, usinas e 
sistemas elétricos, obras públicas, sistemas de comunicações etc. etc. 

É por isso que a melhor definição de engenharia ainda é a que foi enunciada em 1 828, 

pelo engenlwiro inglês Thomas Tredgold: "A arte de dirigir as grandes fontes de energia 
da natureza para o liSO e conveniência do homem. " 

• Engenheiro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e da Academia Nacional de Engenharia. 
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Assim, é muito importante que os enge
nheiros tenham sempre em vista a finalidade 
social de tudo o que fazem, porque as pessoas 
- a quem se destinam todos os projetos e obras 
de engenharia - têm o direito de que suas 
necessidades sejam atendidas da melhor maneira 
possível. 

Além disto, a própria execução material dos 
projetos e das obras é também realizada por 
pessoas e por isso deve também ser uma 
preocupação fundamental na atividade do 
engenheiro dar as melhores condições possíveis 
de trabalho a todos esses seus colaboradores, 
mesmo os mais humildes. Esse é aMs um aspecto 
impOltantíssimo da função social do engenheiro: 
o fato de ser o agente de alargamento, expansão 
e diversificação do mercado de trabalho, dando 
assim ocupação, salário e um sentido de utilidade 
na vida a muitos milhares de pessoas. 

Por isso, a atuação do engenheiro deverá 
ser, antes de mais nada, produzir obras que 
concorram para o bem da sociedade, subor
dinando sempre as suas decisões às exigências 
dessa mesma sociedade. 

Qualquer obra de engenharia deve sempre 
procurar atender a quatro objetivos: funciona
lidade, segurança, economia e estética. Isto é, 
a obra deve resultar funcional, atendendo o 
melhor possível à finalidade a que se destina; 
deve ser segura, procurando-se, o mais possível, 
evitar acidentes quer na execução da obra quer 
depois na sua utilização; deve ter o menor custo 
possível e, finalmente, deve ter um aspecto 
estético agradável. Note-se que dessas quatro 
condições, somente a última - que também é 
impOltante- tem um caráter subjetivo, porque 
o que agrada esteticamente a alguém pode, com 
igual direito, desagradar a outros. As outras três 
condições são, por natureza, essencialmente 
objetivas: a obra ou atende bem a sua finalidade 

ou não atende, ou é segura ou não é, ou é 
econômica ou não é. 

Por ordem de importância, pode-se dizer 
que desses quatro objetivos os dois primeiros 
são essenciais, e não podem ser sacrificados, 
em nenhuma hipótese, a pretexto, por exemplo, 
de melhor atender aos outros dois objetivos. 
Isto é, em nenhuma obra de engenharia pode
se permitir que a funcionalidade e a segurança 
sejam prejudicadas com intenção de baixar 
os custos ou melhorar a sua estética. Infeliz
mente, não são raras as obras que não aten
dem satisfatoriamente a finalidade a que se 
destinam, bem como não atendem a seguran
ça ou as que resultam em custos desnecessa
riamente elevados. 

Um engenheiro pode falhar no exercício de 
sua profissão principalmente por uma ou mais 
das quatro seguintes razões: 

• Ignorância ou incompetência em relação 
ao assunto do projeto ou da obra em questão. 

• Desídia, isto é, quando não se trata de 
ignorância ou incompetência, mas desleixo ou 
desinteresse em relação aos serviços sob sua 
responsabilidade. Essa é, com freqüência, uma 
falta bem mais grave do que a anterior. 

• Ganância, por que não dizer, associada 
ou não à falta de caráter. Faltas gravíssimas, 
quando o serviço é propositalmente malfeito, 
ou feito com custo abusivo, para obter um maior 
lucro. 

• Covardia. Quando um profissional faz um 
serviço malfeito, sabendo que está malfeito, por 
medo de desobedecer a uma ordem superior. 

Devido justamente à finalidade social 
intrínseca a qualquer obra de engenhrula -uma 
falha nunca é sem conseqüências, e é impOltante 
que os engenheiros sempre se conscientizem 
disso. A conseqüência poderá ser pequena
apenas um pequeno prejuízo de alguém- mas 
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sempre existirá. A conseqüência também poderá 
ser grave, ou gravíssima, quando uma única fallia 
poderá resultar em um grande desastre ou 
mesmo em uma catástrofe. 

11 

É nisso que consiste a responsabilidade 
social da engenharia. 

Infelizmente não são raros os casos em que 
os engenheiros não avaliam devidamente -ou 
não se dão conta - essa responsabil idade, isto 
é, as conseqüências sociais e humanas daquilo 
que projetam ou daquilo que constroem. Uma 
das razões dessa negligência é porque a 
responsabilidade social da engenharia não 
costuma ser enfatizada, ou sequer mencionada, 
nos cUlTÍculos das escolas: aprende-se a lidar 
com os materiais e com as leis físicas, mas não 
se aprende a lidar com pessoas humanas. 
Ensinam-lhes como projetar e como construir 
com economia e segurança, mas não lhes 
ensinam a encarar os problemas humanos 
conseqüentes das obras, ou como evitar ou 
minimizar esses problemas. O elemento humano 
é reduzido simplesmente a um número ou um 
fator de produção - assim como os materiais 
- e não ao destinatário final de qualquer 
atividade de engenharia. É necessário por isso 
rever os programas escolares para neles incluir 
materiais de caráter social e humano. 

É importante assinalar que a nossa res
ponsabilidade tem aumentado consideravel
mente com o passar do tempo devido ao 
progresso tecnológico proporcionado pela pró
pria engenharia. 

As nossas obras em geral -prédios, pon
tes, estradas, usinas, barragens, sistemas elétri
cos, navios, aviões etc. etc. - têm-se tornado 

maiores, mais valiosas e, também, em muitos 
casos, mais audaciosas e de maior t1sco. Assim, 
as conseqüências de uma falha tendem a se 
tornar também cada vez maiores, se não 
catastróficas. 

As conseqüências da má engenharia podem 
ser gravíssimas . Acidentes, como os que 
ocorreram em Chemobyl, Bhopal (Índia) e Mar 
de Aral (Sibéria), ilustram bem esse fato. Há 
tempos, cada cidade tinha sua própria usina 
elétrica e, por isso, as conseqüências de uma 
pane afetavam apenas a própria cidade. 
Atualmente os sistemas elétricos são interligados 
em grande extensão e, assim, uma falha que 
OCOlTa reflete-se sobre um grande telTitório, um 
país inteiro e, às vezes, até mais. O desabamento 
de uma pequena casa, ou de uma pequena 
ponte, como existiam antigamente, é muito 
diferente do desabamento de um grande prédio 
ou de um impOltante viaduto. E assim por diante 
para quase todos os campos da engenharia. É 
o processo tecnológico e a globalização ten
dendo a, cada vez mais, aumentar a responsa
bilidade dos engenheiros. 

Os engenheiros não apenas constroem, mas 
também projetam todos os tipos de obras de 
engenharia, e ainda operam fábricas, usinas, 
refinruias, sistemas elétticos e de comunicações, 
redes de águas e de esgotos etc. Assim, as fallms 
podem acontecer em três níveis: nos projetos, 
nas obras, ou na operação. 

Uma grande causa de prejuÍzo e também 
de descrédito para os engenheiros e para a 
própria engenharia são as obras paralisadas. 
Nós, engenheiros, sabemos pelfeitamente o que 
representa de prejuÍzos uma obra intell"Ompida: 
perda e deterioração de materiais e equipa
mentos, deterioração -às vezes itTecuperável 
- da própria obra, desmonte de equipes 
profissionais etc. A paralisação de uma obra não 

1 1 8  Vol. XVI - NQ 2 - 2Q Quadrimestre ele 1 999 C 'li i 



A FUNÇÃO SOCIAL E A RESPONSABILIDADE SOCIAL DO ENGENHEIRO 

depende somente dos engenheiros. Depende 
também - e até com mais freqüência - da 
decisão de outras pessoas que muitas vezes não 
avaliam, ou não têm condições de avaliar 
corretamente, todos os danos resultantes da 
paralisação de uma obra. É por isso nossa 
obrigação alertar, explicar e insistir junto às 
autoridades e todas as outras pessoas envol
vidas fazendo-as ver a extensão e a gravidade 
dos prejuízos conseqüentes. A bem da verdade 
cumpre dizer que não são poucos os casos em 
que também temos alguma responsabilidade 
sobre obras para l isadas :  são as obras 
mal planejadas ou inc011'etamente orçadas, as 
obras inoportunas, fora da realidade ou feitas 
principalmente - ou somente -para atender 
a interesses políticos ou a outros interesses 
subalternos. 

Todos nós sabemos que qualquer obra tem 
um custo. Existe sempre um custo financeiro e 
existe também -com freqüência -um custo 
social e um custo ecológico. O importante em 
qualquer obra de engenharia é que o custo total 
da obra - isto é, a soma de todos os custos 
acima citados -, que representa, afinal de 
contas, o que a sociedade paga pela obra, seja 
amplamente compensado por um benefício 
social decorrente da obra, certamente muitas 
vezes maior que o custo. 

O custo financeiro é fácil  de ser quan
ti ficado, e, na maioria das vezes, é o único 
que é considerado, sendo de notar que, dentro 
desse custo, a parcela correspondente pro
priamente à engenharia é sempre muito pe
quena. Para os outros custos não é tão fácil a 
sua avaliação. 

O custo social é, por exemplo, o prejuízo 
material e moral causado por desapropriações, 
a deterioração da qualidade de vida causada 
pela obra ou pela execução da obra nas áreas 

vizinhas, e outros prejuízos e incômodos 
causados a terceiros em conseqüência da obra. 
O custo ecológico é a agressão à natureza -
plincipalmente quando de caráter lll'eversível 
causada pela obra. 

Se possível, e quando possível, o custo 
social e o custo ecológico devem ser zero. 
Quando não possível - e infelizmente é o que 
ocorre na maioria dos casos -todos os esfor
ços devem ser feitos para que esses custos sejam 
mínimos. 

Infelizmente tem havido casos em que esses 
aspectos não foram devidamente considerados: 

É comum c i tar-se, por exemplo ,  a 
constl1lção, no início desse século, da Avenida 
Central - depois denominada Rio Branco 
e, mais tarde, na década de 40, da Avenida 
Presidente Vargas, ambas no Rio de Janeiro. 
Foram duas grandes obras de engenharia que 
trouxeram inegáveis vantagens e progresso à 
cidade, mas, para as quais, não houve qualquer 
providência para solucionar, ou minimizar, as 
conseqüências da demolição de centenas de 
casas no centro da cidade, e o resultante desalo
jamento de considerável população. 

Infelizmente também, e até com relati va 
freqüência, o progresso matelial proporcionado 
pelas obras de engenharia tem trazido efeitos 
negativos, danos ecológicos e sociais, piora na 
qualidade de vida, e até aumento na violência. 
Nós, engenheiros, como principais agentes 
responsáveis por esse progresso, temos de 
verificar se não nos cabe alguma responsa
bi lidade por esses efeitos negativos. Se o 
mundo está se tornando desumano devido ao 
progresso tecnológico, é necessário que 
ajudemos a descobrir de que forma poderá 
ser human izado. 

Além da função social da engenharia - a 
engenharia entendida como uma entidade 
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abstrata -, temos que considerar também a 
função social do engenheiro como ser humano. 

Como indivíduo, isto é, como ser humano, 
o engenheiro não pode perder de vista a função 
social de sua profissão, e também a de atuar 
como um condutor de homens. Quase todos os 
engenheiros terão de comandar homens, mes
tres, contramestres, projetistas, desenhistas, 
operários ele. e mesmo outros engenheiros. 

Comandar significa dar e transmitir ordens 
- bem como receber ordens de seus superio
res -, instruir e treinar, avaliar, prentiar e 

eventualmente punir, além de organizar e diJigir 
o trabalho. Não são tarefas fáceis. 

Hoje em dia não há quem não considere 
como imp0l1ante -ou melhor, como essencial 
à vida moderna - a atuação do engenheiro, 
sendo mesmo difícil imaginar como seda possível 
a vida da sociedade sem que existissem os 
inumeráveis bens, de todo tipo, resultantes da 
atividade do engenheiro. É por isso necessário 
que nós, engenheiros, saibamos também 
valorizar a nossa profissão, para corresponder 
ao que a sociedade dela espera. rnJ 
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