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Editorial 

N
este ano de 199~ a 'lJwfioteca do 'E~ército - órgão 
resFonsáverpeios enca1ffos iogtSticos dá edição dá 2('Eo/ISTlL 

9vfILlTi'l!l( t])'E Cli9l[CIYl 'E T'EC9I[OLO(jIYl e dtlS démalS revlSttlS 
ojicialS dó ~/rcito 'lJrasi!eiro -Fremida Fera c0'!iuntura 

financeira dó Fa~ redtlZiu a Feriodicidáde desta e dtlS outrtlS 
revistas rtjéridas: Fassaram todas de trimestrais Fara 
tjuadrimestralS. 

'Essa medidá adminIStrativa é maIS um e~e'Pio tjue co'!firma o 
esFírito dé sacr!ftéio e a consetjiiente dlSFosição Fara coláborar com 
as !Torças J2lrmadas tjue aFóiam as medidas/ os eiforços 
gove17Ulmenta~ J1IJ sentidó dé vencer a crISe econômicofí'nanceira. 
'7émos Frocuradó redtlZir gtlStos sem Frejudicar a destjávef ificdcia 
em J1IJSSOS !ttÚftipios fazeres Fro/lSsionalS. 

Quanto a nós - resFonsávelS Felá editoração Fropriamente dita 
dá !I(!JtIC'T - jéfizmente não J1IJS Fodémos tjue~ar dó J1IJVO estjuema 
editorial; uma vez tjue t1tJue!e foto não modificou o anti!10 e generoso 
lidbito dós muitos coláboradóres desta revISta. !De foto/ Iid 1Uinze 
aJ1lJs temos recebidó matéria/ arti!10s'a nós entr"ffue5 Fessoa!mente 
ou trazidós Feio correio/ oriundós dós maIS diversos setores dá 
Pestjuisa e dá '7écJ1lJiogia/ escritos não llJ'elttlS For FessOtlS fi!JadtlS 
às !Tor{tlS J2lrmadtlS ~ també111; For outrtlS tjue traballíam em 
attvidádes CtVIS. 



'É sempre oportuno/ e o jazemos com o maior entusiasmo/ 
"!fradécer a esses inumeráveis e áesprenáiáos projéssores/ 
pestJuisadór~ e'!!1enlíeiro~ mifitares ou civis -pessOtlS dos mais 
diversos graus de escofarúfadé untversitária/ inc/úindó pro/isshnais 
brtlSifeiros de compete1tcÍtl reconlíecidá !1IJ e1terior - tJue Iíd três 
fústros !1IJS procuram com a maior boa vonta~ para !1IJS ajudár a 
manter o j~o de inforJt!tl{fJes técnicas e cient!licas pefás ptÍ!fÚUlS 
dá !.{MC'7! '4 peios contatos tJue áurante todos esses a!1lJs temos 
mantidó como público !eitol/ sabemos tJue a mahrparte dá matéria 
atjuipublicadá tem-se tornadó útif fonte de coJ1Sufta para outros 
pro/essor~ pestJuisadores e e'!!1enlíeiro~ traballíandó elés dentro 
ou fora do !1IJSSO 'E[ército. 

'7faáichnalínente (e seria ótimo reáescobrirmos a orj;em áessa 
traáipio) marcadá pefás a!egrias de tJuem ád com simpficidáde e de 
tJuem recebe sem amaJgura/ a fésta nata/úta neste último 
tJttatfrimestre ~ sem áúvidá/ ótimo eJ1Sqo para reafirmarmos !1IJssa 
gratiátio para com nossos am{!fos e co/áboraáores e para 
manifestarmos nossa cotifianra dé tJue/ no pró;rimo ano/ 
continuaremos contanáo com esse imeJ1Suráve[ apoio. Muito 
obrj;adó a todo~ às senlíortlS e tlIJS senlíores! 
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90 ANOS SERVINDO O BRASIL 

Nossa capa mostra o pórtico de entrada da 
Fábrica Presidente Vargas, estabelecimento fabril 
militar que, neste ano, comemora 90 anos de bons 
serviços prestados ao Brasil , em geral , e ao Exército 
especificamente. 

Ao observador desatento é possível que essa 
comemoração lembre apenas um fato de interesse 

1"1!;:~~,.l:tII[J simplesmente militar. Neste instante seria bom 
1-___ =-= .... alertar os distraídos para o seguinte aspecto: fundada 
no início deste século em Piquete, antiga cidade do histórico Vale do 
Paraíba, essa fábrica é um marco admirável na história do progresso 
de um país que, recém-desvencilhado de uma estrutura econômica 
quase toda ela baseada na agricultura , procurava dar passos mais 
largos e mais fortes no sentido de uma economia diversificada, a que 
não faltasse a relevante componente industrial. 

Some-se a este aspecto econômico o indiscutível papel catalisador 
no crescimento social daquela região interiorana, e teremos o peso 
justo deste aniversário. 



ROGRAMA EDITORIAL 
Por incrível preço e buscando sempre oferecer aos seus leitores um elenco de 
obras atuais, a BIBLlEX lança o seu programa para 1999. São 12 (doze) excelen
tes livros entregues a domicílio e por custo baixíssimo, além da vantagem de 
pagamento parcelado. 

Camaradas 
William 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 Guimaraes 

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 
exceção, sobressaindo sempre o homem. 

A Guerra 
André Corvisier 

A obra expende conceitos relevan
tes sobre as missões militares do Estado 
e suas obrigações em relação ao pessoal 
das Forças Armadas. Embasada em fatos 
his~óricos e em lúcida interpretação e pro
jeção desses fatos, Corvisier realiza uma 
magnífica e abrangente análise do fenõ
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 atuação du
rante a 11 Guerra Mundial, convence o lei
tor, usando uma argumentação 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 
Doyne 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
gens da 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 três temas maiores: - o aspecto 

moral, com a guerra sendo um instrumen
to dajustiça humana e divina; o aspecto 
internacional. encarando-a como instru
mento da polltica externa; e o aspecto 
constitucional, em que a guerra aparece 
como instrumento da política 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 à 
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 
Brasil eos 
Estados Unidos 
Aluizio Napoleao 

Excelente obra em que os fatos são 
narrados com fluência e propriedade. A 
documentação 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 lídV~s e 
Pensadores Militares 
Michael Lee Lanning 

Livro contendo notas biográficas e 
valiosas informações sobre a vida e a obra 
de cento e dez importantes chefes, lide
res e 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 
Defarges chama "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
níveis e do desarmamento, aí incluldo o 
desarmamento nuclear. Esta obra é um 
manual para a orientação do estudo so
bre os grandes problemas estratégicos 
contemporãneos. 

Os Lusíadas 
LuIs de Camões 

Camões cantou a história de seu 
povo num poema épico que se tornou 
um dos pontos culminantes da literatura 
universal. Ao reeditar este clássico, a 
BIBLlEX rende mais um preito de louvor 
e admiração à glória de quem se imorta
lizou cantando as "obras valerosas" da sua 
pátria, ao mesmo tempo em que contri
buía para consolidar a integração nacio
nal. 

A Guerra do Futuro 
Bevin Alexander 

Na nova Era vislumbrada por Bevin 
não ocorrerão mais conflitos globais de
morados, do tipo 11 Guerra Mundial. Ocor
rerão sim, e muitos, conflitos inadequa
damente chamados de baixa intensida
de, com objetivos especificos 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 seus cus
tos em vidas humanas e recursos finan
ceiros, ela está virtualmente perdida. 

Geopolítica 
Princípios, Meios e Fins 
Therezinha de Castro 

Manual de geopolítica 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 geopolíticos. Com visão pers
pectiva e prospectiva da dinãmica que as
sume o processo geopolltico, a autora 
demonstra a sua erudição e capacidade 
de pesquisa e análise, introduzindo clas

sificação inédita nos estudos geopolíticos. 
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Ensino 

,.., 

A MODERNIZAÇAO DO ENSINO 
NOIME 

José Carlos Albano do Amarante* 

INTRODUÇÃO 

o presente trabalho apresenta as estratégias para a concretização da modernização do 
ensino no Instituto Militar de Engenharia - !ME, voltando a sua atuação ao contexto da 
acelerada evolução científica e tecnológica e de um mundo globalizado. 

Analisa a evolução global e, em particular, a de caráter militar, o ambiente atual do !ME 
neste cenátio. Contemplando o ambiente atual, trata da revolução tecnológica, do papel da 
educação, de aspectos psicossociais, econômicos, políticos e militares, e a do fenômeno da 
globalização. Um dos pontos principais da identidade do Instituto, o pioneirismo, é mostrado, 
o que lhe impõe grande responsabilidade com o futuro. 

As estratégias foram e vêm sendo discutidas pelos componentes dos corpos docente e 
administrativo da instituição e apontam para um modelo que esteja vinculado com o presente, 
desligando o ensino de seu acoplamento com a idade da revolução industtial, caractetizada 
pela substituição da força natural pela força artificial. Visa, pois, à adaptação da escola ao 
momento da informação, sintetizado pelo crescimento exponencial da capacidade de 
realização do homem. 

EVOLUÇÃO GLOBAL 

o período histÓt1CO contemporâneo experimenta uma mudança de ritmo denunciadora 
do início de uma nova era. A humanidade ensaia os primeiros passos na Idade Tecnológica, 
caracterizada pelos sintomas iniciais de um crescimento exponencial da capacidade de 
realização técnica do homem. 

* General de Brigada, Engenheiro Militar, PhO, Comandante do Instituto Militar de Engenharia. 
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A MODERNIZAÇÃO DO ENSINO NO IME 

Neste cenário a Ciência e Tecnologia passa 
a se constituir na 5ª Expansão do Poder 
Nacional. Ela permeia outros quatro campos 
do Poder - o Político, o Econômico, o 
Psicossocial e o Militar, de tal modo que será 
difícil para um país que sonha com o primeiro 
mundo descartá-la de suas prioridades, sob 
pena de ficar eternamente dependente e ser um 
mero consumidor de produtos sofisticados 
fabricados no exterior e disponibilizáveis no 
próximo século. 

Numa avaliação histórica, passando por toda 
a evolução do homem, desde que ele deixou o 
seu caráter nômade e começou a ter um sentido 
sedentário, fixando-se à terra, devido à 
revolução agrícola, observa-se que o ciclo 
evolutivo foi marcado por revoluções: 

- a revolução agrícola; 
- a revolução urbana é a fase de 

aparecimento das primeiras civilizações; 
- a revolução filosófica, marcando o 

nascimento do pensamento filosófico; 
- a contra-revolução religiosa, no obs

curantismo, quando o conhecimento erudito 
ficou hibernando nos monastérios; 

- a revolução cultural, no Renascimento, 
quando os homens de cultura se rebelaram 
contra o engessamento cultural; 

- a revolução científica, estabelecendo a 
experimentação como a base fundamental da 
aquisição do conhecimento em substituição ao 
dogma; 

- a revolução industrial, momento mágico 
de substituição da força natural pela força arti
ficial; e 

- a revolução tecnológica, caracterizada 
pelo crescimento exponencial da capacidade de 
realização técnica do homem. 

A partir da Revolução Industrial, o enge
nheiro passou a ser o principal fator humano 
para a obtenção dos produtos desenvolvidos 
para servir bem à sociedade humana. 

A EVOLUÇÃO NO AMBIENTE 
MllXfAR 

Foi dito que a humanidade ensaia os 
primeiros passos na Idade Tecnológica, 
caracterizada pelo crescimento exponencial dos 
meios postos ao dispor do homem. A 
Tecnologia Militar não poderia deixar de 
acompanhar esta notável evolução, ora como 
agente motriz, ora como beneficiária. Como 
conseqüência material deste processo, a 
tecnologia molda e condiciona a rute da guerra, 
interferindo nas técnicas de combate de forma 
cada vez mais intensa e dominante. 

A tecnologia militar progrediu muito 
lentamente ao longo dos tempos. Como desde 
os primórdios, as Guerras Napoleônicas ainda 
continuaram a se valer da audição e da visão 
como "sensores de combate". A visão teve sua 
capacidade óptica ampliada pelo uso de 
lunetas. Naquela época, os atuadores também 
eram rudimentares. O maior poder de fogo 
era conferido à artilharia de alma lisa, que 
atirava em precisão até a distância de um 
quilômetro. 

Entretanto, mais recentemente, durante a 
Idade Tecnológica, o progresso foi espetaculru·. 
Assim, menos de 200 anos depois das Guerras 
N apoleônicas, na Guerra do Golfo, em presença 
da avalanche tecnológica aliada, o Iraque se 
quedou imobilizado a uma distância inofensiva 
em relação às forças aliadas. Sensores e 
atuadores, operando no espectro eletromag
nético, interferiram nas comunicações, neutra
lizando sistemas de defesa e garantindo uma 
supremacia eletromagnética, com vistas à 
anulação de pontos vitais de defesa e do sistema 
logístico. O resultado foi o envolvimento quadri
dimensional estabelecido pelos aliados, que 
inibiu o poder militar de Saddam Hussein e 
reduziu o Íraque a um contendor C{(go, surdo, 
mudo, imobilizado e desprovido de vontade de 
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lutar. .. A conseqüência natural foi a rendição 
incondicional iraquiana. 

o AMBIENTE ATUAL 

A Revolução Tecnológica 

o ambiente atual é de um mundo "entrópico, 
competitivo e assimétrico na distribuição do 
poder, da riqueza e das benesses do progresso". 
A revolução tecnológica proporcionou um 
cenário indutivo de crescimento da Ciência e 
da Tecnologia, onde ora a ciência é o agente 
promotor do desenvolvimento da tecnologia, 
ora a tecnologia proporciona meios para o 
crescimento científico. É um processo até 
dialético. 

o Papel da Educação 

Sabe-se que tanto a ciência quanto a 
tecnologia resultam de processos cumulativos 
do conhecimento, onde cada geração herda um 
estoque de conhecimento e de técnicas, que 
pode ser acumulado e ampliado se a geração 
assim o desejar e se o condicionamento social 
permitir. A educação é o principal veículo de 
transmissão e de fixação do conhecimento, e o 
homem, o ser responsável pela expansão das 
fronteiras do saber. 

Dado que a geração do conhecimento é 
função direta do número de pesquisadores, o 
processo de desenvolvimento do binômio 
Ciência e Tecnologia é exponencial. Essa 
característica é tão significativa que estão vivos 
90% de todos os cientistas produzidos no 
planeta Tena. Então, não é nada assustador o 
progresso científico-tecnológico expelimentado 
pela humanidade. Ele é perfeitamente 

A MODERNIZAÇÃO DO ENSINO NO IME 

justificável, perceptível e explicável. E vai 
continuar nesta taxa por algum tempo, até o 
surgimento de algum fator restritivo desse 
processo. 

Na perspectiva da evolução, pode-se 
observar que as dificuldades morais, políticas e 
ambientais antepostas à C&T não são total
mente novas. Nos tempos atuais, o relaciona
mento estreito da ciência com a indústria, a 
defesa, a política e o próprio meio ambiente 
está tornando obsoleta a ciência particulari
zada pela visão reducionista e cartesiana. 
Agora, a ciência tem de compreender o mun
do natural utilizando uma visão global e 
holística. A sociedade precisa de uma con
cepção de trabalho científico sobre o mundo 
natural diferente do modelo reducionista da 
Revolução Industrial. No modelo reducio
nista, o problema é reduzido à escala de 
laboratório e na sua solução não são levados 
em consideração o impacto ao meio ambiente 
e outras repercussões multidisciplinares. 

Além disso, é evidente que as fenamentas 
determinísticas ainda vão perdurar. Com base 
na mecânica newtoniana, é possível a exata 
predição de tudo o que aconteceria no futuro, a 
partir do conhecimento das condições de 
qualquer dado restante. Esse determinismo levou 
o grande Laplace a declarar que, "se fossem 
conhecidos a posição e movimentos de todas 
as partículas do Universo, ele teria como 
escrever a História futura ... " 

Hoje, sabemos que isso nem sempre é 
verdadeiro. 

Amanhã irá ou não chover no Rio de 
Janeiro? O futuro é probabilístico. Amanhã, 
pode ou não chover no Rio de Janeiro. Surge a 
necessidade de ferramentas estocásticas para 
lidar com problemas probabilísticos ou caóticos. 
A compreensão científica se torna mais 
complexa, quando se trata de sistemas não-

( íll j VaI. XVI - N2 3 - 32 Quadrimestre de 1999 7 



A MODERNIZAÇÃO DO ENSINO NO IME 

lineares adaptativos . Uma pequena anomalia 
num DNA saudável pode ser a causa de 
uma trajetória genética não previamente 
definível, característica de um ser humano 
defeituoso . 

A universidade começa a sofrer o efeito da 
necessidade de visão sintética e, como reação 
a essa demanda, passa a oferecer formação em 
multiengenhatia. Na Universidade americana de 
Stanford, o aluno hoje pode sair engenheiro, 
sem especialidade específica, com uma visão 
mais ampla e, conseqüentemente, mais sintética. 
É uma tendência atual. 

No mundo atual, como se dá a transferência 
do conhecimento? Ela se processa de maneira 
generalizada, onde a escola continua a ser o meio 
plincipal. Hoje em dia, cada profissional de uma 
carreira técnica sente a mandatória necessidade 
do aperfeiçoamento permanente. Quem, mesmo 
fora dos bancos escolat'es, pára de estudat· tende 
a enfrentar a morte profissional. Daí a neces
sidade de, nos bancos universitários, os alunos 
aprenderem a aprender. E a condição para que 
esta cat°acterística seja atendida é a universidade 
oferecer uma sólida base de conhecimento 
científico-tecnológico. 

Aspectos Psicossociais 

No campo social, algumas características 
são fundamentalmente impactantes. 

A mulher começa a demonstrat· o seu valor 
e passa a ocupar um lugar importante na 
sociedade. Por quê? 

Inicialmente, a atividade econômica era 
baseada no poder do músculo, hoje dá lugar a 
outra que se radica no poder da mente - e 
isso elimina desvantagens fundamentais no caso 

das mulheres. Além disso, é agora possível às 
mulheres exercer um maior controle sobre os 
nascimentos - a oportunidade e o número de 
gestações - do que em qualquer outro 
momento da História. 

Em conseqüência, a mulher passa a assumir 
um papel igualitário ao homem, pelo menos em 
opOltunidades de trabalho. Abrindo um parên
teses, o IME está de mãos dadas com a evo
lução histórica e já conta em seus bancos 
escolares com a inteligência, a determinação e 
a at°gúcia da mulher brasileira. 

Por outro lado, essa maior abertura ao 
mercado de trabalho provocou algumas 
repercussões. A individualidade passa a ter um 
papel importante na estrutura social. Começa 
a haver o conflito na base da faml1ia tradicional, 
promovendo a cisão na falllllia celular - a 
família do pai, da mãe e dos filhos . 

Aspectos Econômicos 

A atualidade nos apresenta outras 
características. A economia, que até pouco 
tempo era baseada fundamentalmente na 
produção, começa a ter um caráter importante 
na exploração dos produtos. Os serviços 
começam a ter um papel importante na 
econonua. 

A fabricação, que na Idade Industrial era 
massificada, torna-se flexível, especializada e 
voltada para o cliente. O automóvel, que antes 
era produzido em grandes quantidades, mas em 
poucos tip'os, agora é oferecido com múltiplas 
características. Inicia-se a prática da diferen
ciação. É o efeito da individualidade na eco
nomia. Até no consumo, o homem moderno quer 
preservat° a individualidade. 
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Aspectos Políticos 

Hoje, o conhecimento transformou-se em 
poderoso instrumento do poder. Sabemos que 
o poder é um dos principais instrumentos 
políticos postos à disposição do homem. Na 
primeira instância de sua evolução, a fonte 
primária de poder era a força física. Com o 
refinamento do relacionamento humano, um 
segundo tipo de poder, o capital, se juntou à 
força física para a imposição da vontade de 
sociedades e indivíduos sobre sociedades e 
indivíduos mais fracos. A adição dessa terceira 
forma de poder, o conhecimento, ao cartel de 
sociedades mais desenvolvidas irá, ce11amente, 
possibilitar formas mais sutis e sofisticadas de 
imposição de vontades e de estratificação do 
poder político mundial. 

Aspectos Militares 

Nessa conjuntura, o Exército recebe 
influências diretas da Ciência e Tecnologia e 
indiretas pelos processos acima descritos. 
Assim, cabe o questionamento de como a C&T 
impactará o desempenho operacional do 
Exército no futuro. 

Se tomalmos a Guerra do Golfo como o 
marco inicial dos conflitos militares na Idade 
Tecnológica, podemos visualizar os mara
vilhosos sistemas de almas, que desfilal'am, na 
vitrine tecnológica do Golfo, como produtos de 
primeira geração da nova era. Dentro de algu
mas décadas, eles serão vistos como relíquias 
ultrapassadas, da mesma maneira como os 
carros primitivos são hoje vistos. 

Por esta razão, as características opera
cionais e tecnológicas de guenas desta nova era 
ainda não estão bem analisadas e definidas . 
Mesmo assim, pode-se constatar: 

A MODERNIZAÇÃO DO ENSINO NO IME 

- a busca da supremacia eletromagnética; 
- a evolução do poder aéreo para o poder 

aeroespacial; 
- a possibilidade de envolvimento 

quadridirnensional; 
- a rapidez de manobra; 
- o sincronismo e a flexibilidade das ações 

militares; 
- a precisão cirúrgica dos atuadores com 

elevado agregado tecnológico; 
- os contornos de uma nova logística 

militar; 
- a busca da automação nas funções 

tecnológicas do combate (Sensoriamento -
Processamento - Atuação); e 

- os meios modernos postos à disposição 
do estado-maior e da tropa, impondo a 
necessidade de uma crescente profissionalização 
militar. 

Em síntese, o grande ensinamento 
operacional extraído da análise de uma guerra 
da Idade Tecnológica é que a gestão efetiva do 
complexo militar-industlial das forças aliadas foi 
o fator determinante da vitória. Em conse
qüência, no cenário militar nacional, pode-se 
inferir que para a atualização tecnológica do 
Exército é fundamental o trabalho conjunto e 
harmônico do binômio combatente-engenheiro. 

A Globalização 

Finalmente, na década de 90, as inovações 
tecnológicas associadas com a automação de 
fábricas e esclitórios, a telemática, a engenharia 
genética, a biotecnologia, o laser e as fibras 
ópticas estão confirmando um novo ciclo 
econômico mundial. O novo ciclo econômico é 
tão forte que está promovendo profundas 
modificações políticas, psicossociais e militares 
nas sociedades tenestres do [mal do século :XX. 
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o novo ciclo de inovações é a base tecnológica 
da tão falada globalização. 

Empurrada inicialmente por motivos 
econômicos e com base na altíssima velocidade 
com que flui a informação, a globalização se 
instalou de forma quase defInitiva no planeta. 

Além disso, gostaria de explorar um pouco 
a faceta cultural do fenômeno da globalização. 
"Assim procedo porque ele atua decisivamente 
nas consciências, nas posturas mentais, nas 
expectativas das pessoas e nas pautas compor
tamentais. Para quem cogita de capacitar 
recursos humanos é imperioso diagnosticar a 
cabeça da geração que vi ve a efervescência 
globalizante, sobretudo no plano cultural." A 
atual geração é mais interativa, mais aberta à 
inovação, exigente em suas expectativas e ávida 
de conhecimento, e assim deve ser considerada 
no modelo pedagógico de sua educação. 

o PAPEL DO IME 
NESTE CENÁRIO 

o Instituto Militar de Engenharia, berço da 
engenharia brasileira, foi pioneiro na formação 
de engenheiros e ramifIcou-se, ao longo dos seus 
200 anos de tradição, em novas áreas de espe
cialização, como: 

- a Engenharia de Fortificações e de 
Construção, mãe da Engenharia Civil no país; 

- a Engenharia Metalúrgica, de onde nas
ceu com Edmundo Macedo Soares, professor 
do IME, a idéia geradora da Companhia 
Siderúrgica Nacional, precursora da 
industrialização brasileira; 

- a Engenharia Cartográfica, um dos 
primeiros cursos superiores no Brasil, em 
cattografia; 

- a Engenharia Mecânica e de Armamento, 
inspiradora de nossa indústria de defes~; 

- a Engenharia Mecânica e de Automó
vel, precursora de nossa indústria automo
bilística; 

- a Engenharia Química, de atuação 
pioneira na implantação de nossa indústria 
petroquírnica, a partir da década de 1950; 

- a Engenharia Aeronáutica, responsável 
pela criação do Instituto Tecnológico da Aero
náutica (lTA), descendente direto do nosso 
!ME; 

- a Engenharia de Comunicações, pro
pulsora, na década de 1970, do marcante 
progresso brasileiro em Telecomunicações; e 

- mais recentemente, a criação do primeiro 
curso de Engenharia de Computação do país. 

Dessa forma o IME é, até hoje, empre
endedor na criação de cursos de formação de 
especialistas em áreas inexploradas, contri
buindo com uma visão futura para a evolução 
do ensino da engenharia no Brasil. 

O IME tem- se caracterizado como 
propagador de iniciativas inovadoras, tendo 
fundado a Pós-Graduação lato sensu, em 1958, 
introduzindo no país o estudo da engenharia 
nuclear. Partiu posteriormente para a Pós
Graduação stricto sensu, em 1969, com o 
Curso de Mestrado em Química, comemorando 
neste ano 30 anos de seu funcionamento. Hoje, 
oferece oito cursos de mestrado e dois de 
doutorado. 

Além de seu caráter pioneiro, o IME é 
uma escola de excelência. Cabe dizer que, 
no ano passado, o MEC avaliou 142 esta
belecimentos de ensino superior de engenha
ria. Somente duas instituições alcançaram a 
menção A no provão, na qualidade do corpo 
docente e na infra-estrutura de ensino, nas três 
especialidades de Engenharia avaliadas: o 
nosso IME e a USP/São Paulo. Cabe ainda 
ressaltar que o Tenente Botelho, do IME, 
obteve a nota 9,9 no provão, sendo este o 
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maIOr grau entre os 13.071 estudantes 

avaliados. Tais fatos comprovam, de forma 
indubitável, a invulgar qualidade do ensino 

ministrado nesta secular e tradicional escola 

de engenharia militar. 
Assim, por ter sido o IME um dos pioneiros 

da especialização profissional universitária no 

país e por ser uma escola de excelência, enfrenta 

agora o desafio de se autoquestionar e se 
reestruturar, a fim de continuar a participar da 

vanguarda na formação de recursos humanos 
altamente qualificados. Numa visão futura, o 
IME 2005, como tem sido ao longo de sua 

secular vida, deve comportar-se como uma 
escola de excelência. O seu papel é o de in
fluenciar muito mais o ensino e pesquisa rela

cionados com o desenvolvimento estratégico do 
Exército e da Sociedade do que atender às 
demandas instantâneas de mercado. 

O engenheiro militar é, a um só tempo, 
engenheiro e soldado. Formar este engenheiro 
militar é a missão do IME. Para isso possui a 

incumbência de, no prazo de cinco anos, graduar 
academicamente o engenheiro e formar 
militarmente o oficial do Exército Brasileiro, seja 

da ativa, seja da reserva, seja homem, seja 
mulher. Cabe ressaltar que isso tudo é realizado 

no mesmo prazo em que as universidades civis 
graduam seus engenheiros. 

Essa é uma situação adversa. E, nas situa

ções adversas, devemos procurar extrair meios 
para obter vantagens alternativas. O IME 
encontrou a chave do sucesso. Ele ministra, no 

país, o único curso de engenharia para formação 
de líderes da área de Ciência e Tecnologia, em 

condições de atuar no meio militar ou no âmbito 
da sociedade civil. 

Além do que foi dito e diferentemente de 
outras instituições de ensino superior, o IME 

A MODERNIZAÇÃO DO ENSINO NO IME 

possui o caráter nacional. O seu vestibular é de 

abrangência nacional, o que lhe assegura alunos 
provenientes de todas os recantos do país. Ao 

final do curso, os graduados do IME são 

espalhados por todo o território nacional. Isso 
tudo empresta ao IME uma visão muito nítida 
dos problemas tecnológicos característicos das 

diferentes regiões do Brasil. 

CARACTERIZAÇÃO 00 
ENGENHEIRO MILITAR 

(DA ATIVA OU RESERVA) 
FORMADO PELO !ME 

Assim, estamos definindo o perfil profis
siográfico do engenheiro a ser formado em nosso 
Instituto em 2005 , enfatizando as seguintes 

características: 
- ser dotado de forte embasamento 

científico-tecnológico, calcado na física, química, 

matemática e computação; 
- ser engenheiro da Idade Tecnológica, com 

base politécnica e visão holística; 

- possuir capacidade de trabalho no campo 
uidirnensional; 

- estar capacitado a u'abalhar em atividades 
interdisciplinares; 

- estar apto ao trabalho em equipe; 
- considerar o impacto do produto do seu 

trabalho ao meio ambiente; 

- dar mais valor ao uso da obra do que à 
obra propriamente dita; 

- possuir uma fOlte visão humanística; 

- possuir capacidade para o exercício do 

estudo e aperfeiçoamento continuado, após a 
formatura; 

- possuir capacidade de exercer liderança 
e chefia. 
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ESTRATÉGIAS PARA A 
CONCRETIZAÇÃO DA 

MODERNIZAÇAO 

Para que a modernização, caracterizada pela 
visão futura IME 2005, seja concretizada, as 
seguintes estratégias devem ser adotadas, 
respeitando-se sempre as características e 
valores do IME e, principalmente, sua 
identidade: 

- implantar um modelo pedagógico de 
ensino que enfatize a formação intelectual, 
desenvolvendo a capacidade crítica, a auto
nomia, a criatividade, o raciocínio lógico, o 
emprego da inteligência emocional, a ética e a 
liderança; 

- realizar a modernização clmicular; 
- propiciar ao corpo docente meios de 

realizar a modernização do ensino, assegurando 
o acesso a novas práticas pedagógicas; 

- estimular a capacidade de autodesen
volvimento do educando, tornando-o apto para 
se adaptar com facilidade à introdução de novos 
cenários tecnológicos; 

- fomentar a formação humanística, com 
sensibilidade para as inter-relações de sua 
ati vidade profissional com a sociedade e o meio 
ambiente; 

- criar centros de pesquisa interdisciplinares 
(estão em cogitação os núcleos de pesquisa e 
projetos em Tecnologia da Informação, em 
Sistemas Integrados, em Construção e 
Cartografia, em Química e Materiais e em 
Tecnologias Amazônicas); 

- promover, sempre que possível, a 
integração de atividades interdepartamentais; 

- incentivar o trabalho em equipe no ensino 
e na pesquisa; 

- transformar a biblioteca em multiteca, para 
garantir o conceito de acesso à informação, 
substituindo o antigo conceito de disponibilidade 
da informação; 

- criar laboratórios multidisciplinares sobre 
campos de pesquisa modernos; 

- tornar funcionais os laboratórios 
existentes no !ME pela modernização, atuali
zação ou recuperação de equipamentos; 

- criar salas de aula modernas dotadas de 
multimídia; 

- incentivar atividades culturais e de lazer, 
envolvendo os alunos. 

CONCLUSÃO 

Vivemos a chamada Revolução Tecnológica 
que alimenta os fenômenos globalizantes, 
atuando dentro de um mundo incelto e ambíguo 
dominado por sociedades que privilegiam o 
conhecimento. É inevitável que encontremos 
nosso aluno com o pensamento trabalhado por 
essas tendências, as quais devem ser consi
deradas se perseguirmos o sucesso na capa
citação dos recursos humanos. Reconhecemos 
a perenidade da missão do Exército, mas 
devemos reconhecer novos papéis que o enge
nheiro militar tem a desempenhar no futuro . A 
modernização do ensino não é uma tarefa difícil. 
Exige uma reformulação do modelo pedagógico 
e das práticas didáticas. 

Precisamos proporcionar ao nosso aluno um 
ambiente acadêmico-militar que possibilite a 
formação do engenheiro militar com caracte
rísticas modernas. 

Acho oportuno, finalmente, lembrar palavras 
proferidas em 1996 pelo Comandante do 
Exército, General Gleuber Vieira, cuja expressão 
profissional aconselha a examiná-las com 
reflexão: 

"Afinal, é bom lembrar que nós pertencemos 
a uma profissão que é a única que no seu 
compromisso profissional hipoteca a própria 
vida. O militar de hoje e do futuro precisa de 
um corpo rígido e mente flexível. Deve ser 
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rústico, alerta e aberto para as inovações. 
Pronto para o inédito e o inesperado, com 
inteligência ágil para a inovação. Uma alma 
calorosa para saber compreender, integrar e 
confiar. 

Precisamos prepará-lo para hoje e para 
amanhã." 

A MODERNIZAÇÃO 00 ENSINO NO IME 

É com esta consciência que o IME tem-se 
destacado no cenário nacional pelo elevado 
padrão de qualidade no ensino e na pesquisa. 
Com a implantação do plano de modernização, 
o IME se prepara para manter uma posição de 
liderança como escola de excelência da Idade 
Tecnológica. r:m 

IME - Praia Vermelha - Rio de Janeiro-RJ 
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Pesquisa 

DINÂMICA DA INTERAÇÃO ENTRE O 
SISTEMA IMUNOLOGICO E O 

VIRUS HIV 

Marcelo A. Savi* 
Tiago R. A. Souza** 

RESUMO 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida -AlDS-ocorre como uma conseqüência 
da ação do vírus HIV no organismo. Esse vírus infecta as células do sistema imunológico 
levando a uma severa imunodepressão e maior susceptibilidade às doenças infecciosas. 
Este trabalho avalia a dinâmica da interação entre o sistema imune e o víms HIV, segundo o 
modelo proposto por Holton & May (1993). Inicialmente, apresenta-se urna revisão sobre 
o sistema imunológico, o vírus HIV e a AIDS. A seguir, apresenta-se o modelo matemático, 
que está associado a um sistema dinâmico de dimensão 5. Algumas simulações numéricas 
são realizadas. A dependência das condições iniciais no sistema dinâmico, mostrada em 
algumas simulações, pode ser útil para explicar as drásticas variações, de indivíduo para 
indivíduo, da interação entre o sistema imune e o vírus HIV. 

Palavras-chave: Dinâmica Não-Linear, Dinâmica HIV/AIDS, Biomecânica. 

INTRODUÇÃO 

o sistema imunológico é uma complexa rede de órgãos, células, proteínas e enzimas, 
que proporciona meios de desenvolver uma resposta rápida e altamente específica, visando 

* Departamento de Engenharia Mecânica e de Materiais, Instituto Militar de Engenharia. 
** Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Brasília. 
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à manutenção da homeostase fisiológica e da 
defesa da integridade do organismo frente às 
agressões exógenas. A Síndrome da Imuno
deficiência Adquirida - AIDS (Acquired 
Immune Deficiency Syndrome) - ocorre 
como uma conseqüência da ação do vírus HIV 
(Human Immunodeficiency Virus) no 
organismo. Esse vírus infecta as células do 
sistema imunológico, especialmente as células 
T, levando a uma severa imunodepressão e 
maior susceptibilidade às doenças infecciosas. 
Com a destruição do sistema imune, o indivíduo 
portador do HIV morre em conseqüência de 
doenças infecciosas secundárias. 

As evidências têm mostrado que o padrão 
de surgimento de infecção em indivíduos com 
HIV varia significativamente através de um 
período de incubação inicial. O tempo médio 
entre a infecção primária pelo HIV e o surgi
mento da AIDS é de aproximadamente 11 
anos (Lemp et ai., 1990). A progressão da 
infecção inicial até o diagnóstico da AIDS 
parece ser influenciada por diversos fatores, 
incluindo diferenças genéticas dos indivíduos 
e da carga e replicação viral no momento da 
infecção. 

A modelagem matemática e a simulação de 
fenômenos vitais têm sugerido que problemas 
biológicos podem ser explicados a partir de 
efeitos dinâmicos. Nesse contexto, convecio
nou-se chamar de doenças dinâmicas situações 
nas quais a variação de parâmetros fisiológicos 
impliquem que processos normalmente ritmados 
passem a ser erráticos ou caóticos (Holton & 
May, 1993). 

O objetivo deste trabalho é o de apresentar 
um estudo sobre a dinâmica da interação entre 
o sistema imunológico e o vÍlus HIV, segundo o 
modelo matemático proposto por Holton e May 
(1993). Inicialmente, apresenta-se uma discus
são sobre o sistema imunológico, o vírus HIV e 

a AIDS, discutindo-se a forma como o vírus 
atua no sistema imunológico. A seguir, 
apresentam-se a elaboração do modelo mate
mático e a discussão de alguns resultados obtidos 
a paJ.tir de simulações numéricas. 

o SISTEMA IMUNOLÓGICO 

O sistema imunológico é um notável 
sistema de defesa e manutenção da homeostasia 
fisiológica que se apresenta em sua fOlma mais 
avançada em vertebrados superiores. Esse 
sistema é composto por órgãos e células espe
cializadas que proporcionam os mecanismos 
necessários para desenvolver uma resposta 
rápida e extremamente específica na defesa do 
organismo frente às agressões exógenas (agentes 
patogênicos) e à presença de células alteradas 
(senescência, câncer), essencialmente através da 
sua eliminação. 

A partir de um contato com substâncias 
estranhas ao organismo, o sistema imunológico 
é capaz de identificar estas substâncias "não 
próprias" e produzir proteínas específicas que 
são capazes de reconhecê-las num contato 
posterior, conferindo imunidade a esses agentes. 
Os anticorpos são proteínas que reconhecem 
porções específicas (antígenos) nos agentes 
patogênicos, levando a uma rápida reação em 
cadeia no organismo que pode culminaJ.· com a 
destruição dos agentes infecciosos . Os 
antígenos são substâncias químicas capazes de 
induzir uma resposta imune específica e, de um 
modo geral, não possuem uma composição 
química caJ."acterística, sendo sua definição 
inteiramente operacional no sentido de que está 
relacionada à capacidade de estimular o pro
cesso imune. As proteínas com atividades de 
anticorpos são referidas como imunoglobinas 
(Paul,1994). 

16 Vol. XVI - Nº 3 - 3º Quadrimestre de 1999 (111 i 



DINÂMICA DA INTERAÇÃO ENTRE O SISTEMA IMUNOLÓGICO E O VíRUS HIV 

Vários tipos de células participam da 
resposta imune. Os leucócitos ou glóbulos 
brancos são os elementos fundamentais do 
processo. Existem três tipos principais de 
glóbulos brancos: linfócitos, monócitos e 
granulócitos. Os linfócitos são células muito 
heterogêneas e podem ser divididas em dois 
grupos principais: tipo B e tipo T(Unanue & 
Benacerraf, 1984; Paul, 1994). Os linfócitos 
B originam-se na medula óssea e são res
ponsáveis pela produção de anticorpos. Os 
linfócitos T originam-se na glândula túnica e são 
representados por três subpopulações prin
cipais: auxiliares, supressoras e citotóxicas. 
As células T auxiliares regulam o funciona
mento do sistema cooperando com as células 
B e T para que estas apresentem uma resposta 
efetiva. As células T supressoras inibem a 
resposta do sistema, suprimindo uma dada 
função imune. As células T cito tóxicas traba
lham no sentido de eliminar outras células 
danificadas. Um pequeno número de linfócitos 
não se enquadra nos grupos B ou T. Eles são 
chamados de linfócitos NK (natural killer) e 
podem matar células infectadas com ou sem a 
presença de anticorpos. 

Os linfócitos são as principais células dos 
tecidos linfóides e importantes constituintes de 
alguns órgãos. Os órgãos linfóides podem ser 
distinguidos em dois grupos: primário e 
secundário. Os órgãos primários são aqueles 
onde ocorre a diferenciação dos linfócitos, 
independentemente do antígeno. Os órgãos 
secundfuios são aqueles onde o antígeno é con
centraQo e as reações imunes específicas são 
geradas (Unanue & Benacerraf, 1984). 

Outro tipo de glóbulo branco, os monó
citos passam por um processo de amadu
recimento, tornando-se macrófagos 
(fagócito mononuclear), que são células 
altamente fagocitárias. Essas células são 

capazes de ingerir grandes partículas e têm 
como uma de suas funções devorar os 
agentes patogênicos. 

Os granulócitos, por sua vez, se dividem 
através de características de coloração em 
neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Os 
neutrófilos são os leucócitos em maior 
concentração no sangue (50 a 60% do total) e 
participam nas reações mediadas pelos 
complexos antígeno-anticorpo-complemento. 
Essas células possuem um mecanismo de 
ingestão igual ao dos macrófagos. Os eosi
nófilos são encontrados em pequena quan
tidade no sangue e aumentam em número, 
desenvolvendo um importante papel nas reações 
alérgicas e parasitárias. Os basófilos e os 
mastócitos teciduais são também importantes 
células em reações alérgicas. 

A resposta do sistema imune é extre
mamente complexa, pois envolve diversas 
interações entre pelo menos quatro tipos 
principais de células: as células apresentadoras 
de antígeno (APC), os linfócitos T auxiliares tipo 
CD4 (Th), os linfócitos T citotóxicos tipo CD8 
(Tc) e os linfócitos B. O processo se inicia a 
partir de um antígeno (Ag). O APC tem como 

• função o processamento e a posterior apre
sentação do antígeno para um linfócito T CD4 
que o identifica através de receptores na sua 
camada externa. A ativação dessa célula 
desencadeia o processo de expansão donal, 
além de promover a ativação dos linfócitos tipo 
B e dos linfócitos T tipo CD8. O linfócito B 
inicia um processo de multiplicação e 
diferenciação, que resulta em anticorpos (Ac) 
específicos para combater e neutralizar a 
infecção. Os linfócitos T CD8 executam uma 
função citotóxica, trabalhando no sentido de 
eliminar outras células danificadas. A figura 1 
mostra, de forma esquemática, o funcionamento 
do sistema imune. 
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Célula Te (CD8) 
não-ativada 

Célula Te (CD8) 
ativada 

Figura 1: Representação esquemática do funcionamento do sistema imunológico 

o VÍRus mv E A AIDS 

o HIV é um vírus pertencente à classe dos 
retro vírus , caracterizado por possuir uma 
enzima chamada transcriptase reversa, que é 
capaz de transcrever o RNA (ácido ribo
nucléico) do genoma viral em DNA que passa 
a ser incorporado ao genoma da célula hos
pedeira. O HIV pertence também ao subgmpo 
dos lentivírus, que apresenta um longo intervalo 
entre a infecção e o surgimento de sintomas 
graves. Outros lentivíms infectam espécies 
animais, como, por exemplo, o SIV - Simian 
lmmunodeficiency Virus - em espécies de 
macacos; e o FIV - F eline lmmunodeficiency 
Vints - em gatos. 

Na realidade, existe mais de um tipo de vúus 
HIV. O HIV -1 foi originalmente chamado de 
HTLV-ill, Human T-Lymphotropic Virus type 
lll, mas, após pesquisadores terem descoberto 

a existência de vmias formas do VÚ'us, passou a 
ser chamado HIV -1. O HIV -2 foi encontrado 
em gmpos de pessoas africanas e é um parente 
próximo do SIV. Esse vírus pode ser o elo 
evolutivo entre o SIV e o HIV -1 e, ao que tudo 
indica, é inofensivo aos humanos. De uma 
maneira genérica, este trabalho discute o víms 
HIV -1, referido simplesmente como HIV. 

O HIV apresenta um formato esférico de 
10-4 milímetros de diâmetro e é composto por 
dois envelopes principais de glicoproteínas, 
derivados de um precursor comum (gp 160). O 
menor (gp 41) está inselido na membrana celular 
e o maior (gp 120) é extracelular. Dois nucleo
capsídeos, capas protéicas internas que apre
sentam, em sua maior porção, as proteínas P24 
e P 18, protegem duas fitas idênticas de RNA e 
três enzimas fundamentais: transcriptase 
reversa, integrase e protease (Janeway Jr. & 
Travers, 1996) (figura 2). Cada fita contém uma 

18 VaI. XVI - Nº 3 - 3º Quadrimestre de 1999 C '11 i 



DINÂMICA DA INTERAÇÃO ENTRE O SISTEMA IMUNOLÓGICO E O VíRUS HIV 

© Cumnl Blology ltd/ Garland rtlbli, hing 

Figura 2: Vírus HIV (Janeway Jr. & Travers, 1996) 

cópia dos nove genes do vúus. Os números (18, 
24,41,120,160) referem-se ao peso molecular 
de cada glicoproteína, em kilodaltons (Virella 
et aI., 1997). 

As enzimas virais desempenham um papel 
importante na sua reprodução. O papel da 
transcriptase reversa é traduzir o RNA viral 
em DNA para que ele possa entrar no núcleo 
da célula hospedeira e iniciar a fabricação de 
proteínas necessárias para formar outros vÍlus. 
A integrase é responsável pela entrada no 
núcleo, e a protease cuida do amadurecimento 
do vÍl'us após a saída da célula. 

A atuação do vírus no ser hospedeiro é 
caracterizada pela deterioração gradual das 
funções do sistema imune, nitidamente sobre os 
linfócitos T auxiliares, cuja membrana externa 
apresenta a proteína CD4. O processo de 
reprodução do vÍlUs depende da fixação e fusão 
entre o envoltório externo (gp 120) e a 
membrana celular de linfócitos T auxiliares, 
macrófagos e células relacionadas do sistema 
imunológico que possuam em sua supelfície a 
proteína CD4. 

A Síndrome da lInunodeficiência 
Adquirida - AIDS - ocorre como uma 
conseqüência da ação do vírus HIV no 
organismo. Esse vírus destrói o sistema 
imunológico do corpo, atacando as células T 
auxiliares tipo CD4, fundamentais na ativação 
da resposta imune. 

A ativação de uma célula T auxiliar conta
minada com o vírus HIV aborta o processo de 
defesa imunológica no sentido de que estas 
células deixam de executar o papel de ativação 
das células T CD8 e das células B. Além disso, 
o processo de expansão clonal acaba por 
promover a morte da célula e a reprodução do 
vÍlUs (figura 3). 

O período de incubação média desde a 
exposição ao vÍlUs até o surgimento de alguns 
sintomas, como febre e mal-estar (fase inicial), 
é estimado em 3 a 6 semanas. A produção de 
anticorpos inicia-se em 8 a 12 semanas após a 
exposição. 

O período de latência do vírus, quando a 
pessoa infectada não apresenta qualquer 
sintoma (fase assintomática), é marcado pela 
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Ag • 
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Célula Th (CD4) 
não-ativada 
Infectada 

Figura 3 : Representação esquemática da ativação de uma célula T infectada 

forte interação entre o sistema imune e as 
constantes e rápidas mutações do vírus. Os víms 
amadurecem e morrem de forma equilibrada 
durante essa fase. Desenvolve-se então a 
seleção natural da mutação viral e os vírus 
tornam-se mais resistentes ao sistema imune. 
Amostras de HIV de pacientes em estágio 
avançado da doença parecem mais vimlentas e 
infectam mais células que as amostras obtidas 
do mesmo indivíduo na fase inicial da infecção. 
Após um período médio de 8-10 anos, as 
células T tipo CD4 estão dizimadas e a resposta 
imune se torna ineficaz ao víms. O organismo 
fica debilitado e vulnerável às doenças oportu
nistas (Lemp et al., 1990). 

A fase final corresponde à redução crítica 
de células T tipo CD4 abaixo de 200 unidades 
por mm3 de sangue. Adultos saudáveis possuem 
de 800 a 1.200 unidades. Nessa fase, surgem 
os sintomas típicos da AIDS, como diarréia 
persistente, dores de cabeça, contrações abdo
minais, febre, falta de coordenação, náuseas, 
vômitos, fadiga extrema, perda de peso, câncer. 
As infecções oportunistas ou secundárias são 

doenças causadas por agentes infecciosos de 
baixa patogenicidade que raramente se tornam 
prejudiciais a um indivíduo saudável, mas que 
se tornam doenças importantes, devido à falta 
de um sistema imunológico funcionante e um 
agravante para o quadro clínico do paciente com 
AIDS (Faucietal., 1991). 

MODELO MATEMÁTICO 

Os primeiros modelos que descreveram a 
evolução da dinâmica HIV/AIDS basearam-se 
na consideração epidemiológica convencional, 
na qual os indivíduos exibem níveis constantes 
de infecção, iniciando-se quando se adquire o 
vírus HIV e terminando quando ele desenvolve 
a AIDS. Dessa forma, esses modelos não eram 
capazes de explicar o período inicial de 
incubação da doença. 

Holton & May (1993) propõem um novo 
modelo, capaz de explicar alguns fenômenos 
clinicamente observáveis. Segundo os autores, 
esse modelo representa uma caricatura simpli-
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ficada do problema, mas que pode explicar 
alguns fenômenos associados à HIV/AIDS. 
Além disso, essa caricatura pode ser sistema
ticamente refinada até que possa descrever a 
realidade de uma forma fiel. O presente trabalho 
considera esse modelo matemático para 
descrever a dinâmica HIV/AIDS. 

Considere a população total de vírus HIV, 
V(t) , e uma população total de linfócitos T, 
subdividida em células não-ativadas, P(t), 
células ativadas e não-infectadas, X(t), e células 
infectadas, Y(t). Considere ainda a população 
de um agente de infecção oportunista, I(t). A 
variável t representa o tempo. 

O modelo proposto admite que as células 
não-ativadas, P(t), são recrutadas a uma taxa 
constante, A, e são removidas tanto por 
mortalidade, J.1, quanto por ativação com uma 
taxa yPV, onde y é a probabilidade de ativa
ção por contato. A população de células ativadas 
e não-infectadas, X(t), cresce por recrutamento 
de células imaturas a uma taxa yPV, e por 
expansão clonal a uma taxa per capita de r. 
Por outro lado, a população decresce a uma 
taxa {3XV, onde f3 é a probabilidade de infecção 
via contato. A ação dos linfócitos T supressores 
é representada por um parâmetro regulador d)(2. 
A introdução deste termo tende a conter a 
expansão, estabilizando a população em um 
valor específico. 

A população de células infectadas, Y(t), não 
se prolifera. O crescimento dessa população 
deve-se, então, ao recrutamento de células 
ativadas e não-infectadas via infecção por 
contato com o vírus a uma taxa f3XV. O 
decréscimo, por sua vez, resulta da morte de 
células a uma taxa de a. A população de vírus 
livre, V(t), cresce à medida que células infec
tadas com um grande número de partículas virais 
(íl por célula) morrem. Dessa forma, assume
se a taxa de mortalidade aY, o que acarreta uma 

taxa de crescimento de vírus livre de ílaY. O 
decréscimo da população viral deve-se à 
mortalidade, que ocorre a uma taxapercapita 
de b, a absorção por células ativadas a uma 
taxa 8(X + Y) V, e a ação das células não
infectadas que estimulam a produção de 
anticorpos que destroem os vírus a uma taxa 
aXV. 

O agente de infecção oportunista no sistema, 
I(t), estimula aS células T a se proliferarem por 
ativação via contato. Esse agente cresce a uma 
taxa c, que é uma constante de replicação per 
capita da infecção oportunista e por um termo 
hlX que representa a eliminação dos agentes 
de infecção pela ação dos linfócitos. Na 
ausência do HIV, as células T ativadas sempre 
eliminam os agentes de infecção oportunista. No 
sistema contendo o vírus HIV, a infecção 
oportunista tende a acionar um comportamento 
oscilatório na concentração de células e de vírus 
na corrente sanguínea. A ação desse agente, 
portanto, deve ser levada em consideração na 
equação de evolução da variável X(t), 
adicionando um termo extra da forma kIX. 

Com isso, a dinâmica da interação HIV / 
AIDS é descrita pelo seguinte sistema dinâmico 
não-linear: 

• 
P = A - )1P - yPV (1) 

X = J1>V + rX + klX - f3xv - dX (2) 

• 
Y = f3xv - aY (3) 

• 
V = ÂaY - bV - 8(X + Y)V - aXV (4) 

• 
1= cI - hIX (5) 

O modelo assume que o vírus infecta apenas 
as células que tenham sido ativadas por contato 
prévio, e que o vírus é morto pela ação do sis-
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tema imunológico, representado pelos linfócitos 
T (variávelX). 

Na ausência de lllV (V = O), indivíduo não
infectado, as células imaturas tendem para um 
valor P = Nfl, enquanto a concentração de 
linfócitos T tende a aumentar por expansão 
clonaI. O parâmetro regulador -d)(2 da equação 
(2) representa a ação das células T supressoras 
que controla a expansão, estabilizando as células 
ativadas num valor X = r/do 

SIMULAÇÕES NUMÉRICAS 

Para analisar o modelo proposto, procedeu
se às simulações numéricas, utilizando o método 
de Runge-Kutta de quarta ordem. Passos 
menores que L1t = 10-3 apresentaram bons 
resultados. 

A figura la mostra a evolução no tempo da 
concentração do vírus HIV. A infecção 
oportunista é introduzida em t =100 e a in
teração resultante implica oscilações drásticas. 
Os parâmetros utilizados são: A = 1, .u = 0,1, 
y= 0,01, r = 1, Àa = 10, b = 0,5,8 = 0,01, 
0'= 0,1, k = h = 0,01, c = 1, f3 = 0,2, a = 2, 
d=O. 

Em uma primeira fase, a população de vírus 
permanece inalterada. Em seguida, esta 
população cresce de forma considerável, até um 
pico máximo. O sistema imune entra em ação e 
consegue controlar esse crescimento. Essa é a 
resposta plimária, característica da fase inicial. 
Passada essa fase, começa a ocorrer uma forte 
interação entre as populações envolvidas (fase 
assintomática). Na figura 4a, essa fase é 
caracterizada por uma resposta constante do 
vírus. Quando a infecção oportunista é intro
duzida (t = 100), fortes oscilações começam a 
ocorrer na resposta. A figura 4b mostra a 

interação entre as populações envolvidas na fase 
inicial. 

Alterando os parâmetros, f3 = 0,1, b = 1 e 
d = 0,001, o sistema passa a apresentar a 
resposta mostrada na figura 5. Desta vez, a 
infecção oportunista é introduzida em t = 75. 
Neste caso, a fase assintomática é caracterizada 
por oscilações periódicas da população do vírus 
(figura 5). 

Alterando o parâmetro f3 = 0,05, o que 
caracteriza uma diminuição na probabilidade 
de infecção por contato, as flutuações ocor
rem de maneira ainda mais drástica. A figura 
6 apresenta esse caso quando d = 0,001 e 
d = O. Mais uma vez, a fase assintomática 
apresenta oscilações na população do vírus. O 
parâmetro d funciona como um regularizador 
da resposta do sistema. 

De acordo com o modelo, a fase inicial é 
marcada por um pico na concentração de vírus, 
que o diferencia como resposta primária do 
sistema. Na fase seguinte, o vírus permanece 
em um estado de latência dentro das células 
(figura 4), ou em constante interação devido às 
freqüentes mutações (figuras 5-6). A infecção 
oportunista funciona como um gatilho no siste
ma e desencadeia flutuações drásticas na 
concentração do vírus, abrindo caminho para a 
AIDS. 

A dependência das condições iniciais é 
tratada a seguir. Considere as constantes apre
sentadas nas simulações da figura 6. Considere 
também uma variação de 10% na carga viral 
inicial, ou seja, uma vez que o caso anterior 

. admite V(O) = 0,10, considere V(O) = 0,11. Esta 
pequena variação é suficiente para causar 
variações drásticas na resposta do sistema 
dinâmico. A figura 7 mostra a evolução da 
população de vírus para as duas condições 
iniciais, quando d = 0,001 e d = O. 
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Figura 6: Evolução no tempo da concentração do vírus HIV. Infecção 
oportunista introduzida em t = 50. 

(a) d= 0,001 ; (b) d= O 
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Figura 7: Evolução no tempo da concentração do vírus HIV para diferentes 
condições iniciais. Infecção oportunista introduzida em t = 50. 

(a) d = 0,001; (b) d = O 

CONCLUSÕFB 

Este trabalho avalia a dinâmica da interação 
entre o sistema imunológico e o vírus HIV 
segundo o modelo proposto por Holton e May 
(1993). Inicialmente, apresenta-se uma 
discussão sobre o sistema imunológico, o vírus 
HIV e a AIDS. A despeito da simplicidade do 
modelo proposto, os autores acreditam que ele 
pode explicar alguns fenômenos associados à 

interação HIV/AIDS. As fases inicial, assinto
mática (, final, por exemplo, podem ser bem 
identificadas pelas simulações numéricas. A 
depend~ncia das condições iniciais é outra 
característica importante do sistema. Varia
ções de 10% na carga viral inicial podem cau
sar modificações drásticas na resposta do 
sistema, o que confirma dados estatísticos. 
Deve-se acrescentar ainda, que o modelo 
matemático é um sistema dinâmico não-linear 
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de dimensão 5, o que torna possível a exis
tência de uma resposta caótica, caracterizada 
pela imprevisibilidade. Todas essas carac
terísticas apontam no sentido de que a 

elaboração de um modelo matemático 
consistente pode ajudar a compreender a 
dinâmica da interação entre o sistema imune 
e o vírus HIV. rn::l 
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Pesquisa 

"'" ESTUDO DA DETERMINAÇAO DE 
PONTOS TERMINAIS (END-POINTS) 

EM ELOCUÇOES 

Marco Antônio Rocca de Andrade * 
Sidney Cerqueira Bispo dos Santos * 

SUMÁRIo 

A determinação dos pontos terminais (end-points) de uma elocução é uma das etapas 
iniciais na atividade de reconhecimento da fala. Existem alguns métodos para a determinação 
destes pontos. Neste artigo é apresentado um estudo de métodos alternativos baseados no 
agrupamento de amostras de ruído ambiente pelo processo de médias-k modificado e no 
desvio padrão dos atributos de amostras de ruído. Os métodos propostos, empregando os 
mesmos atributos ifeatures) usados no processamento do sinal após a determinação dos 
pontos terminais, apresentaram bons resultados em ambientes de gravação ruidosos. 

INTRODUÇÃO 

A diferenciação entre o que é ruído e o que é voz, pelo computador, é uma das tarefas 
iniciais no reconhecimento automático da fala. Uma diferenciação incorreta pode prejudicar, 
logo nas primeiras etapas, o processo de reconhecimento. Gravada uma locução, a 
determinação do ponto onde ocorre a transição entre sinais pertencentes ao ruído de fundo 
e os sinais relevantes da voz tem por objetivo orientar a pesquisa para o intervalo em que o 
sistema de reconhecimento deverá ser aplicado. Conhecidos os pontos terminais, pode-se 
concentrar o esforço computacional no intervalo de interesse e economizar tempo de 
processamento. 

* Ambos do Departamento de Engenharia Elétrica, Instituto Militar de Engenharia. 
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Um método simples para a determinação 
dos pontos terminais da locução é a observação 
direta da voz digitalizada em um dos diversos 
programas disponíveis hoje no mercado. Com 
o auxílio de gráficos e repetição de locução, o 
operador pode estimar os pontos que limitam o 
sinal relevante. 

Um método muito usado para tornar 
automático o processo é o da energia e da 
taxa de cruzamentos por zero.!1 ,2] Neste 
processo, o sinal é janelado tipicamente em 
intervalos de dez milissegundos e as com
parações são feitas entre janelas. O início da 
gravação, um intervalo em torno de 100 
milissegundos, é considerado como sendo 
constituído por ruído de fundo ambiente. 
Desse início são extraídas a energia e a taxa 
de cruzamento por zeros. A partir destes 
valores iniciais, são determinados valores que 
serão usados como limiares de decisão na 
busca do início e do fim da locução. Após a 
comparação das características de uma janela 
do sinal com os limiares e admitindo que ela 
contém um sinal relevante, as janelas vizinhas 
são reexaminadas para testar a continuidade 
da locução e impedir que um pico espúrio 
seja erroneamente admitido como relevante. 
Há várias formas de determinação dos 
limiares de comparação e meios de exclusão 
de picos espúrios dentro desta linha de 
determinação de pontos terminais.!4] 

Os dois métodos citados apresentam alguns 
inconvenientes. O primeiro é demorado, tedioso 
e não pode ser aplicado em tempo real. O 
segundo é relativamente vulnerável às condições 
de ruído ambiente. 

O presente artigo propõe dois outros 
métodos para a determinação dos limites de 
uma locução relevante. 

CONSIpERAÇÕES SOBRE 
RUIDO AMBIENTE 

Em ambientes com tratamento acústico, o 
ruído de fundo tem características estatísticas 
bem defInidas. Essas características facilitam a 
discriminação dos limites de uma locução 
sobreposta a este ruído, e os limiares de com
paração podem ser facilmente determinados no 
caso do método da energia e taxa de cruza
mento por zero. 

Quando o ambiente não possui um trata
mento acústico ótimo, as características esta
tísticas do ruído passam a ser mais complexas, 
ou de ordens superiores, exigindo um maior 
cuidado na forma de encontrar os limiares de 
decisão sobre o que é voz e o que não é. Neste 
ponto, o método da energia e taxa de cruzamento 
por zero começa a tomar-se mais complexo 
para que não se perca a efIciência. 

Em ambientes normais de trabalho, o ruído 
de fundo já não pode ser considerado como de 
distribuição gaussiana. Em vez disso, passa a 
apresentar características mais específIcas, tais 
como: freqüências fundamentais e seus 
harmônicos, picos ritmados e picos esporádicos. 

Conseqüentemente, uma forma mais 
complexa de representação dos sons do 
ambiente de gravação, isto é, sem a presença 
de sinais de voz, deve proporcionar uma 
melhoria na decisão quanto aos limites de uma 
locução válida pronunciada nesse ambiente. 

ESCOLHA DOS ATRIBUTOS 
(FEATURES) 

Para poupar esforço computacional, optou
se, na determinação dos pontos terminais, por 
usar os mesmos atributos usados nos processos 
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de reconhecimento. Sendo assim, esses atri
butos são determinados no início do proces
samento do sinal gravado, e não precisam mais 
ser alterados ou abandonados posteriormente, 
como seria o caso da energia e da taxa de cruza
mento por zero extraídas em janelas de dez 
milissegundos. [4) 

Em um sistema de reconhecimento a ser 
usado após a rotina de determinação dos pontos 
terminais, os atributos usados são a energia de 
curto período e os 12 primeiros coeficientes mel-

Método mais comum: 

Sinal 
de'voz 

Métodos propostos: 

atributos da janela t + 2. Os atributos deslocados 
no tempo destinam-se à composição de 
derivadas espectraisP) 

Em um outro sistema de reconhecimento, 
utilizaram-se valores intermediários do processo 
de extração de 15 coeficientes de predição 
linear preceptiva (PLP) , [6) com janelas de 20 
milissegundos. 

Para sistemas de reconhecimento dife
rentes, os atributos escolhidos podem ser 
outros. 

Sinal 
de voz 

Decisão por 
agrupamento 

Edição de 
atributos 

Sinal 
de voz ----. Janela- -+ Banco de .... Decisão por -+ Edição de f-+ Restante do 

mento filtros desvio padrão janelas PLP 

Figura 1 : Resumo dos métodos 

cepstrais. Nesse sistema, o sinal de voz é 
agrupado em janelas de Hamming de 20 
rnilissegundos (quadros de dez rnilissegundos 
com 50% de superposição com os quadros 
vizinhos no tempo). O vetor de atributos que 
caracterizam cada janela possui 39 atributos: os 
13 da janela atual t, 13 da janela t-2, e 13 

MÉTODO UTILIZANDO 
ALGORfI}\10 DE AGRUPAMENTO 

POR MEDIAS-K MODIFICADO 

O primeiro processo proposto consiste em 
formar um conjunto de vetores representantes 
de janelas selecionadas no conjunto das janelas 
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do início da gravação que contenham amostras 
do ruído ambiente. Experimentalmente, um 
período em torno de 90 quadros de dez milis
segundos, totalizando 900 rnilissegundos, mos
trou-se adequado para o processo de seleção. 
As janelas que melhor representarem as dife
rentes nuances do ruído de fundo são adotadas 
como padrões para a comparação com as 
demais janelas da gravação. Esta comparação 
é feita por meio de distâncias euclidianas entre 
o vetor de atributos da janela padrão e o vetor 
da janela a ser testada. Caso a distância seja 
elevada, a janela testada será rejeitada como 
ruído de fundo e, então, poderá ser considerada 
como candidata a ponto limite de uma locução. 

Para agrupar as janelas de ruído do início 
da gravação é usado o algoritmo de k médias 
modificado. [3] 

No método proposto, as janelas são divi
didas em três grupos, e as janelas centróides 
dos grupos são tomadas como padrões de 
ruído. Um número diferente de padrões pode 
ser adotado, porém, em experimentos preli
minares, três grupos apresentaram um satisfatório 
compromisso entre resultado e esforço 
computacional. 

Durante os trabalhos, houve dificuldade em 
determinar qual seria o melhor limite de distância 
euclidiana para a qual um dado vetor de janela 
de teste estaria próximo ou não de um vetor de 
janela padrão de mído. A imprecisão desse limite 
tornaria inviável o processo. 

Durante os cálculos do algOlitmo k-médias 
modificado, são calculados valores como: 
número de elementos por grupo, elemento 
central, distância intragrupo, diâmetro do grupo, 
entre outros. [3] 

Através de experimentos chegou-se à 
relação: 

Rn=I,5Dmax-DIn/2 (1) 

onde Rn é um valor apropriado para o raio em 
torno do centróide do enésimo grupo padrão 
de ruído. Dmax é o diâmetro do maior grupo 
de ruído, e DIn é a distância intragrupo do 
enésimo grupo de ruído. Qualquer vetor de teste 
fora destes círculos é candidato a sinal de voz. 

Grupo A Janela em 
teste 

Grupo C 

Figura 2 : Teste de uma janela 

A figura 2 apresenta, no plano, a disposição 
de três grupos de amostras de silêncio e uma 
janela a ser testada. Os centros dos grupos, os 
raios de decisão e os vetores que ligam os 
centros à amostra em teste estão ali repre
sentados. Por essa configuração, ajanela em 
teste é candidata a ponto limite de locução, por 
estar fora dos círculos de ruído. 

A determinação do ponto inicial da locução 
dentro da gravação é feita varrendo-se as janelas 
ao longo do tempo, iniciando-se a varredura logo 
após a última janela usada na caracteIização do 
ruído de fundo. O primeiro vetor da janela de 
teste que estiver afastado das janelas padrão 
de ruído além dos limites determinados no item 
anterior é considerado como forte candidato a 
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representar uma janela de locução válida. Para 
se ter a confirmação de que a janela corresponde 
realmente ao início de uma locução válida, são 
examinadas as nove janelas seguintes; se, dentre 
elas, mais de quatro também forem válidas, a 
primeira janela deste conjunto é aceita como 
inÍCio de locução relevante. Caso contrário, 
prossegue-se na busca. Este procedimento visa 
a evitar o falso reconhecimento de picos 
espúrios. 

A determinação do ponto final da locução 
segue o processo inverso ao da determinação 
do ponto inicial. Procura-se por um conjunto 
de dez janelas em que pelo menos quatro sejam 
de ruído. A última deste grupo é o final da 
locução. 

Para evitar que uma pequena pausa entre 
sílabas seja elTOneamente identificada como [mal 
da locução, são examinadas janelas à frente. 
Caso ainda haja sinal relevante após esse falso 
silêncio, ele é acrescido à locução, e a busca 
por um [mal é reiniciada. 

MÉTODO UTILIZANDO 
DESVIO PADRÃo 

o segundo método proposto é regido pela 
idéia de que o sinal de voz apresenta uma 
variação entre atributos de janelas adjacentes 
maior do que as variações do sinal de ruído 
ambiente. Assim, distâncias euclidianas entre 
janelas que contenham atributos de ruído 
ambiente estariam abaixo de um limiar, indicando 
pouca variação e sinaluTelevante, e janelas que 
contenham atributos de sinal de voz possuiriam 
distâncias acima de um limiar, indicando uma 
seqüência de transições que provavelmente seria 
causada pela seqüência de fonemas, indicando 
um sinal relevante para identificação. Supõe-se, 
neste ponto, que o ruído ambiente possua a me-

nor variação de atributos entre janelas, ou, de 
outro modo, seja o trecho mais uniforme da gra
vação, e que um fonema muito prolongado não 
traga informação importante para a tarefa de 
reconhecimento de voz, podendo assim ser 
confundido com ruído quando apresentar 
poucas variações entre janelas vizinhas. 

No sistema de reconhecimento usado após 
a determinação dos pontos terminais por esse 
método são utilizados os 15 primeiros coefi
cientes de predição linear perceptiva (PLP),16] 
porém para uso na determinação de pontos 
terminais são utilizados valores intermediários 
no processo de extração de coeficientes PLP. 
Esses valores são as amplitudes de 15 bancos 
de filtros da etapa inicial do processamento PLP. 
Assim, o sistema teria a vantagem de só 
prosseguir no processamento das janelas que 
sejam relevantes para a identificação. Cada 
janela passa a ser representada por um vetor 
de 15 atributos. 

O cálculo do limiar é feito com base nas 50 
primeiras janelas do intervalo gravado, su
pondo-se que neste início haja somente amostras 
do mído ambiente com uma distribuição próxima 
da gaussiana. São calculados as médias e os 
desvios padrão de cada atributo (cada faixa do 
banco de filtros) ao longo destas 50 janelas 
iniciais. Os valores são consolidados em um 
único limiar determinado pela distância 
euclidiana entre um vetor M+, formado pelas 
médias mais os desvios, e um vetor M-, formado 
pelas médias menos os respectivos desvios 
padrão. Caso a distância entre duas janelas do 
restante da gravação seja maior que este limiar, 
estas janelas serão candidatas a representar 
sinais relevantes de voz. 

O método adotado para evitar falsos 
reconhecimentos devido a picos espúrios foi o 
mesmo mecanismo de verificação citado no 
método anterior. 
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GRAVAÇÃO DE LOCUÇÕES 
PARA TESTE 

Para testar os métodos propostos, foram 
feitas dez gravações, cada uma contendo um 
dos dez dígitos. 

O ambiente de gravação usado continha 
como ruído de fundo sons comuns em um 
ambiente doméstico. As gravações foram feitas 
em um cômodo situado no terceiro andar, com 
janela aberta para uma rua de pouco movimento, 
próximo a um aeroporto regional, e com um 
aparelho de televisão ligado em volume 
moderado no cômodo vizinho. 

A aquisição do sinal foi realizada por um 
microfone de eletreto comum, conectado a uma 

placa Sound Blaster 16 em um computador 
pessoal, com taxa de amostragem de 11.025Hz. 

cRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E 
RESULTADOS OBTIDOS 

Para avaliar os quatro métodos citados 
anteriormente, cada gravação teve seus pontos 
iniciais e [mais determinados por cada método. 
A tabela 1 apresenta os resultados. O método 
A corresponde à edição manual da gravação. 
O método B é o que emprega somente os 
valores de energia e taxa de cruzamento por 
zero. O método C, ora proposto, utiliza 

agrupamento por k-médias (utilizando energia 

Número de ordem da Número de ordem da 
janela inicial janela final 

A B C D A B C D 

Um 124 122 124 123 164 167 164 164 

Dois 120 67 124 122 188 207 196 189 

Três 226 1 226 226 268 472 286 267 

Quatro 212 23 210 212 184 301 292 187 

Cinco 178 4 192 175 264 336 274 262 

Seis 188 159 216 187 268 322 254 269 

Sete 200 142 212 198 260 276 282 260 

Oito 224 10 224 224 284 492 296 284 

Nove 198 198 200 199 262 276 282 265 

Zero 192 46 196 191 260 438 274 263 

Tabela 1: Comparação dos resultados de cada método 
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e coeficientes mel-cepstrais). E o método D, 

também proposto, utiliza desvio padrão de 

amostras de ruído. 

O método B apresenta o resultado em até 

um oitavo do tempo gasto pelo método C. A 

demora do terceiro método é devida à maior 

quantidade de cálculos necessários para montar 

um vetor de 39 características por janela, bem 

maior que as duas usadas pelo segundo método. 

O tempo gasto pelo método D fica entre os 

gastos pelos métodos B e C. 

CONUUSÃO 

Pelo estudo dos resultados da tabela 1, 

comparando-se especificamente as colunas A, 

C e D, nota-se que os métodos propostos 

aproximam-se muito dos valores determinados 

pela edição manual das gravações, em que o 

ouvido humano é a principal ferramenta. 

Nos pontos limites, onde o fonema 
adjacente é sibilante,[51 o método proposto 

C apresentou um retardo na identificação do 

início no caso dos dígitos cinco, seis e sete. 

O mesmo problema não foi observado no 

métodoD. 

No ambiente ruidoso das gravações, o 

método B realizou vários erros de estimação, 

quanto ao ponto inicial e ao ponto final das 

locuções. Esse método apresentou resultados 

próximos aos demais nas gravações dos dígitos 

um e nove, em que o ruído de fundo foi 

casualmente mais baixo. 

O método proposto C, apesar de mais 

complexo, de exigir maior esforço com-

putacional e maior período inicial de silêncio, 

mostra-se robusto em ambientes ruidosos. 

Melhorias no processo podem ser obtidas com 

um estudo sobre os atributos mais adequados 

bem como sobre o número de grupos e as formas 

alternativas de agrup_amentos e estimação dos 

limiares de decisão. 

O método proposto D é mais simples que o 

método C, mais rápido em termos com

putacionais e com a melhor proximidade dos 

valores encontrados pelo método A. Nenhuma 

correção seria necessária para os pontos termi

nais determinados dessa forma. 

Uma melhor caracterização do ruído am

biente permite uma determinação mais eficiente 

de pontos terminais. 

O número de atributos usados para a 

determinação dos pontos terminais tem im

plicação no esforço computacional realizado. É 
necessário um estudo das características das 

locuções que serão processadas para identificar 

se o aumento de atributos compensará o 

acréscimo no tempo de processamento. Se o 

silêncio abranger a maior parte das gravações a 

serem analisadas, um menor número de atributos 

é sugerido para que não se perca a maior parte 

do tempo analisando o que é irrelevante no 

processo. 

A mudança de atributos usados pode 

modificar em muito o desempenho da tarefa 

e determinação dos pontos iniciais e finais. 

Dependendo do sistema de reconhecimento 

a ser usado, subconjuntos de atributos podem 

ser calculados previamente para a deter

minação dos pontos terminais de forma mais 

eficiente. m1 
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Pesquisa 

ESTUDO POR RESSONÂNCIA 
FERROMAGNÉTICA "DA CRISTALIZAÇAO 

DA LIGA METALICA AMORFA 
METGLAS 2605SM* 

R. S. de Biasi** 
D. S. dos Santos*** 

RESUMO 

A técnica da ressonância ferro magnética foi usada para estudar a cristalização do vidro 
metálico Fe74Ni4Mo3B I7Si2 (Metglas 2605SM). A meia largura na metade da altura do 
lado de altos campos da primeira derivada da curva de absorção, 11 H, foi medida à 
temperatura ambiente e 9,50GHz para vários tempos de tratamento isotérmico na faixa de 
temperaturas 723-743K. Os resultados sugerem que existe uma relação linear entre i1H e 
a fração volumétrica da fase transformada. A fração transformada, calculada a partir dos 
dados de largura de linha, satisfaz à equação de Johnson-Mehl-Avrarni com o expoente n 
igual a 1,17. A energia de ativação para cristalização, Ec, foi estimada a partir dos tempos 
para I1H = 40 a 80mT; o valor obtido foi Ec = 361kJ/mol. Os resultados são compatíveis 
com um processo controlado por difusão com uma taxa de nuc1eação próxima de zero. 

INTRODUÇÃO 

A capacidade de prever e controlar a cristalização de vidros metálicos é muitas vezes 
fundamental para a preparação de microestmturas desejáveis. A análise quantitativa de 

* Tradução do artigo de R. S. de Biasi e D. S. dos Santos, FMR Study of Crystallization in the Metglas 
2605SM Amorphous Alloy, J. Metastable Nanocryst. Mater. 1, 107 (1999). 
** Engenheiro Eletrônico (PUC/RJ), Mestre em Ciências em Engenharia Eletrônica (PUC/RJ) e PhD 
em Engenharia Eletrônica (Universidade de Washington, Seattle, EUA). Professor Titular do IME. 
*** DSc em Engenharia Metalúrgica (COPPE/UFRJ). Pesquisador da COPPE/UFRJ. 
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dados de cristalização também pode fornecer 
informações valiosas a respeito da importância 
relativa dos processos de nucleação e cresci
mento. A ressonância ferromagnética (RFM) 
parece ser[l-IO] um método conveniente para 
estudar a cristalização de vidros metálicos, já 
que se trata de uma técnica rápida, sensível e 
não-destrutiva. 

Neste trabalho, a técnica de RFM foi usada 
para investigar a cristalização de uma liga 
metálica de baixas perdas à base de ferro, 
Metglas 2605SM, fabricada pela AlliedSignal 
mc. 

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 

A liga, de composição nominal 
Fe14Ni4M03B 17Si2> fabricada pelo processo 
melt spinning, foi fornecida na forma de fitas 
com 25mm de largura e 25flm de espessura. 
Os tratamentos isotérmicos foram executados 
no ar, em pequenos pedaços da fita (dimensões 
típicas: 4mm x 3mm), em um fomo tubular com 
uma precisão de ± 1 K. Os espectros de RFM 
foram obtidos à temperatura ambiente em um 
espectrômetro Varian E-12 trabalhando na 
Banda X (9,5GHz). Todas as medidas foram 
feitas com o campo magnético estático paralelo 
à superfície da amostra e na direção do eixo 
maior da fita. 

No caso de amostras tratadas termicamente, 
a fração volumétrica cristalizada,fv, é dada pela 
equação de Johnson-Meh1-Avrarni 

Iv = 1 - exp(-Ktn) (1) 

onde K e n são parâmetros independentes do 
tempo. 

No caso de tratamentos isotérmicos, os 
valores de K e n podem ser determinados 

ajustando-se aos dados experimentais, Iv, a 
equação 

In[-ln(I-lv)] = In K + n In t (2) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os espectros de RFM de duas amostras, 
uma tratada por Ih a 723K e a outra por 2h a 
743K, aparecem na figura 1. Embora a largura 
de linha seja claramente maior no caso da 
amostra tratada por um tempo maior a uma 
temperatura maior, ela não pode ser medida em 
termos da largura de linha pico a pico, como 
em outros vidros metálicos, [1-3,6-9] por causa da 
ausência do lado de baixos campos da curva 
de absorção (figura 1). Como estamos interes
sados apenas na variação da largura de linha 
causada pela cristalização, podemos medir, em 
vez disso, a largura a meia altura do lado de 
altos campos da primeira derivada da curva de 
absorção, I1H, como mostra a figura 1. Este 
parâmetro de largura de linha aparece na figura 
2 em função do tempo de tratamento térmico, 
para três temperaturas de tratamento. A varia
ção segue de perto equações da forma 

I1H = A + B[1- exp(-Ktn)] (3) 

com A = 13mT, B = 92mT. Isto mostra que, 
como em outros vidros metálicos,[1-3,6-10] a 

largura de linha aumenta linearmente com a 
fração transformada da amostra. A figura 3 foi 
plotada usando os dados da figura 2 para 
determinar o valor do expoente de Avrarni, n. 
A fração transformada,fv' foi calculada a partir 
da largura de linha, supondo que a relação linear 
Iv = (I1H-13)/92 seja válida para todas as 
temperaturas investigadas. O valor médio de n 
é 1,17. 
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METGLAS 2605SM 

(LINHA DE BASE 
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Figura 1 : Espectros de RFM 
de amostras de Metglas 
2605S. 
(a) Tratada por 1 h a 723K; 
(b) tratada por 2h a 743K 
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2 r------r------r------r------r-----~----~ 

METGLAS 2605SM 

o -I 
T""" 

C 

I 
E -1 

-2 

-3 ~----~ ______ ~ ____ ~ ______ L_ ____ ~ ____ ~ 

.-1 o 2 

In t (h) 

Figura 3: Gráficos de Avrami para três diferentes temperaturas: 
(. ) 723K; (e) 733K; ( .... ) 743K 

A energia aparente de cristalização Ec foi 
calculada a partir da variação com a temperatura 
do tempo para um certo valor de largura de linha, 
t MI> de acordo com a equação 

(4) 

Gráficos de In t,1H em função de 1fT 
aparecem na figura 4 para três valores de largura 
de linha. Os valores correspondentes de Ec, 
obtidos a partir das inclinações de retas 
ajustadas por mínimos quadrados aos pontos 
experimentais, também estão indicados na 
figura. O uso de retas é justificado pelo fato de 
que a cristalização de vidros metálicos é um 
processo termicamente ativado. [1 21 O valor 

médio de Ec é 361kJ/mol. Os valores do 
expoente de Avrami, n, são compatíveis com 
um processo de crescimento controlado por 
difusão com uma taxa de nucleação próxima de 
zero.l'I.121 

Os valores de n e Ec para várias ligas 
amorfas à base de ferro aparecem na tabela 1. 
O fato de que as duas ligas que contêm 
molibdênio apresentam um expoente de Avrarni 
próximo de 1, um valor muito menor do que 
nas outras ligas, sugere que este elemento é um 
supressor muito eficiente da nucleação. Esta é 
uma observação importante no que diz respeito 
à estabilidade térmica dos vidros metálicos. 

A cristalização de uma liga amorfa com 
uma composição ligeiramente diferente, 
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2 r------.------~-------.------._------~--~__, 

METGLAS 2605SM 

o 

-1 

-2 ~ ____ ~ ______ ~~ ____ ~ ______ ~ ______ ~ ____ ~ 
1,34 1,36 1,38 1,40 

Figura 4: Gráfico de In tt1H em função da temperatura de tratamento. 
As retas são ajustes por mínimos quadrados aos dados experimentais. 

DH = (.) 40mT; (e) 60mT; (~ 80mT 

Nome Composição n Referência 

Metglas 2826MB Fe4oNi3sMo4BIs 353 1,08 8 

Metglas 2605SM Fe74Ni4Mo3B 17Si2 361 1,17 Este trabalho 

Vitrovac 0040 Fe40Ni40B20 364 1,58 4 

Metglas 2826A Fe32Ni36Crl4Pl2Bs 306 1,65 1 

Metglas 2826 Fe40Ni40PI4B6 412 1,67 2 

Metglas 2605S-2 Fe78B I3Sil9 351 1,92 9 

Tabela 1 : Resultados experimentais para algumas ligas amorfas, obtidos usando a técnica 
da ressonância ferromagnética 
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F~5Ni4Mo3B 16Si2, foi estudada por Ramanan 

e Fish[13] usando o método da Calorimetria 

Diferencial de Varredura. Embora o valor 

obtido para a energia aparente de crista

lização, 357kJ/mol, esteja em boa concor

dância com nossos resultados, o valor do 

expoente de Avrami, 2,0, é muito maior que 

o obtido no presente trabalho. Não foi possível 
determinar a razão para esta discrepância. 
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Pesquisa 

MODELO DINÂMICO DE PREVISÃO 
DO LIMIT"E DA ESTABILIDADE 

DE UM VEICULO COM REBOQUE 

Álvaro P. Correia * 
Fernando R. da Silva ** 

RESUMO 

A análise dinâmica de veículos é de grande importância tanto na fase do projeto de 

componentes como elementos de suspensão, roda, pneus e geometria do veículo em geral, 
como na reconstituição de acidentes. Assim, o engenheiro necessita de modelos matemáticos 

que possam reproduzir o comportamento do veículo sob certas circunstâncias, fazendo 

diagnósticos como velocidades críticas de estabilidade, ângulos máximos de rolagem e outras 
características que podem ser simuladas a partir de um modelo estruturalmente bem definido 

e com o uso de parâmetros realistas. Neste trabalho é apresentado um modelo matemático 

para a previsão de velocidades críticas de estabilidade para um veículo com reboque, o que 

modifica substancialmente a análise convencional, tendo em vista o acoplamento entre dois 
sistemas dinâmicos com propriedades distintas. Analisa-se o comportamento do veículo 

com reboque nas condições de derrapagem e tombamento, destacando-se os fatores 

determinantes dessas ocorrências. O modelo matemático é elaborado no sentido de considerar 

a não linearidade ocorrente no acoplamento, o que torna o modelo mais sensível a eventuais 
deslocamentos angulares relativos elevados que possam ocorrer. São também comparadas 

as curvas reais e ideais que relacionam o ângulo de esterçamento com a velocidade longitudinal 

do veículo. 

* Aluno de Pós-Graduação de Engenharia Mecânica, Instituto Militar de Engenharia. 
** Professor do Departamento de Engenharia Mecânica e de Materiais, Instituto Militar de Engenharia. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo o de estudar 
o comportamento de um veículo com semi
reboque quando este realiza uma trajetória 
curvilínea com uma determinada velocidade. 
Para a modelagem do problema, foi utilizada a 
técnica dos grafos de ligação, pela facilidade 
de modelagem do acoplamento entre as dinâ
micas lateral e veltical. 

Muitos trabalhos apresentam a estabilidade 
de veículos com semi-reboque considerando 
apenas os efeitos da dinâmica lateral, sem que 
sejam verificados os efeitos da dinâmica vertical. 
Assim, foi desenvolvido um modelo em que os 
efeitos das interações entre as dinâmicas vertical 
e lateral pudessem ser observados com relação 
às velocidades máximas 

de uma rótula que permite a transmissão de 
movimentos entre o veículo e o semi-reboque 
com exceção do movimento de rall que são 
independentes entre as duas unidades. A figura 
1 mostra esquematicamente o modelo físico 
considerado. 

O modelo físico do veículo engatado ao 
reboque foi dividido em duas partes, uma trata 
da dinâmica lateral e a outra trata da dinâmica 
vertical. Os grafos representativos dessas dinâ
micas s~ mostrados nas figuras 2 e 3, respec
tivamente. 

O grafo da figura 2 trata da dinâmica 
lateral não linear do conjunto, esta não 
linearidade permite que o modelo possa 
descrever ângulos relativos entre o veículo e 
o semi-reboque com valores elevados. Nos 

,------------------------------------------------, 

obtidas, quando o veículo 
e o semi-reboque percor
rem uma curva preesta
belecida. De forma a ca
racterizar as interações 
entre a dinâmica vertical e 
a dinâmica lateral, foi 
construído um gráfico onde 
se mostra a diferença entre 
um veículo com e sem 
suspensão. 

ESTRAGÉGIA DE 
MODELAGEM 

o modelo físico 
analisado neste trabalho é 
baseado no sistema enga
tado de um veículo trator 
com quatro rodas e um 
reboque com duas rodas. 
O engate é obtido através 

42 

z 

Figura 1 : Modelo físico do sistema veículo-reboque 
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Figura 2: Grafo de ligação da dinâmica lateral não-linear 

grafos tanto da dinâmica vertical, como lateral, 
são utilizados capacitores (molas lineares) no 
ponto de engate, representando a compati
bilidade de deslocamentos transversais e 
verticais entre os dois subsistemas (veículo e 
reboque). A inclusão desse elemento no 
acoplamento deve-se exclusivamente ao fato 
de o modelo em grafos de ligação apresentar 
causalidade diferencial, caso o mesmo não 
sej a considerado (Karnopp, 1990), o que 
apenas tornaria a sistemática de obtenção das 
equações de governo mais árdua. Confor
me os procedimentos da técnica, neste 
grafo são mostradas as interações ener
géticas ocorrentes entre os vários ele-

mentos. Essas interações são caracteri
zadas pelo fluxo de potência associado a 
cada meia seta do grafo . 

Quando um pneu é esterçado de um deter
minado valor, surge no contato pneu-solo o 
ângulo de desvio a que, associado a uma carga 
vertical, produz uma força de resistência lateral 
FI' Assim, para valores de até 6 graus para o 
ângulo de desvio, pode-se utilizar a relação 
FI = cfa, onde Cf é a rigidez ao esterçamento. 
A figura 4 mostra um gráfico que relaciona a 
força normal, o ângulo de desvio e a rigidez ao 
esterçamento. 

Aproveitando a propriedade mostrada na 
figura 4, é proposto um modelo de acoplamento 
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Figura 3: Grafo de ligação da dinâmica vertical 
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Figura 4: Rigidez ao esterçamento, força normal 
e ângulo de desvio 

entre as dinâmicas lateral e vertical, conforme 
mostrado pelo esquema da figura 5. 

Momento 

DINÂMICA 
VERTICAL 

FN FN 

DINÂMICA 
LATERAL 

t 
Cf 

Figura 5: Modelo proposto para o acoplamento entre as 
dinâmicas vertical e lateral 
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Quando um veículo executa uma 
curva, surge uma força centrífuga 
aplicada sobre o c.G. que, multiplicada 
pela distância do mesmo em relação ao 
solo, produz um momento que modifica 
a distribuição das forças normais sobre 
cada pneu; esta variação, por sua vez, 
altera os valores de rigidez ao 
esterçamento, o que por conseguinte 
modifica a força lateral que altera a força 
centrífuga. Esse procedimento se repete 
até que o equihbrio seja estabelecido. 

ESTABILIDADE 00 
MODELO ACOPLADO 
E ESTUDO DE CASOS 

Quando um veículo realiza uma 
trajetória curvilínea, surge uma força 
centrífuga sobre o C.G. que tende a fa
zer com que o veículo seja deslocado 
para fora da curva. A fim de evitar o 
escorregamento, os pneus produzem 
uma força de atrito lateral, que é função 
das forças normais que atuam sobre cada 
roda, e o coeficiente de atrito lateral entre 
pneu e solo. 

Durante a execução da curva, as 
forças normais que atuam sobre cada 
pneu têm a sua distribuição alterada, 
devido a um momento de tombamento 
que surge quando a força centrífuga é 
multiplicada pela altura do c.G. em 
relação ao solo, fazendo com que as 
rodas mais internas da curva tenham uma 
força normal menor do que as forças 
normais que atuam sobre a roda mais 
externa. 

A seguir são apresentados alguns 
casos e simulações de modo a detectar 
de que maneira a velocidade, a geometria 
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da suspensão e os seus componentes influ
enciam a estabilidade do veículo. Neste trabalho 
é caracterizado como perda de aderência a 
condição da soma das forças laterais produzidas 
pelos pneus de superar a capacidade máxima 
da soma das forças de atrito lateral de cada pneu 
ou, se ocorrer plimeiro, o deslocamento veltical 
do pneu em relação ao solo. Como primeira 
simulação, tem-se um veículo com o semi
reboque descrevendo uma trajetória curva com 
ângulo de esterçamento da roda direita variando 
confOlme mostrado na figura 6 e uma velocidade 
longitudinal do veículo igual a 12m/s. 

cada pneu do semi-reboque para uma velo
cidade longitudinal do veículo igual a 12m/s. Na 
verdade esta força de atrito será a força máxima 
que poderá ser alcançada pelo veículo. Como 
pode ser verificado, nestas condições o semi
reboque não desliza. 

As oscilações de alta freqüência que apare
cem nos gráficos com relação ao semi -reboque 
são decorrentes do alto valor da rigidez das 
molas da suspensão quando comparado com a 
massa suspensa do semi-reboque. 

A figura 8 mostra que o pneu interno do 
semi-reboque em relação à curva apresenta, du

rante a simulação, uma defor

0.09,---,----,----,. ________ -. , mação negativa, confumando que 
não houve perda de contato deste 
pneu em relação ao solo, devido 
ao momento de tombamento. 

0.08 

0.07 

0.06 

'O 
~0.05 
o 
"3 
g>0.04 

<<( 

0.03 

0.02 

0.01 

2 3 4 
Tempo (s) 

5 6 7 

Para a mesma simulação, ob
serva-se pela figura 9 o compor
tamento da força lateral do veí
culo comparada com sua força de 
atrito. Nota-se que o veículo não 
delTapou, não ocorrendo também 
a perda de contato dos pneus em 
relação ao solo das rodas mais 
internas referentes à curva. 

Figura 6: Ângulo de esterçamento da roda direita do veículo 

À medida que se aumenta a 
velocidade longitudinal do 
veículo, ocorre um crescimento 
do ângulo de desvio tanto no 

Os parâmetros geométricos, inerciais e dos 
componentes das suspensões do veículo, 
utilizados nas simulações a seguir são 
apresentados na tabela 1. 

Admitiu-se que o atrito estático lateral entre 
o pneu e o solo (borracha-concreto), tenha 
valores na faixa de 0,6 a 0,9. Sendo que nas 
simulações a seguir foi adotado o valor 0,7. 

A figura 7 mostra o resultado da soma das 
forças laterais e da soma das forças de atrito de 

veículo como no semi-reboque, aCaiTetando um 
aumento na força lateral que passa a superai' a 
força de atrito. Esta condição ocorre primeiro 
no semi-reboque. A paitir deste instante o semi
reboque começa a derrapai', provocando assim 
uma perda de estabilidade. 

Mantendo-se o mesmo coeficiente de atrito, 
/-l = 0,7, a primeira velocidade que provoca o es
corregamento do semi-reboque é de 12,95m/s, 
conforme mostrado na figura 10. 
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Me = 1.500kg C4 = 1/17.500N/m 
Mr=250kg C5 = 1/17.500N/m 
Mt=40kg C6 = 1/17.500N/m 
Msl =90kg Clr = 1/40.000N/m 
Ms2=90kg C2r = 1/40.000N/m 
Ms3 = 120kg C3r = 1/40.000N/m 
Ms4= 120kg C4r = 1/40.000N/m 
Jye = 1.800kg.m2 C5r = 1/40.000N/m 
Jyr = 400kg.m2 C6r = 1/40.000N/m 
Jxe = 500kg.m2 RI = 12.500Ns/m 
Jxr = 150kg.m2 R2 = 12.500Ns/m 
Jt=60kg.m2 R3 = 1O.OOONs/m 
Cl = 1/1O.000.000N/m R4 = 1O.OOONs/m 
Cl = 1/17.500N/m R5 = 1O.OOONs/m 
C2 = 1/17.500N/m R6 = 1O.OOONs/m 
C3 = 1/17.500N/m RIr = 875Ns/m 

Tabela 1: Parâmetros do veículo e do semi-reboque 
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~ 
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R2r = 875Ns/m 
R3r= 875Ns/m 
R4r = 875Ns/m 
R5r = 87 5N sim 
R6r= 875Ns/m 
A= 1,Om 
B = 1,5m 
C=O,6m 
D=2,Om 
F=O,6m 
G=O,6m 
Hv=O,65m 
Hr = O,80m 

6 

Figura 7: Força de atrito e força lateral u = 12m/s e f.! = 0,7 
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Figura 8: Deformação do pneu esquerdo do semi-reboque 
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Figura 9: Força de atrito e força lateral do veículo 
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Figura 10: Força de atrito vs força lateral do semi-reboque 
u = 12,95m/s e 11 = 0,7 

o escorregamento do semi-reboque ocorre 
sem que o pneu mais interno perca o contato 
com o solo. Verifica-se também que não ocorreu 
o escorregamento do veículo e não houve perda 
de contato das rodas mais internas do veículo 
durante a curva. 

Com o objetivo de verificar a coerência 
do modelo, foi aumentado o valor do coefi
ciente de atrito de 0,7 para 0,9. Desta forma 
espera-se que a primeira velocidade crítica, 
que era de 12,95m/s e que fazia com que o 
semi-reboque derrapasse, não seja mais uma 
velocidade de instabilidade, o que foi 
comprovado. 

À medida que a velocidade longitudinal do 
veículo aumenta para um coeficiente de atrito 
estático lateral de 0,9, chega-se a uma velo
cidade de 13,5m1s, onde se verifica a perda de 
contato da roda esquerda do semi-reboque, fi
gura 11, sem que ocorra o deslizamento tanto 
do semi-reboque como do veículo, como pode 
ser observado pelas figuras 12 e 13, respec
tivamente. 

Verifica-se que, à medida que a velocidade 
~umenta, o tempo para que ocorra a perda de 
contato do pneu com o solo diminui em relação 
ao início do esterçamento. 

Quando um veículo apresenta a tendência 
de perder contato com o solo em uma de suas 
rodas durante uma curva, os projetistas tendem 
a modificar alguns parâmetros da suspensão, ou 
na geometria da mesma, visando a aumentar a 
estabilidade do veículo. 

Como exemplo, aumentou-se o valor da 
bitola traseira do reboque de 1 ,2m para 1,5m 
e manteve-se o coeficiente de atrito pneu-solo 
igual a 0,9 e foi realizada uma simulação para 
a velocidade de 13,5m/s. Pelo gráfico da 
figura 14 observa-se que não ocorreu mais a 
perda de aderência com o solo e também não 
ocorreu o deslizamento do veículo e do semi
reboque. 

De posse das análises realizadas, construiu
se um gráfico, onde são apresentadas as velo
cidades limites de acordo com os raios das 
curvas e os coeficientes de atrito lateral do pneu 
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Figura 11: Deformação do pneu esquerdo do semi-reboque 
u = 13,5m/s e f..L = 0,9 
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Figura 12: Força lateral vs força de atrito do semi-reboque 
u = 13,5m/s e f..L = 0,9 

4 

Velo XVI - Nº 3 - 3º Quadrimestre de 1999 t '11 i 



MODELO DINÂMICO DE PREVISÃO DO LIMITE DA ESTABILIDADE DE UM VEíCULO COM REBOQUE 
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Figura 13: Força lateral vs força de atrito do veículo 
u = 13,5m/s e /J. = 0,9 
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Figura 14: Deformação do pneu esquerdo do semi-reboque 
u = 13,5m/s, ~ = 0,9 e 9 = 0,75 
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em relação ao solo. O gráfico da figura 15 apre
senta quatro curvas, sendo: 

I - Curva de velcoidade máxima para que 
não ocorra deslizamento, !-l = 0,7. 

11 - Curva de velocidade máxima para que 
não ocorra tombamento, !-l = 0,9. 

111 - Curva representativa da velocidade 
máxima, para que não OCOITa deslizamento em 
um veículo sem suspensão e considerando o 
pneu rígido,!-l = 0,7. 

IV - Curva representativa da velocidade 
máxima, para que não ocorra tombamento em 
um veículo sem suspensão e considerando o 
pneu rígido,!-l = 0,9. 

As curvas 111 e IV foram traçadas 
considerando-se um veículo sem os efeitos de 
suspensão. 

curvas, deve-se verificar que isto não é possível 
devido ao conforto para os passageiros e 
irregularidades do piso. 

Analisando-se as curvas I e 11, observa-se 
que existem três regiões bem definidas. A região 
abaixo da curva I permite que o conjunto 
veículo-semi-reboque realize curvas sem que 
ocorra a perda da estabilidade. A região 
compreendida entre as curvas I e 11 mostra uma 
faixa entre os coeficientes de atrito 0,7 e 0,9, 
na qual pode ou não ocorrer perda de 
estabilidade por derrapagem ou tombamento. 
Na região acima da curva 11, tem-se um 
comportamento de perda de estabilidade por 
tombamento. 

Com o intuito de mostrar a influência de 
alguns componentes da suspensão e também da 

geometria da mesma, foram 
24,-------,-----,-----,----------,-----, realizadas simulações, com relação 

- IV à curva 11. 
22 
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Quando os amortecedores do = W semi-reboque têm os seus valores 
-I alterados de 1O.000Ns/m para 

20.000Ns/m, mantidos todos os 
outros parâmetros do veículo e 
semi-reboque constantes, a velo
cidade crítica de tombamento pas
sa de 15,92m/s para16,17m/s. 
Quando os mesmos amortecedo
res têm seus valores reduzidos de 
1O.000Ns/m para 5.000Ns/m, a 
velocidade crítica de tombamento 
passa de 15,92m/s para 15,75m! 
s, confirmando a influência dos 
elementos da suspensão na 
velocidade crítica. 

10 20 30 40 50 60 
R a ia da curvaI ura (m) 

Figura 15: Velocidades limites vs raios de curvatura 

Quando se comparam as curvas I com m e 
11 com IV, verifica-se que os efeitos dinâmicos 
do veículo tendem a diminuir as velocidades 
limites. Embora, teoricamente, um veículo sem 
suspensão apresente comportamento melhor em 

Quando a bitola do semi-
reboque tem seu valor aumentado 

de 1,2m para 1,5m, a velocidade crítica de 
tombamento passa de 13,85m/s para 14, 10m! 
s, confirmando desta vez a influência do 
desenho da geometria da suspensão na velo
cidade crítica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi observado com este modelo o compor
tamento do conjunto veículo-semi-reboque, 
com relação à variação de velocidades, 
coeficientes de atrito e mudanças na geometria 
da suspensão do semi-reboque. 

Os resultados encontrados apresentam 
coerência com relação ao fenômeno da perda 
de estabilidade por escorregamento e tomba
mento. Para que o fenômeno do tombamento 
fosse observado, o valor do coeficiente de atrito 
lateral estático foi aumentado de tal forma que 
o mesmo fosse maior do que a relação g,/h,., 
onde: 

g r - semi bitola do semi -reboque; 
hr - altura do C.O. do semi-reboque em 

relação ao solo. 
Sendo assim, o modelo permite que para 

um determinado coeficiente de atrito estático 
lateral do pneu seja feito um estudo dos 
valores de g r e h,., que forneça uma relação 

na qual o conjunto veículo-semi-reboque 
possa trabalhar sem que ocorra perda de 
estabilidade. 

A sistemática de modelagem ora proposta 
pode ser complementada com a consideração 
de outros efeitos dinâmicos ocorrentes no 
modelo, como a determinação precisa do centro 
de rolagem do veículo e também a inclusão do 
ângulo de câmber, o que iria fazer com que fosse 
introduzida mais uma força que atua sobre o 
pneu, que é a chamada força de câmber que, 
somada com a força de resistência lateral, 
produz a força lateral total que atua sobre o 
pneu, já que neste trabalho a força lateral foi 
considerada como sendo apenas a força de 
resistência lateral. 

Deve-se considerar que o emprego da 
técnica dos grafos de ligação tem-se mostra
do bastante eficaz na determinação do 
modelo de estado do problema, o que a torna 
uma técnica de modelagem alternativa no 
estudo do comportamento de sistemas multi-
disciplinares. r::m 
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RFBUMO 

o uso de subprodutos industriais, tais como cinza volante, escória de alto-forno e 
microssilica, na produção de argamassas e concretos modifica, consideravelmente, as suas 
propriedades físicas e mecânicas. Tais modificações resultam em aumento de resistência e 
redução da porosidade e permeabilidade do material endurecido. As alterações químicas 

. da matriz cimentícea pelo consumo da pOltlandita, a partir de sua combinação com a sílica 
amorfa proveniente das adições, constitui o principal mecanismo responsável pela melhoria 
do desempenho. Porém, quanto maior o volume de adição desses resíduos industriais ao 
clínquer ou cimento Portland, mais lenta a taxa de desenvolvimento de resistência, 
inviabilizando o consumo em grande escala. 

Este trabalho apresenta algumas propriedades físicas e mecânicas de um novo polímero 
inorgânico à base de aluminossilicatos que pode ser empregado como aglomerante para 
concretos e argamassas de alto desempenho, substituindo total ou parcialmente o cimento 
Portland. Suas vantagens incluem polimerização rápida, elevadas resistências mecânica, 
química e térmica, boa plasticidade e trabalhabilidade, entre outras. 

* Arquiteto, MSc. 
** Professor Adjunto, Engenheiro Civil, MSc, respectivamente. 
*** Técnico em Química. 
**** Engenheiro Químico, DSc, Professor Adjunto. 
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Análises de MEV /EDS, DSCrrGA, difra
ção de raios X e RMN no estado sólido foram 
realizadas em pastas e ensaios de resistência à 
compressão em argamassa Normal (NBR 
7215). Os resultados revelaram que o produto 
obtido é Jormado por uma única fase 
aluminossilicato de sódio, potássio e cálcio, 
amorfa e com cadeias poliméricas com ligações 
cruzadas e cuja unidade funcional (-Si-O-AI
O-Si-O-Si-) é composta por tetraedros de 
Si(2AI), com os átomos de alumínio apresen
tando número de coordenação IV. 

Resistências à compressão superiores a 45 
MPa são obtidas em poucas horas, superando 
todos os tipos de cimento Portland, inclusive os 
de alta resistência inicial (ARI). 

ABSfRACf 

The use of industrial by-products, such as 
fly ash, granulated last-furnace slag and silica 
fume, in the production of mortars and concretes, 
modifies its physical and mechanical properties 
considerably. Such modifications result in 
strength increase and reduction of the porosity 
and permeability of the hardened material. The 
chemical alterations of the cimentitious matrix 
for the consumption of the portlandite, starting 
from its combination with the amorphous silica 
originating from the additions, it constitutes the 
main mechanism responsible to the improvement 
of the performance. However, the addition of 
the high volume of those industrial residues to 
the c1inker or Portland cement, down the rate 
of strength development, making unfeasible the 
consumption in great scale. 

This work presents some physical and 
mechanical properties of a new inorganic 
polymeric alurninosilicate based matetial that can 
be used as binder for high-performance 
concretes and mortars, substituting total or 

partially the Portland cement. Its advantages 
include fast polymerization, high mechanic 
strengths, chemistry and thermal resistance, 
good plasticity and workability, among others. 

Analyses of SEM/EDS, DSCrrGA, X -Ray 
di:ffraction and NMR in the solid state in pastes 
specimens and compressive strength tests in 
Ordinary mortar (NBR 7215) were accom
plished. The results revealed that the obtained 
product is formed by one only phase of sodium, 
potassium and calcium aluminosilicate, 
amorphous and with polymetic chains with cross
link connections and whose functional unit 
(-Si-O-AI-O-Si-O-Si-) is composed by 
tetrahedrons of Si(2Al), with the alurninum atorns 
presenting four -fould coordination number. 

Compressive strengths higher than 45 MPa 
are obtained in few hours, overcoming a11 the 
POltland cement types, besides the one of early
high strength (ARI). 

INTRODUÇÃO 

Um grande progresso tecnológico tem sido 
observado nos últimos anos através do desen
volvimento de novos materiais. Os países mais 
desenvolvidos investem bilhões de dólares 
anualmente, para promover pesquisas que visam 
às soluções tecnológicas para a racionalização 
dos seus recursos. As maiores inovações obser
vadas são nas áreas dos polímeros, das cerâ
micas avançadas e dos compósitos. 

Durante a década de 1970, muitos incêndios 
ocorridos na França fizeram com que o governo 
incentivasse pesquisas nas áreas de química e 
materiais. A grande maioria dos óbitos 
registrados era devida não só às queimaduras 
sofridas pelas vítimas, mas também à intoxicação 
pelos gases emitidos durante a combustão dos 
materiais. Os laudos da perícia técnica apon
tavam para o fato de algumas estruturas antigas 
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permanecerem intactas após os incêndios, 
enquanto as modernas entravam em colapso. 
Na Europa existem muitas edificações 
reformadas e ampliadas aproveitando estruturas 
antigas, algumas com mais de 700 anos. 

Um químico francês, Dr J. Davidovits, 
resolveu estudar essas estruturas antigas, assim 
como as do Egito antigo, quanto à composição 
e propriedades químicas, para entender o 
porquê da sua durabilidade. Mediante essas 
análises e aplicando técnicas de síntese de 
zeólitas cristalinas, patenteou, em 1982, I um 
método para obtenção de ligantes minerais em 
cadeias poliméricas extensas . ° polímero 
mineral, designado por ele como poli(sialato) 
ou PS, é a versão high-tech dos cimentos 
pozolânicos romanos , uma tentativa de 
obtenção de rochas artificiais. 

A matéria-prima principal empregada é uma 
pozolana (natural ou artificial), cuja reatividade 
potencial, em termos de tamanho médio de 
partículas e cristalinidade, atende a condições 
específicas. 

A reação é de policondensação e exige a 
presençã de água, que atua como catalisador e 
depois é eliminada do sistema e um cátion 
monovalente ou bivalente é empregado para 
promover o balanceamento químico. Os 
poli(sialato)s são geralmente descritos pelas 
razões atômicas entre os principais reagentes. 
Suas propriedades podem variar enormemente, 
dependendo do arranjo molecular desenvolvido. 
Quando, por exemplo, a razão Si! AI está situada 
entre 2 e 4, o polímero é chamado poli(sialato
siloxo) ou PSS e desenvolve propriedades tais, 
que permitem sua utilização como aglomerante 
de alto desempenho, podendo substituir total 
ou parcialmente o cimento Portland, em apli
cações isolantes e estruturais. ° Grupo de Compósitos do IME, criado 
em 1976, desenvolve pesquisas de interesse do 

Exército e também para a indústria civil, em 
níveis de graduação e pós-graduação, nas áreas 
de blindagem e impacto balístico, materiais 
isolantes termoacústicos e estruturais de baixa 
densidade. Há alguns anos o grupo vem estu
dando as propriedades dos poli(sialatos)s obti
dos a partir de matérias-primas locais, resíduos 
industriais e agrícolas, assim como o emprego 
de modernas metodologias de ensaio e carac
terização. ° resultado, até o momento, são duas 
teses de mestrado e duas de doutorado, além 
do fato de estabelecer permanente contato com 
o idealizador desta família de materiais.2

-
11 

° presente trabalho apresenta algumas 
propriedades físicas e mecânicas de compósitos 
de argamassa normal de matriz de poli(sialato
siloxo) com razão Si! AI = 3. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para obtenção do aglomerante PSS, a fonte 
de alumínio empregada foi um aluminossilicato 
da família dos filossilicados (Si20sAI20 2), uma 
pozolana artificial apresentando estrutura amorfa 
com o alumínio em número de coordenação IV, 
substituindo isomorficamente o silício nas folhas 
tetraédricas. Como a razão Si! A1 na pozolana é 
inferior a 3, uma fonte complementar de silício, 
um polissilicato solúvel comercial, foi empre
gada. Para obter um pH da ordem de 14, neces
sário para dar início à polimerização, foi 
empregado também, como fonte complementar 
de álcali, hidróxido de potássio (Vetec P.A.). A 
fonte de cálcio foi a escória granulada de alto
fomo (EGAF) fornecida pela Belgo-Mineira 
S.A. A areia empregada para a confecção das 
argamassas foi aNormal (NBR 7214), fornecida 
pelo IPT. A tabela 1 mostra a composição quí
mica e as propriedades físicas dos materiais 
usados. 
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CPIT-E-32 Pozolana EGAF Silicatode 
«# 200) «# 200) Sódio 

Si0
2 

20,0 44,4 39,7 35,6 

A1
2
0 3 5,0 39,8 13,0 

CaO 60,4 < 0,01 47,8 

Fe
2
0 3 1,6 0,30 0,72 

Ti0
2 

0,11 0,38 

MgO 1,4 0,11 0,63 

Na
2
0 0,04 0,21 17,3 

K
2
0 0,33 0,26 

S03 3,9 0,47 

Rl.a 1,9 47,9 59,4 36,9 

P.F. b 6,3 14,4 1,14 44,3 

, c 
AreaEsp. BLAINE (m2.kg-1) 349,92 1.009,35 262,93 

, d 
AreaEsp. BET (m2.kg-1) 222,34 1.665,17 205,40 

Massa Específica (kg.m-3) 3,04 2,56 2,93 2,11 

Resíduo na # 325 Mesh (%) 12,35 55,70 

Strengh Activity Indexe (%) 107,88 

f l.A.P. (MPa) 12,99 

a - Resíduo insolúvel em ácido clorídrico. 
b - Perda ao fogo por calcinação a 950 ± 50°C. 
c - Determinação da área específica pelo "permeabilímetro de Blaine" (NBR 7224). 
d - Análise por absorção de nitrogênio. 
e - Resistência à compressão aos 28 dias de idade, da argamassa normal com 20% de adição de pozolana, comparada . 

com a da argamassa com 100% de cimento (ASTM C 311). 
f - Índice de Atividade Pozolânica com a Cal- (NBR 5751). 

Tabela 1: Composição química e propriedades físicas dos materiais empregados 
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A mistura dos constituintes básicos e a 
confecção dos corpos de prova seguiram as 
prescrições daNBR 7215. Após determinação 
das resistências à compressão, amostras de 
pastas e argamassas foram selecionadas para 
análise térmica diferencial (DSC - Shimadzu), 
termogravimétrica (TGA - Shimadzu), raios X 
(philips D 5(00), ressonância magnética nuclear 
dos núcleos de Al27 e SF9 (MAS-NMR - Varian 
300) e microscopia eletrônica de varredura 
(MEV - Jeol 5800 LV). Para servir de 
comparação, esses mesmos estudos foram 
realizados em pastas e argamassas moldadas 
com cimento Portland composto (CPII E-32, 
marca Campeão/Mauá). As figuras 1 e 2 
mostram micro grafias (MEV) da pozolana 
artificial e da EGAF, respectivamente. 

Figura 1: Micrografia (MEV) da pozolana artificial 
(13000X) 

Figura 2: Micrografia (MEV) EGAF (1000X) 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste trabalho a ênfase é dada à carac
terização do material, visando ao seu emprego 
como aglomerante para argamassas e concretos 
em aplicações civis. Procürou-se então 
identificar e abordar as suas principais diferenças 
em relação ao cimento Portland. A figura 3 
mostra as resistências à compressão alcançadas 
em função da idade, do cimento poli(sialato
siloxo), do cimento Portland composto e do 
cimento Portland de alta resistência inicial (AR!
plus). Como observado no gráfico, o cimento 
poli(sialato-siloxo), quando curado a 65°C por 
4h, atinge resistência à compressão da ordem 
de 45MPa. Esse mesmo nível de resistência é 
alcançado aos 3 dias de idade, quando curado 
ao ar e a temperatura ambiente (22°C). Aos 
28 dias de idade, podem alcançar 60MPa. 
Os cimentos Portland, geralmente, sofrem 
alterações significantes em sua microestrutura, 
quando submetidos a curas térmicas. 12, 13 Foi 
observado que o ARI-plus atinge somente 
20MPa, após 4h, quando curado a tempe
ratura de 65°C. Notou-se também uma queda 
na taxa de desenvolvimento da resistência. 
Aos 28 dias, atingiu apenas 36MPa. Quando 
curado a temperatura ambiente, imerso em 
água em câmara úmida, sua resistência à 
compressão, aos 28 dias de idade, foi de 
48MPa. 

Amostras de pastas e argamassas foram ob
servadas em microscópio eletrônico de var
redura (MEV) equipado com espectrômetro 
de dispersão de energia (EDS). Foi cons
tatado que a microestrutura do cimento 
poli(sialato-siloxo) é formada por uma única 
fase aluminossilicato de sódio, potássio e cálcio 
- Na,K,Ca-PSS (figura 4), sem quaisquer 
traços das fases comuns do cimento Portland 
hidratado (figura 5). É sabido que a portlandita 
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Figura 3: Variação da resistência à compressão da argamassa normal, em 
função do tempo, do cimento Na,K,Ca-PSS, CPIIE-32 e CPV-ARI plus 

Figura 4: Micrografia (MEV) da pasta de 
Na,K,Ca-PSS. (1400X) 
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Figura 5: Micrografia (MEV) da pasta de 
CPIIE-32 aos 28 dias - fator 

AlC = 0,30 (1400X) 
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é a fase menos resistente do cimento Portland 
hidratado, sendo um subproduto da hidratação 
do C

3
S e C2S. A adição de pozolanas ao 

cimento Portland visa a eliminar ou reduzir o 
volume de cristais de portlandita na matriz 
endurecida. O objetivo é o de formar mais fases 
C-S-H, o que conseqüentemente contribui para 
aumento de resistência e durabilidade.3 

A ausência de Ca(OH)2 no cimento PSS é 
confirmada pelas análises térmicas (figuras 6 e 
7). Na pasta de cimento Portland, o pico 
endotérrnico a aproximadamente 485 °C (DSC) 
está relacionado com a dissolução da portlan
dita. Os picos endotérrnicos formados a menos 

esc TGA 
mW mg 

10.00 I CPIIE·32I 15.00 

14.00 

0.00 

13.00 

·10.00 

:12.00 

.20.00 
'""-_ 01...-......... ____ ........ ---.....-+_ ........ _ ......... _ ......... 11 .00 

0.00 200.00 400.00 600.00 

TEMP. (OC) 

Figura 6: Análises térmicas (DSC e TGA) da pasta 
de cimento CPIIE-32. Fator AlC = 0,30 

de 200°C são devidos à água livre nos dois 
materiais. As análises termogravimétricas erGA) 
realizadas até 700°C indicaram perdas de massa 
equivalentes (-15%). 

O espectro de raios X da pasta de PSS 
mostrou um halo difuso característico de es
truturas amorfas ou semicristalinas. Diferente do 
cimento Portland, cujas fases cristalinas são fa
cilmente identificáveis no difratograma de raios 
X, o cimento PSS apresenta uma estrutura 
polimérica em cadeias tridimensionais com 
arranjo aleatório. Portanto, técnicas mais 
avançadas como RMN no estado sólido são 
necessárias para caracterizá-lo. 

TGA esc 
mg mW 

14.0 

I Na,K,Ca.pssl 
0.00 

5.00 

L1.00 

o 200 400 600 
TEMP. (OC) 

Figura 7: Análises térmicas (DSC e TGA) da pasta 
de cimento Na,K,Ca-PSS 
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As figuras 8 a 11 mostram análises de RMN 
no estado sólido dos núcleos de AF7 e SF9 das 
pastas de Na,K,Ca-PSS e CPIIE-32. Os 
resultados mostram que todos os átomos de 
alumínio presentes no Na,K,Ca-PSS estão em 
número de coordenação IV (AIQ4), caracte
rizado pela ressonância em aproximadamente 
55ppm. O espectro para o núcleo de SF9 
também mostra uma única ressonância em 
aproximadamente -92ppm, indicando que as 
cadeias poliméricas são formadas inteiramente 
por Si(2Al). O papel do alumínio é o de acelerar 
a polimerização e promover o cruzamento das 
cadeias poliméricas . Quando ocorre a 

AI-IV 

Figura 9: Espectro de Si 29 - RMN da 
pasta de cimento Na,K,Ca-PSS 

substituição isomórfica do silício pelo alumínio, 
o balanço energético é realizado pelos cátions 
Na+, K+ e Ca++ incorporados, porém estes não 
entram na estrutura do material. 

Na pasta de cimento CPIIE-32, o alumínio 
octaédrico com número de coordenação VI 
(AIQ6) é o domínio principal. O espectro de 
ressonância do SF9 mostra a presença de 
cadeias de Si(Qo) e Si(Ql)' características de 
silicatos monoméricos e diméricos (nesos
silicatos). Este resultado indica que não existe 
uma unidade funcional repetitiva, mostrando que 
os átomos de Si e AI não são regularmente 
arranjados. 

INa, K, ca-pssl 

-100 pprn 

Si(2AI) 

-8'0 

Figura 8: Espectro de AI27 -
RMN da pasta de cimento 
Na,K,Ca-PSS 

-lÓO -Üo 

I Na, K, Ca·PSS I 

, 
ppm 

t eJlí i Vol. XVI - NQ 3 - 3Q Quadrimestre de 1999 61 



CIMENTO POLlMÉRICO INORGÂNICO PARA APLICAÇÕES CIVIS 

I CPIIE-32I 

, ., 

AI-IV 

Figura 11: Espectro de Si 29 -

RMN da pasta de cimento 
Na,K,Ca-PSS 

CONCLUSÕES 

, 
" 

AI-VI 

, 
-" 

Algumas propriedades físicas e mecânicas 
de um polímero mineral obtido a partir de 
pozolanas foram apresentadas. De acordo com 
os resultados obtidos, foi possível chegar às 
seguintes conclusões: 

1 - É possivel, a partir de uma reação 
pozolânica controlada, obter um polímero 

Figura 10: Espectro de AI27 
- RMN da pasta de cimento 
CPIIE-32. Fator AlC = 0,30 

totalmente inorgânico, de alta resistência 
mecânica e capaz de ser processado a tem
peratura ambiente. 

2 - Os elevados níveis de resistência à 
compressão registrados o tornam potencialmen
te promissor como material aglomerante para 
argamassas e concretos de alto desempenho. 

3 - A sua microestrutura é densa e isenta 
de Ca(OH)2' sendo constituída por uma única 
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fase aluminossilicato de sódio, potássio e cálcio, 
apresentando estrutura amorfa aos raios X. 

4 - As análises de RMN revelaram que 
o Na,K,Ca-PSS é formado por cadeias 
poliméricas com ligações cruzadas, cuja 
unidade funcional (-Si-O-AI-O-Si-AI-) 

apresenta-se em tetraedros de Si(2AI) , 
com os átomos de alumínio em número de 
coordenação IV, diferente do cimento 
Portland hidratado (CPIIE-32), com 
arranjos irregulares e diferentes ambientes 
químicos. rn:i 
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ESTUDOS SOBRE ALQUILAÇÃO DA GUANINA 

Autora: Jaqueiine Mendes Soares 

Orientador: José Danei Figueroa Villar 

Co-Orientador: Jaime Rabi 

(Tese defendida no 1MB, em In de abril de 1997) 

No presente trabalho, estudou-se a reação de alquilação entre a 2,9-diacetilguanina (26) e o 
agente alquilante 1,3-dic1oro-2-(isopropil)c1orometiléter (50), com o objetivo de produzir 
preferencialmente o isômero alquilado na posição N-9 (52). 

° HNJ)-N; 
À .. JlN 

+ (SO) 
DMF 

° I'O-(CI 
HNJ)-N~ a 

HN N I 
A) (26) Ac 

,À .. JlN HN N 
Ác (51) 

Para tal, adotaram-se condições experimentais variadas como: temperatura, concentração, solvente, 
pressão, proporção relativa do agente alquilante (50) e tempo reacional, e sempre obteve-se mistura 
dos isômeros N-7 (51) e N-9 (52). 

Verificou-se que, utilizando um volume grande, em mI, de dimetilformarnida por grama do substrato, 
foi possível obter o isômero N-9 (52) em maior proporção que o respectivo isômero N-7 (51). 

Em virtude da obtenção da mistura dos isômeros N-7 (51) e N-9 (52), investigou-se a possível 
formação do intermediário dialquil (t), uma vez que ele foi o caminho de formação do isômero 
N-9 (52). A formação deste intermediário (t) foi confirmada, quando através da reação entre o 
isômero N-7 (51) e o agente alquilante (50) obteve-se o isômero N-9 (52). A formação deste 
intermediário (t) também foi confirmada através do estudo desta reação acompanhada por RMN. 
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+ (50) .. 

11 

:Oc
o N 

I , 
HN.A ~0'CCl 
I (52) 

Ac a 

Foram feitos vários testes experimentais, na tentativa de investigar a ruptura seletiva no intermediário 
dialquil (t) para obtenção preferencial do isômero N-9 (52). Dentre os vários testes realizados, observou-se 
que a piridina foi capaz de promover a ruptura de ligação seletiva na forma dialquil (t), onde se obteve uma 
razão N-9/N-7 de 3,83 constatada por HPLe. Os isômeros N-7 (51) e N-9 (52) foram caracterizados 
espectroscopicamente e foram observadas diferenças marcantes em seus espectros de Ultravioleta e RMN 
de 'Hede l3e. 

SISTEMA GERENCIADOR DE OBJETOS EMUMA 
ARQUITETURA CLIENTE/SERVIDOR 

Autor: Eduardo Roberto Perez Deschamps 

Orientadores: Ana Maria de Carvalho Moura e Paulo Roberto de Lira Gondim 

(Tese defendida no IME, em 7 de abril de 1997) 

A Arquitetura Cliente/Servidor é um importante requisito tecnológico para a integração de sistemas. Isto 
permite a conexão de diferentes plataformas, provendo um melhor uso dos sistemas computacionais 
relacionados com a recuperação e processamento da informação. Esta tecnologia está sendo amplamente 
utilizada em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs), diminuindo a distância e aumentando a 
qualidade nas informações das tarefas dos usuários finais . 
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Este trabalho permite mostrar a transformação de um Sistema Gerenciador de Objetos (SIGO), que 
inicialmente se apresentava numa plataforma monousuária, para uma plataforma multiusuária baseada na 
Arquitetura Cliente/Servidor, utilizando o protocolo de comunicação TCPIIP e uma biblioteca de Sockets. 
Este trabalho descreve os importantes passos, lógicos e físicos, requisitados neste processo. 

Como o paradigma da Orientação a Objeto, a Arquitetura Cliente/Servidor se constitui em um ambiente 
distribuído flexível e de alto nível, facilitando, então, a implantação de sistemas complexos. 

SIGO é um sistema que visa prover o suporte necessário às aplicações emergentes em banco de dados , 
embora inicialmente seus módulos tenham sido desenvolvidos para plataformas monousuário. 

ANÁLISE E MELHORIA DE PROeESSOS EM 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE: UM ESTUDO DE CASO 

Autor: Gilberto Vasques Cava 

Orientador: Paulo Afonso Lopes da Silva 

(Tese defendida no IME, em 9 de abril de 1997) 

As organizações de saúde necessitam aprimorar-se continuamente por meio da incorporação de novas 
tecnologias e da agilização de procedimentos para atender melhor seus clientes. 

A estruturação do hospital pela influência das ordens religiosas e da disciplina militar, a avaliação da 
qualidade dos serviços prestados, os Programas de Acreditação Hospitalar e a aplicação da Gestão pela 
Qualidade Total (GQT) na área da saúde são abordados a partir do conceito de vários autores. 

Foi realizado o Estudo de Caso no Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti -
HEMORIo. 

A aplicação da Metodologia para Análise e Melhoria de Processos (MAMP), como parte da estratégia 
de implementação da GQT, proporcionou o aperfeiçoamento de processos-chaves e mais satisfação aos 
clientes da organização. 

As instituições de saúde devem monitorar a opinião dos usuários, pois pelo atendimento de suas 
necessidades é que a atenção consegue ser melhorada continuamente. 

O interesse crescente dos administradores hospitalares pelos programas de GQT ocorre porque se fazem 
necessárias ferramentas para atingir níveis de excelência e tornar as organizações competitivas . 

As formas de administrar e os sistemas de recompensa devem estar direcionados para o fortalecimento 
da horizontalização das estlUturas e das novas funções, como liderança de equipes. Devem ser estlUturados 
bons serviços de fornecimento de dados integrados com outras instituições através de redes de informações. 

A aplicação da MAMP permitiu observar a importância da liderança na facilitação da atuação e na 
motivação dos integrantes das equipes, que o elemento norteador nas decisões relativas às modificações 
dos processos foi a satisfação dos usuários, que a integração multiprofissional ocorreu de maneira bastante 
satisfatória pela troca de conhecimentos e diferentes experiências. 

Para atingir o êxito dos programas de qualidade, os gerentes têm que atuar conforme os propósitos da 
organização, treinar sua equipe e participar ativamente na execução das tarefas . 

Os profissionais de saúde devem capacitar-se a criar protocolos, padronizar procedimentos e valorizar o 
uso de medidas para avaliar o grau de melhoria dos processos. 
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Os indicadores devem ser desenvolvidos pelas pessoas envolvidas diretamente nos processos e utilizados 

para acompanhamento, para se certificar de que as melhorias são continuadas. 

O nível de desempenho do hospital é um fator fundamental para sua imagem externa e os resultados 

devem estar documentados e ser divulgados. 

Os pacientes devem colaborar com idéias e participar na efetivação de soluções por meio de suas 

associações. 

Os princípios e ferramentas da qualidade devem ser ensinados nos cursos de graduação e pós-graduação 

dos profissionais de saúde para que possam desempenhar melhor suas tarefas. 

O alinhamento das aspirações dos funcionários com a estratégia organizacional é de grande importância 

para o êxito dos programas de Gestão pela Qualidade Total. 

A transformação da cultura organizacional pela incorporação de novas idéias e formas de trabalhar, como 

a atuação de equipes multi profissionais com a utilização de ferramentas da qualidade, a focalização no 

cliente e a possibilidade de utilização da Metodologia para Análise e Melhoria de Processos em outras 

unidades do Sistema de Saúde, mostra o benefício que pode trazer à melhoria da qualidade da atenção 

prestada nos hospitais brasileiros. 

DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGRAS ATIVAS EM 
UM SISTEMA GERENCIADOR DE OBJETOS 

Autora: Andréa Teles da Silva 

Orientadora: An.a Maria de Carvalho Moura 

Co-Orientador: Astério K. Tan.aka 

(Tese defendida no !ME, em 28 de abril de 1997) 

Sistemas de Banco de Dados Ativos têm sido uma das áreas mais proeminentes desde a década de 1980. 

A extensão dos sistemas de banco de dados com funcionalidades ativas provê um mecanismo eficiente e 

uniforme para restrição de integridade, visões, monitoramento e alerta. Sistemas de Banco de Dados Ativos 

executam por si só certas operações automaticamente, em resposta à ocorrência de certos eventos e/ou 

condições satisfeitas. Sistemas ativos são centrados em torno da noção de regra. As regras E-C-A ou regras 

ativas são estruturas que permitem especificar o comportamento reativo desejado. 

Regras ativas definidas no contexto da Orientação a Objeto contribuem para monitorar o comportamento 

ativo de um objeto. Conseqüentemente, em um ambiente Orientado a Objeto ativo, o comportamento dos 

objetos pode ser especificado pelos métodos, aplicações e regras. Este trabalho apresenta a definição e 

implementação da linguagem de regras ativas do SIGO - Sistema Gerenciador de Objetos - bem como os 

componentes ativos responsáveis pela funcionalidade ativa. A implementação da arquitetura integrada e 

do tratamento das regras como objetos de primeira classe foi fundamental para tornar o SIGO um sistema 

ativo. 
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RECONHECIMENTO DE LOCUTOR UTILIZANDO 
MODELOS DE MARKOV ESCONDIDOS cONTÍNUos 

Autor: Evandro David Silva Paranaguá 

Orientador: Sidney Cerqueira Bispo dos Santos 

(Tese defendida no IME, em 6 de maio de 1997) 

É proposto um estudo dos parâmetros dos Modelos de Markov Escondidos Contínuos que melhor 
modelem um sistema de reconhecimento automático do locutor através de sua voz. 

Utilizaram-se para treinamentos e testes dois conjuntos de locutores, um· masculino e um feminino. A 
configuração 5 grupos e 12 estados foi a que apresentou melhor resultado para os dois conjuntos. Entretanto, 
o conjunto dos locutores femininos obteve maior dificuldade na convergência do modelo e uma perfor
mance pior que o conjunto masculino. 

Verificou-se que na maioria dos testes o total dos erros era ge falsa rejeição do locutor treinado. Conclui
se que os limiares estavam um pouco abaixo do valor ideal para o sistema, o que pode ser atribuído ao 
pequeno número de elocuções utilizadas no cálculo. Um pequeno ajuste nos limiares proporcionou uma 
mudança da taxa de aceitação para aproximadamente 100%. 

PROCESSO DE DESCOBRIMENTO DE 
CONHECIMENTO EMBASES DEDADOS 

Autora: Renata Baltensberger Ferreira 

Orientador: Emmanuel Piseces Lopes Passos 

(Tese defendida no IME, em 15 de maio de 1997) 

Pesquisas têm sido feitas para que dados possam ser coletados mais rapidamente e com mais eficiência, 
resultando em bases de dados cada vez maiores. Com isto, a cada dia se torna mais fácil a obtenção de dados 
representativos dos fenômenos que nos cercam. Nos dias atuais estas mesmas bases de dados atingiram 
tamanhos tais que se tornaram um problema para os especialistas. Apesar do desenvolvimento de novas 
técnicas nos moldes tradicionais para o estudo destas bases, elas se mostram insuficientes. Com isto surge 
um novo ramo no estudo destas bases de dados, conhecido como extração de conhecimento em bases de 
dados (KDD - knowledge discovery in databases). 

O presente trabalho apresenta um estudo do processo de extração de conhecimento em bases de dados, 
composto das diversas técnicas para que este processo seja realizado do melhor modo possível, de forma 
que um analista de dados possa ter uma idéia geral do processo, das técnicas utilizadas e de suas 
possibilidades. 

O processo de extração de conhecimento em bases de dados é um processo complexo e, ainda hoje, 
muito dependente da experiência do especialista. Nosso trabalho visa, primordialmente, apresentar uma 
visão geral deste processo, sendo que ao final é apresentado um estudo de caso onde se tenta que este seja 
um processo mais automático possível. 

A pesquisa envolveu, portanto, um estudo da fase de preparação de dados, do processo de mineração 
de dados, das principais técnicas estatísticas e de redes neurais para reconhecimento de padrões, o estudo 
de um caso e todas as demais técnicas que podem ser usadas pelo processo de KDD. 
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TRAÇADO AUTOMÁTICO DE GRAFOS HIERÁRQUICOS 

Autor: Eugenio Rangel Marins 

Orientadora: Lilian Markenzon, DSc 

Co-Orientador: Pedro Soares da Silva Neto, M. C. 

(Tese defendida no IME, em 27 de maio de 1997) 

Grafos hierárquicos são amplamente utilizados em muitas áreas do conhecimento, tais como economia, 
eletrônica e ciência da computação. Uma boa visualização da informação estrutural permite ao leitor focalizar
se no conteúdo informativo do desenho. A necessidade de se obterem estes desenhos de forma rápida 
levou ao desenvolvimento de programas de computador para o traçado de tais grafos. Estes programas 
buscam a otimização de uma série de critérios que definem como deve ser um bom traçado. O principal 
critério para a obtenção de um bom traçado é a minimização do número de cruzamentos entre arestas, e este 
se constitui em um problema NP-completo. Neste trabalho são apresentados, analisados e comparados 
vários algoritmos heurísticos para a redução de cruzamentos de arestas no traçado automático de grafos 
hierárquicos. Analisam-se também algoritmos de reconhecimento de planaridade em grafos hierárquicos. 

SISTEMA PARA GERENCIAMENTO OPERACIONAL 
EM TERMINAIS INTERMODAIS DE CARGA 

Autora: Letícia Dexheimer 

Orientadora: Maria Cristina Fogliatti de Sinay 

(Tese defendida no IME, em 26 de junho de 1997) 

O presente trabalho tem como objetivo o da proposição de um procedimento para auxiliar na racional ização 
das operações realizadas nos terminais intermodais de carga, visando reduzir as interferências no fluxo de 
transporte. Este procedimento deverá contar com um módulo que possibilite a análise estatística dos tem
pos de realização das atividades para detecção dos possíveis pontos críticos e outro contendo a identificação 
das causas mais prováveis. 

Analisando-se as diferentes técnicas de transporte intermodal, optou-se por elaborar um sistema para 
terminais rodoferroviários especializados na movimentação de contêineres, buscando aproveitar as vantagens 
oriundas de sua utilização e seu notável crescimento no transporte internacional de mercadorias. Cabe notar 
que esta escolha não é restritiva, pois análises equivalentes podem ser desenvolvidas para outras situações, 
guardando as devidas características. 

Após o estudo das operações realizadas neste tipo de terminal, o procedimento foi elaborado com o 
auxílio de um modelo de simulação, o SIMUL, para obtenção das estatísticas que auxiliam na avaliação do 
desempenho operacional do terminal. A análise dos resultados da aplicação possibilita a adoção de políticas 
gerenciais, de forma a obter a racionalização das operações nesses terminais e a conseqüente redução dos 
tempos de permanência das cargas no mesmo. Essa simulação permite tratar vários cenários em curtos 
períodos de tempo, de forma a analisar várias estratégias operacionais antes da tomada de decisão. 
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ESPECTROMETRIA DE FEIXES DE RAIOS X 
COM DETECTOR DE TELURETO DE CÁDMIO E ZINCO 

Autor: Paulo Henrique Bastos Becker 

Orientador: Df: Rex Nazaré Alves 

(Tese defendida no IME, em 27 de junho de 1997) 

A determinação dos espectros dos raios X utilizados para o diagnóstico médico é um processo que 
complementa o desenvolvimento de procedimentos a serem aplicados no controle de qualidade dos 
equipamentos de raios X. Até alguns anos atrás, isto só era efetuado utilizando-se detectores de germânio 
ou de silício. Ambos possuem excelentes resoluções, nesta faixa de energia, mas apresentam algumas 
restrições, tais como alto custo e a necessidade de operar na temperatura do nitrogênio líquido, nem sempre 
disponível nos locais das medidas. Detectores que trabalham a temperaturas ambientes não apresentam 
estas restrições, contudo, eles têm uma resolução pior que o germânio e uma coleta incompleta das cargas 
produzidas pela interação com a radiação. Com o avanço tecnológico no crescimento dos cristais e a 
aplicação de novas técnicas, tais como o resfriamento do cristal com células Peltier e circuitos discriminadores 
do tempo de subida, os detectores de telureto de cádmio apresentam, hoje, uma resolução bem próxima da 
dos detectores de germânio. Este trabalho relaciona-se com o uso rotineiro de detectores de telureto de 
cádmio e zinco para medir, in loco, os espectros de unidades utilizadas em radiodiagnóstico. São caracteIizadas 
as propriedades de um detector comercialmente disponível e é apresentado um modelo para o 
desmembramento da distribuição de alturas de pulsos. Foi também desenvolvido um colimador para permitir 
a medida direta do feixe. O modelo desenvolvido e o setup construído foram aplicados a dois tubos de raios 
X, e os espectros obtidos, comparados com outros disponíveis na literatura. 

DETEI\MINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ~ÔNIO, 
TORONIO E FILHOS NO AR EM UMA INDUSTRIA 

QUE UTILIZA O NITRATO DE TÓRIO 

Autora: Isabel Cristina Mendonça da Silva 

(Tese defendida no IME, em 11 de julho de 1997) 

O radônio e o torônio são os descendentes das séries naturais do urânio e do tório e estão difundidos na 
crosta terrestre. No Brasil a existência de áreas onde a radioatividade é elevada, tanto em áreas naturais 
quanto as indústrias que manipulam elementos das séries naturais do urânio e do tório, é uma preocupação 
em relação aos níveis de radiação em que a população e trabalhadores podem estar expostos. Na avaliação 
do risco associado à inalação de radônio, torônio e de seus produtos de decaimento radioativo, é necessário 
estimar a exposição dos trabalhadores a estes radionuclídeos presentes no ar. Neste trabalho, são apresentadas 
as técnicas de detecção mais utilizadas. A determinação das concentrações de radônio, torônio e filhos foi 
realizada em uma indústria que utiliza o nitrato de tório como matéria-prima para a confecção de camisas para 
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lampião a gás. As concentrações desses radionuclídeos no ar foram determinadas por quatro técnicas do 
método ativo: Tsivoglou, Kusnetz, Rolle e Dois Filtros e pela técnica do método passivo utilizando detectores 
de traços de estado sólido (SSNTD). A aplicação dessas técnicas bem como a metodologia utilizada para a 
análise dos resultados obtidos identificam os níveis de concentração desses radionuclídeos a que estes 
trabalhadores estão expostos. 

CARACTERIf:AÇÃO DE PARTÍClJLAS CONTENDO 
TORIO EM UMA INDUSTRIA 

Autor: José Moura Júnior 

Orientador: DSc Carlos Alberto Nogueira de Oliveira 

(Tese defendida no 1MB, em II de julho de 1997) 

o nitrato de tório é utilizado como matéria-plima na confecção de camisas para lampiões. O objetivo deste 
trabalho é o da determinação da concentração na fração respil"ável e do AMAD (Diâmetro Aerodinâmico 
Mediano de Atividade) de partículas contendo Th. O ICN (impactador em cascata nacional) foi usado para 
determinar o tamanho das partículas contendo tório e a concentração de Th (em massa) na fração respirável. 
A identificação e quantificação dos elementos presentes em cada estágio do ICN foram realizadas através 
dos raios X característicos, induzidos por um feixe de prótons. Os amostradores tipo AGF foram utilizados 
para coletar amostras de partículas nas frações respirável e inalável do aerossol e os amostradores individuais 
de lapela para coletar amostras de partículas na fração respirável. As concentrações de 232Th e 228Th nestas 
amostras foram determinadas por espectrometria alfa. Os resultados da caracterização do aerossol indicam 
que o AMAD das partículas contendo Th é 1,Oflm e que a concentração de partículas na fração respirável 
está abaixo de 2,lmBq/m3• As concentrações de 232Th na fração respirável do aerossol estão abaixo de 
um décimo dos valores de CAD, considerando o composto de Th como solúvel e o AMAD igual a 1,Oflm 
(CNEN NE3.01). 

USO DE TÉCNICAS NEURAIS PARA O 
RECONHECIMENTO DE COMANDOS A VOZ 

Autora: Suelain.e dos Santos Diniz 

Orientador: Antonio Carlos Gay Thomé - PhD 

(Tese defendida no IME, em 25 de julho de 1997) 

Esta monografia relata um trabalho de pesquisa no qual se propõe avaliar e comparar o desempenho de 
três diferentes modelos neurais aplicados ao problema do reconhecimento automático de voz. 

O problema selecionado foi o do reconhecimento da palavra isolada - RPI -, de forma independente do 
locutor, tendo sido escolhidos dez comandos para servirem de vocabulário para construção e teste dos 
modelos. 
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A escolha dos dez comandos foi norteada pelo que é geralmente encontrado nos dispositivos de controle 
de grande parte dos aparelhos de videocassete presentes no mercado, sendo portanto: ligue, pare, grave, 
pausa, avance, siga, volte, ejete, desligue e apague. 

A construção da base de dados para o sistema foi realizada a partir da gravação de locuções feitas em um 
ambiente sem qualquer isolamento acústico, em dias e horários diferentes e por intermédio de uma placa 
sound blaster convencional. Optou-se por um universo de 28 locutores masculinos, cada um repetindo 
cinco vezes cada um dos comandos básicos. 

De cada locução foram extraídas 40 características: 12 mel-cepstrum, 12 delta-cepstrum, 1 delta-energia, 
1 delta-log-energia, 12 cepstrum, 1 taxa de cruzamento de zero e 1 relação da taxa de cruzamento de zero 
entre cada metade do sinal de voz, e variante do discriminante de Fisher foi utilizada para a análise e seleção 
daquelas mais relevantes para a aplicação em questão. 

Os modelos neurais avaliados foram o multilayerperceptron - MLP - com backpropagation [Zue92, 
Hayk94, McC188] (multicamadas com a regra de retropropagação do erro), o radial basis com 
backpropagation [Bro089, Hayk94] , e o paraUel, self-organizing, hierarquical neural network - pshnn 
[Ers089] (modelo paralelo, auto-organizado e hierárquico). 

Os resultados obtidos para os três modelos foram muito promissores e equivalentes em termos de 
precisão, ficando a taxa média de acerto na casa dos 95,45%, 98,18% e 96,36% para as redes backpropagation, 
radial basis e pshnn, respectivamente. A diferença mais acentuada entre os modelos situou-se no tempo 
gasto para a sua construção (treinamento), em que o modelo radial basis mostrou ser o melhor. 

ESTUDO DE UMA METODOLOGIA PARA PROGRAMA DE 
CONTROLE DA QUALIDADE E RADIOPROTEÇÃO 

EMTOMOGRAAACOMPUTADO~ADA 

Autora: Maria Ester Souza Tiecher 
(Tese defendida no !ME, em 6 de agosto de 1997) 

Este trabalho visa desenvolver uma metodologia para programa de controle da qualidade em tomografia 
computadorizada (TC) no Hospital Central do Exército (HCE). Esta metodologia consiste em estudar os 
parâmetros físicos que influenciam o desempenho do equipamento, assim como a grandeza referente à dose, 
o Índice de Dose em Tomografia Computadorizada (CTDI). 

Através deste estudo, foram implementados os testes já estabelecidos necessários à verificação dos 
parâmetros físicos: resolução espacial, resolução de baixo contraste, linearidade, uniformidade de número 
de TC, ruído, espessura de corte e artefatos. Com o propósito de analisar os fatores que influenciam estes 
parâmetros, foram feitas modificações nos protocolos mais utilizados na rotina do serviço, crânio e abdômen, 
variando-se parâmetros da técnica como: corrente no tubo, tempo de varredura, filtro de reconstrução de 
imagem e espessura de corte, visando a uma otimização da prática. 

Neste trabalho, foi utilizada uma câmara de ionização tipo lápis, que é o tipo de dosímetro mais utilizado 
nos Programas de Controle da Qualidade em TC, devido à facilidade de manuseio, leitura imediata e medida 
emfantoma. 

Como produto final, foi fornecido ao Serviço de Radiologia do HCE um manual de instruções de verificação 
dos parâmetros físicos, a fim de que o programa de controle da qualidade seja efetivamente implantado. Esse 
manual é uma adaptação do manual fornecido pelo fabricante. r:m 
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Desenvolvimento 
e Tecnologia 

A AVALIAÇAO OPERACIONAL 
DE MATERIAL DE EMPREGO MILITAR* 

INTRODUÇÃO 

Com a finalidade de minimizar o grau de incerteza 
relacionado com o desempenho de materiais de emprego 

militar (MEM) em situações reais de emprego, surgiram em 

diferentes exércitos, nos anos 1970, os primeiros órgãos 

especializados em Avaliação Operacional (AVALOP) de 
Material. 

No Exército Brasileiro, os primeiros passos para a 

estruturação desta atividade foram dados em 1981, com a 
implementação de um MODELO ADMINISTRATIVO DO 

CICLO DE VIDA DOS MATERIAIS DE EMPREGO 

MILITAR (atuais IG 20-12, edição de 1994), que 
estabeleceu, entre outros aspectos, que todos os MEM em 

desenvolvimento deveriam sofrer AVALOP. Nessa época, o grande enfoque era a sua 

importância para o aprimoramento dos MEM produzidos pela indústria bélica brasileira. 
Tal atividade foi normatizada, pela primeira vez, por intermédio da Portaria 90-EME, de 22 

de dezembro de 1982, que estabeleceu DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO DAS 

AVALIAÇÕES OPERACIONAIS NA ÁREA DE MATERIAL. 
Entretanto, a criação da Organização Militar (OM) do Exército Brasileiro especializada 

em AVALOP de MEM, o Centro de Avaliações do Exército (CAEx), só ocorreria em 

dezembro de 1984, com a reestruturação do Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército. 

A primeira AV ALOP desenvolvida foi a do protótipo da VBTP M-113, modernizado 
pela Empresa Motopeças Transmissões e Engrenagens SI A, concluída em agosto de 1985. 

* Colaboração do Centro de Avaliações do Exército. 
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Até o presente momento, o CAEx já realizou 
86 AV ALOP. Avaliações de materiais de natu
reza diversificada: viaturas (blindados; de 
transpOlte especializado e não-especializado, de 
diversas categorias), helicópteros, armamentos 
(pesados e portáteis), equipamentos de comu
nicações e optrônicos, entre outros. 

Missão do CAEx 

o Centro de Avaliações do Exército 
(CAEx), OM diretamente subordinada à 
Secretaria de Ciência e Tecnologia (SCT), tem 
a missão de planejar, orientar, coordenar, 
controlar e executar as AVALOP de MEM, 
levantando as influências de seus desempenhos 
operacionais nas áreas da doutrina, do pessoal 
e da logística. 

Essas avaliações são desenvolvidas com 
unidades, guarnições, tripulações ou operadores, 
sob as condições mais semelhantes à realidade 
das operações militares, com a finalidade de 
determinar criteriosamente a eficácia e a ade
quação operacional dos materiais avaliados, em 
seus ambientes de emprego. 

Para o desenvolvimento das AVALOP, o 
CAEx se vale de OM dos corpos de tropa 
especificamente selecionados que executam, 
sob orientação do Centro, os testes e provas 
operacionais. Após uma criteriosa análise dos 
resultados desses testes, o CAEx, então, deter
mina a conformidade ou não dos materiais 

Portada leve, IPT/USP - DME 
- RETOP 14 

avaliados às Condicionantes Doutrinárias e 
Operacionais (CONDOP) e aos Requisitos 
Operacionais Básicos (ROB), estabelecidos 
peloEME. 

O produto final de todo o processo é um 
Relatório Técnico-Operacional (RETOP) que, 
u'ma vez homologado pelo Sr. Secretário de 
Ciência e Tecnologia, constitui-se em valioso 
subsídio para as reuniões decisórias que visam 
determinar ou não a adoção dos materiais. 

Atualmente, fruto de uma profícua expe
riência de mais de quinze anos de atividades, 
bem como do conhecimento de metodologias 
desenvolvidas por organizações similares de 
diferentes exércitos de nações amigas, o CAEx 
vem adotando uma filosofia conceitual de 
Engenharia de Sistemas, em que, fundamen-
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talmente, o MEM a ser avaliado é visualizado 
como um sistema militar, ou seja, um conjunto 
de hardware, software, pessoas, capacitações 
e procedimentos, organizados como um todo, 
a fim de atingir objetivos comuns. Nesse 
contexto, avulta a impOltância do embasamento 
científico-tecnológico na definição e verificação 
dos parâmetros de confiabilidade, disponibi
lidade e manutenibilidade. 

Dessa forma, as AVALOP possibilitam a 
consecução dos seguintes objetivos: 

a) determinar o desempenho operacional 
de sistemas; 

b) desenvolver métodos e processos para 
o emprego ótimo de novos sistemas ou para 
estabelecer novos usos de sistemas antigos; 

c) definir características, capacitações e 
limitações de um sistema novo, visando melhor 
integrá-lo às estruturas organizacional e logís
tica;e 

d) obter subsídios para o desenvolvimento 
de novos sistemas. 

Visando ao cumprimento de sua missão, o 
CAEx mantém um cerrado relacionamento com 
as OM subordinadas ao Centro Tecnológico do 

VBC Osório, ENGESA Mod 
XEET-1 - RETOP 25 

Exército (CTEx), principalmente com o Instituto 
de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD) e com o 
Campo de Provas da Marambaia (CPrM), onde 
se desenvolve a Avaliação Técnica dos 
Materiais (AVALTEC deMEM). 

Tipos de AVALOP de MEM 

o CAEx, atualmente, desenvolve dois tipos 
de AVALOP, quais sejam: 

a) AVALOP de Protótipo 
É aquela que se destina a verificar em que 

medida um protótipo responde às exigências 
operacionais pré-estabelecidas nos ROB, 
entendendo-se que protótipo é o primeiro 
exemplar de um produto, elaborado como 
resultado do desenvolvimento experimental de 
um projeto, visando materializar estudos 
teóricos e reunir partes que devem formar e 
funcionar em conjunto. 

b) AVALOP de Lote-Piloto 
É aquela que se destina a verificar se as 

características operacionais comprovadas no 
protótipo foram adequadamente reproduzidas 
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nos exemplares do MEM obtidos por processo 
industrial, entendendo-se que lote-piloto é o 
conjunto formado por unidades da produção 
experimental e preliminar, tendo por fmalidade 
adequar o processo de produção ao protótipo. 

Organização do CAEx 

Para cumprir a sua missão, o CAEx está 
atualmente organizado conforme a seguinte 
estrutura: 

Óculos de visão noturna, VARO, 
modo AN/PVS-7B - RETOP 41 

Compõem a estrutura: diretoria, exercida 
por um Oficial General de Brigada ou de Divisão 
Combatente, com seu Estado-Maior Pessoal; 
Chefia de Gabinete (com três seções voltadas 
para a vida administrativa do Centro), Seção 
de Avaliações e Seção de Apoio e Serviços 
Gerais. 

A atividade-fim é conduzida pela Seção de 
Avaliações, com o suporte direto da Seção de 
Apoio e Serviços Gerais, no provimento dos 
meios necessários ao desenvolvimento das 
AV ALOP em transporte, material, combustível, 
munições e recursos fmanceiros. 

Chefe de Gabinete 
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Helicóptero de instrução, 
HELlBRÁS, modo 

HB 350 BA - RETOP 54 

Fuzil de assalto 5,56mm 
GALlL SAR, modo 707 -

RETOP 68 
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Motocicleta operacional 
Harley Davidson , modo 
MT 500 - RETOP 55 
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Compõem a Seção de Avaliações: 
• A Subseção de Oficiais Relatores, res

ponsável pelo planejamento e pela condução 
das AVALOP. Integram esta subseção: ofi
ciais das Armas aperfeiçoados e do QEM, 
das especialidades de mecânica de auto
móveis, de armamento e de comunicações; 
normalinente, engenheiros com experiência 
anterior em arsenais militares e nas OM do 
CTEx. 

• A Subseção de Informática, responsável 
pelo tratamento estatístico dos dados colhidos 
por ocasião dos testes e pela editoração, 
diagramação e programação visual dos RETOp, 
integrada por especialistas em informática e 
estatística do QCO. 

• A Subseção de Gerência de Qualidade, 
integrada por oficiais do QEM, especializados 
na gestão de processos, na análise de sistemas 
e em pesquisa operacional, que tem como tarefa 
específica minimizar o grau de incerteza das 
AVALOP. 

Cabe destacar, nessa estlUtura, a preocupa
ção em se constituir uma equipe multi
disciplinar. A sinergia obtida pelo trabalho 

Fuzil de assalto 5,56mm STEYR, 
modo Carbine - RETOP 71 

combinado de oficiais de quadros diversos 
(QEMA, QEM, QSG e QCO), adequada
mente apoiados por competentes praças e 
servidores civis, faz do CAEx uma OM alta
mente especializada. 

Metodologia da AVALOP 

De acordo com as atuais NORMAS PARA 
REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES OPERA
CIONAIS DE MATERIAL DE EMPREGO 
MILITAR, o CAEx emprega uma metodologia 
composta de sete fases, quais sejam: Análise 
Preliminar, Elaboração do Caderno de 
Desempenhõ Operacional do Material de 
Emprego Militar (CADOMEM), Planejamento 
Operacional, Execução de Testes Operacionais, 
Análise dos Resultados, Elaboração do 
RelatóIio Técnico-OperacionallResultado da 
Avaliação Operacional (RETOP/RAO) e 
Homologação do RETOPIRAO. 

No quadro a seguir, estão sinteticamente 
registrados as ações básicas e o resultado final 
das fases. 
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METODOLOGIA 
(FASES) 

ANÁLISE 
PRELIMINAR 

(1" FASE) 

ELABORAÇÃO DO 
CADOMEM 

(2' FASE) 

PLANE] AMENTO 
OPERACIONAL 

(3" FASE) 

EXECUÇÃO DOS 
TESTES OPERACIONAIS 

(4" FASE) 

ANÁLISE DOS 
RESULTADOS 

(5' FASE) 

ELABORAÇÃO DO 
RETOP/RAO 

(6" FASE) 

HOMOLOGAÇÃO DO 
RETOPIRAO 

(7' FASE) 

A AVALIAÇÃO OPERACIONAL DE MATERIAL DE EMPREGO MILITAR 

AÇÕES BÁSICAS / RESULTADO FINAL 

o Seleção do(s) oficial(ais) relator(es). 
o Análise da documentação relativa ao MEM. 
o Levantamento de custos. 
o Seleção da(s) OM de apoio. 
o Contatos técnicos com as empresas fabricantes. 
o Estabelecimento de cronograma estimativo. 
o Encaminhamento de solicitações ao ESC SUP. 
o Ligações técnicas com órgãos de provisão. 
Resultado final: Definição das necessidades operacionais e logísticas, 
respectivos custos e ligações técnicas. 

o Desdobramento dos ROB em fatores a observar. 
o Definição dos testes operacionais a realizar. 
o Definição das condições e dos critérios para teste dos parâmetros de 
confiabiLidade, disponibilidade e manutenibilidade. 
o Estabelecimento de condições ambientais para os testes e de 
configuração do MEM. 
o Contatos com a(s) OM de apoio. 
Resultado final: CADOMEM elaborado. 

o Estabelecimento do cronograma de execução dos testes operacionais 
(CAExlOM). 
o Montagem do "leit AVALOP" (material/documentaçao para a 
execução e registro dos testes). 
o Remessa do MEM e do "leit AVALOP" para a(s) OM de apoio. 
Resultado final : Definição detalhada do planejamento operacional. 

o Execução e acompanhamento dos testes operacionais. 
o Verificação e valoração dos fatores a observar. 
o Crítica aos resultados obtidos. 
o Devolução do "leit AVALOP" (OM/CAEx). 
Resultado final: Registro dos dados e informações do desempenho 
operacional do MEM pela(s) OM de apoio. 

o Análise da documentação recebida da OM ("leit AVALOP"). 
o Análise comparativa dos resultados/informações sobre o MEM. 
o Crítica dos resultados obtidos. 
o Execução de testes operacionais complementares. 
o Valoração dos ROB. 
o Levantamento das influências do desempenho operacional do MEM 
nas áreas da doutrina, do pessoal e da logística. 
Resultado final: Definição da conformidade operacional do MEM aos 
ROB. 

o Conclusões finais do(s) oficial(ais) relator(es). 
o Parecer conclusivo do chefe da SEC AVL. 
o EditoraçãolRevisão do RETOPIRAO. 
o Editoração do RETOPIRAO (versão final). 
o Assinatura do RETOPIRAO pelo diretor do CAEx. 
o Devolução do MEM (CAExlEmpresa). 
o Remessa do RETOPIRAO para homologação pela SCT. 
Resultado final: RETOPIRAO elaborado. 

o Análise do RETOPIRAO pela SCT. 
o Homologação do RETOP/RAO pelo Secretário de Ciência e 
Tecnologia. 
Resultado final: RETOPIRAO homologado. 
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Plano de Avaliações de 1999 

o documento-base que regula as atividades do CAEx é o Plano de Avaliações elaborado pela 
SCT. No corrente ano, são os seguintes os MEM contemplados: 

VTNE 2 1/2 T, 4x4, VOP 2, modelo 1.418/42 
VTNE5T,4x4, VOP2,modelo 1.718-A/42 
VTNE21/2 T,4x2, VOP3,modeloL 1.218/51 
VTNE5T,4x2, VOP 3, modelo L 1.418/51 
VTNE 21/2 T, 4x2, VOP 3, modelo 12.170 BT 
VTNE5T,4x2, VOP 3, modelo 14.170BT 
Arma leve anticarro (ALAC) 
Mrt 120rnrnraiado 
Míssil superfície-superfície 1.2 AC 
Óculos de visão noturna 
Reboques de Engenharia 
Fuzil cal. 5,56mm 
Capacete de combate 
Sistema Tático de Guerra Eletrônica 
VBR Cascavel (modernização) 
VBTP Urutu (modernização) 
VBC Piranha 
VBTP Piranha 
VTR REC LV 4x4, Eagle 
VTNE5T,6x6, VOP 1, modelo KM500 
VBTP Fuchs 
VTNE 3/4 T, 4x4, VOP 2, modelo BJ 55 LPB 
VTNE 3/4 T, 4x4, VOP 2, cabine dupla 
(modelo BJ55LP-2BL) 
Pára-quedas T -10 principal dirigível e 
não-dirigível 
VTNE, 1/2 T, 4x4, VOP 2, modelo G 290 
Cozinha de campanha móvel, modelo MFK 250 

80 

Mercedes-Benz do Brasil I Antonini 
Mercedes-Benz do Brasil I Antonini 
Mercedes-Benz do Brasil I Antonini 
Mercedes-Benz do Brasil I Antonini 
Volkswagen do Brasil I Antonini 
Volkswagen do Brasil I Antonini 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD) 
IPD I Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro (AGR) 
IPD I Mectron 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD) 
IPD I Departamento de Engenharia e Construção (DEC) 
Indústria de Material Bélico (IMBEL) 
Inbraflltro 
Tadiran I Fortec - Israel 
Arsenal de Guerra de São Paulo (AGSP) 
Arsenal de Guerra de São Paulo (AGSP) 
Mowag - Suíça 
Mowag - Suíça 
Mowag - Suíça 
Asia Motors - Coréia 
Henschel- Alemanha 
Toyota do Brasil SI A 

Toyota do Brasil S/A 

Vertical do Ponto SI A 
Mercedes-Benz - Alemanha 
Karcher - Alemanha 

VTNE 3/4 T, 4x4, VOP 2, 
TOYOTA, modo BJ55 LP-2BL 
- RETOP 86 
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CONCLUSÃO 

o CAEx tem suas instalações no 8º andar 
do Palácio Duque de Caxias, situado na Praça 
Duque de Caxias, 25, Centro, Rio de Janeiro, 
RJ, CEP 20.221-260. 

atividade-fim (AV ALOP de MEM), contribui 
efetivamente para que o Sistema de Ciência e 
Tecnologia possa: 

• Defender significativos interesses do 
Exército Brasileiro. 

Seu lema é "Excelência por referência" 
e, por intermédio do desenvolvimento de sua 

• Cooperar decisivamente com a evolu
ção da capacitação operacional da Força 

BIBLIOTHECA DO 
EXERCITO 

1881 

117 anos difundindo a 
culfura nos meios 

militar e civil. 

Terrestre. 

BiBlioteca Coronel 
N eomil Portella 

Situada no Forte aí Copacabana, a 
Biblioteca Neomil Póite11a, sucursal da 

centenária Bibliothçta do Exercito, 
possui um acervo de sessenta mil 
obras, à disposição do público em 
geral, para consulta e empréstimo. 

FAÇA-NOS UMA VISITA 

HORÁRIO DE ATENBllftNTO 
Segunda das 13 às 1 horas 
Terça a sexta das 10 à818 horas 
Sábados das 10 às 12 8 das 13 6116 horas 

Biblioteca Coronal NEOMIl PORTELLA 
Museu Histórico do Exército e Forte 
de Copacabana 
Praga Corol1el Eugênio Franco, 1 - bOJlàÇjlbilna 
CEP 22070·020 - Rio de Janeiro, RJ 
Tel.: (021) 521 ·5584 
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Desenvolvimento 
e Tecnologia 

o PLANEJAMENTO PARA A ,.., 

IMPLEMENTAÇAO DE UM 
PROCESSO DE MUDANÇAS 

Um Estudo de Caso 

Hildo Vieira Prado Filho * 

RESUMO 

As organizações que se preparam para enfrentar o contínuo processo de mudanças que 
OCOITe no mundo atual devem preocupar-se em ter uma estratégia para que possam atingir 
o objetivo desejado. Essa estratégia deve ser fundamental nas particularidades organizacionais 
e, acima de tudo, planejada de forma a permitir ajustes que se fizerem n_ecessários ao longo 
do processo. 

Com esta visão, foi iniciado um processo de melhoria contínua no Campo de Provas da 
Marambaia (CPrM), órgão subordinado à Secretaria de Ciência e Tecnologia (SCT), 
responsável pela Avaliação Técnica de Materiais de Emprego Militar e Produtos Controlados 
pelo Exército, cujo planejamento é apresentado neste trabalho, destacando-se as principais 
ações a serem realizadas para que sejam obtidas as mudanças desejadas. 

* Major QEM Mec ArmtlQEMA. Possui o curso de Engenharia Mecânica e de Armamento e Mestrado 
em Engenharia de Sistemas e Computação do Instituto Militar de Engenharia. Possui, ainda, o curso 
de Direção para Engenheiros Militares da Escola de Comando e Estado-Maior. Atualmente exerce a 
função de Gerente da Qualidade do Campo de Provas da Marambaia. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No final do século XX, o tema central de 
todas as organizações é o processo de 
mudanças que ocorre no mundo, de forma cada 
vez mais rápida. Toda organização que busca 
acompanhar esse processo deve realizar seu 
próprio planejamento e não tentar imitar 
modelos pré-fabricados, baseados em meto
dologias importadas de outras sociedades ou 
de outras organizações, julgando que assim terá 
todos os seus problemas resolvidos. Deve ser 
lembrado que cada organização tem suas 
peculiaridades, que devem ser cuidadosamente 
avaliadas e consideradas durante a imple
mentação das mudanças organizacionais. 

Com este enfoque, iniciou-se no CPrM um 
conjunto de atividades buscando implementar 
um processo de melhoria contínua, fundamen
tado, principalmente, na participação de seus 
integrantes. 

Sabe-se que esse desafio provoca alte
rações consideráveis na cultura vigente, afetando 
sensivelmente as pessoas e, por isso, despelta 
o receio em relação aos efeitos que acompanham 
qualquer modificação no ambiente de vida e 
trabalho. 

Para reduzir esse medo e as incertezas que 
surgem, faz-se imperativa a realização de um 
planejamento que indique um caminho a ser 
seguido para atingir o que se deseja. É preciso 
uma metodologia. Este trabalho, portanto, foi 
elaborado com o objetivo de divulgar os prin
cipais passos seguidos para a estruturação do 
Plano Inicial de Implantação da Administração 
pela Qualidade Total no CPrM e as principais 
ações que serão desenvolvidas no CPrM nesse 
processo de Mudança Organizacional. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

Proposta de Linhas de Ação 

Inicialmente foram propostas duas linhas de 
ação para a implantação da Administração pela 
Qualidade Total (AQT) no CPrM, com a 
finalidade de prover subsíduos necessários ao 
diretor daquele Campo de Provas para que 
decidisse sobre a melhor linha de ação a ser 
adotada para tal empreendimento. 

Foram apresentadas as seguintes propostas: 
• Linha de ação 1 - fundamentada na 

metodologia apresentada pelo Estado-Maior do 
Exército (EME) no Manual de Implantação da 
Qualidade, versão experimental 1995, consti
tuída, genericamente, pelas seguintes etapas: 

a) sensibilização; 
b) instrução geral para todos os integrantes 

daOM; 
c) criação de uma estrutura para 

implantação; 
d) Planejamento Estratégico Organizacional 

(PEO) - até cinco anos; 
e) Gerenciamento de Processos; e 
f) ApeIfeiçoamento de Processos. 
• Linha de ação 2 - fundamentada na 

Metodologia aplicada no Hospital Central do 
Exército (HCE) pelo Gmpo de Trabalho da SCT 
a partir de 1997, constituída, genericamente, 
pelas seguintes etapas: 

a) sensibilização; 
b) seleção das áreas para a implantação 

inicial- Projeto Piloto; 
c) criação de uma estrutura para a 

implantação; 
d) instrução e treinamento prático dos 

integrantes das áreas selecionadas; 
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e) Projetos de Melhoria, implantação do 
Programa 5S e normalização dos processos em 
áreas do Projeto Piloto - até dois anos; 

f) Planejamento Estratégico Organizacional 
(PEO) - até cinco anos; 

g) disseminação do aprendizado obtido no 
Projeto Piloto; 

h) Gerenciamento de Processos; e 
i) Aperfeiçoamento de Processos. 

Análise das Linhas de 
Ação Propostas 

Verificou-se que as duas linhas de ação 
possuíam pontos em comum. Adiferença básica 
entre elas estava na oportunidade de imple
mentação das ações. Com a realização dessas 
etapas em comum busca-se, portanto: 

Linha de Ação Vantagens 

a) desenvolver uma estrutura de gestão e 
de tomada de decisões de forma sistematizada; 

b) modelar o futuro da organização com 
base na análise dos usuários e da missão 
organizacional; 

c) otimizar os processos da organização, 
enfocando-a como um sistema; 

d) direcionar os poucos recursos para as 
áreas mais importantes no cumprimento da 
missão organizacional; 

e) criar o hábito de avaliar o desempenho 
organizacional por intermédio de um sistema 
de indicadores capaz de antecipar-se às mu
danças; e 

f) promover o desenvolvimento do potencial 
humano da organização. 

Após uma análise inicial, identificaram-se as 
seguintes principais vantagens e desvantagens 
das linhas de ação propostas: 

Desvantagens 

• possibilitar o enfoque sistêmico 

desde o início da implantação; 

• demandar maior tempo na obten

ção de resultados iniciais; 

1 
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• promover a coordenação das 

ações individuais em benefício de 

todo o sistema; 

• buscar a integração funcional de 

todo o sistema desde o início da 

implantação; e 

• disseminar informações e instru

ções para todos os níveis fun-

clOnrus. 

• dificultar ações de acompanha

mento e correção no processo de 

implantação, tendo em vista a 

inexperiência dos colaboradores 

e a amplitude do esforço de mu

dança; 

• dificultar a sensibilização e o com

prometimento das pessoas, ten

do em vista a inexistência de re-

sultados iniciais e anteriores. 

Tabela 1: Vantagens e desvantagens da Linha de Ação 1 proposta 

Vol. XVI - N2 3 - 32 Quadrimestre de 1999 t~, i 



Linha de Ação 

2 

o PLANEJAMENTO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCESSO DE MUDANÇAS ... 

Vantagens 

• viabilizar a obtenção de alguns 
resultados, em menor espaço de 
tempo, nas áreas selecionadas 
para a implantação; 

• aplicar, de imediato, o conteúdo 
dos treinamentos realizados; 

• formar massa crítica capaz de dis
seminar os conhecimentos obti
dos inicialmente; e 

• apresentar maior facilidade na cor

reção dos rumos da implantação. 

Desvantagens 

• deixar de atuar em todos os se
tores das áreas técnica e admi
nistrativa' que compõem o Siste
ma Campo de Provas; 

• criar focos inicialmente mais de
senvolvidos em termos de quali
dade, devido à disseminação lo
calizada do programa de implan
tação; e 

• deixar de realizar, desde o início 
da implantação, o Planejamento 
Estratégico de longo prazo - até 
cinco anos. 

Tabela 2: Vantagens e desvantagens da Linha de Ação 2 proposta 

A diretriz estabelecida pelo Diretor do CPrM 
foi a adoção da Linha de Ação 2, a qual tem 
por base a implantação gradativa da filosofia 
da AQT no Campo de Provas, por meio de 
Projeto Piloto, obtendo-se alguns resultados em 
um espaço de tempo de dois anos, buscando
se, assim, dar credibilidade ao processo de 
mudanças que será implementado na organi
zação e superar insucessos em experiências 
anteriores. 

Estruturação do Plano de Ação 

Após a seleção da linha de ação, iniciou-se 
a estruturação de um plano de ação que tem 
por objetivo principal apresentar a estratégia 
inicial de implantação da AQT no CPrM, que 
será adotada durante os anos de 1999 e 2000. 
Os principais passos desse plano podem ser 
identificados a seguir. 

Ações Principais 
I. Sensibilizar os integrantes do 
Campo de Provas da 
Marambaia 

2. Selecionar as áreas para a 
implantação da AQT no CPrM 
em 1999 e 2000 

Porque 
• Divulgar, no âmbito de toda a organização, os conceitos básicos da qualidade. 
• Manter os integrantes do CPrM informados das ações que serão desenvolvidas durante 

a implantação da AQT e dos resultados obtidos. 
• Mostrar a importância do processo de mudanças, destacando ser fundamental a parti

cipação de todos. 

• Permitir a implantação da AQT em áreas previamente selecionadas e priorizadas. 
• Atuar através de projetos de pequeno porte, a fim de permitir perfeito entendimento 

do processo por parte dos integrantes do CPrM. 
• Obter resultados relevantes, em curto espaço de tempo, dando credibilidade à meto

dologia proposta. 
• Servir de Bellchmark para futuras implementações, onde serão repassados aos outros 

gerentes os acertos e as lições aprendidas com as dificuldades encontradas. 
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Ações Principais 
3. Estruturar as equipes 
necessárias à implantação 

4. Instruir e treinar os gerentes 
e colaboradores das áreas 
selecionadas 

5. Planejar os Projetos de 
Melhoria/Programa 5S 

6. Executar os Projetos de 
Melhoria/Programa 5S 

7. Planejar a implantação de 
Sistemas da Qualidade na Linha 
IV (Casa Balística) e no 
Laboratório de Ensaios 
Metrológicos 

8. Execução do plano de 
implantação de Sistemas da 
Qualidade na Linha IV (Casa 
Balística) e no Laboratório de 
Ensaios Metrológicos . 

9. Realizar a análise crítica dos 
resultados obtidos em 1999 e 
ajuste do planejamento para 
2000 

lO. Disseminar o aprendizado 
obtido nas áreas do Projeto 
Piloto 

li. Desenvolver e aplicar 
instrumentos de pesquisa para 
medir a satisfação dos 
interessados 

12. Desenvol ver o 
Planejamento Estratégico 
Organizacional 

13. Realizar o Gerenciamento 
e Aperfeiçoamento dos 
processos. 
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Porque 
• Facilitar o processo de implantação da AQT empregando os integrantes do CPrM. 
• Identificar os responsáveis pelos principais processos da OM, pelo desdobramento das 

ações principais e pela execução das ações planejadas que auxiliarão na implementação 
das ações desdobradas. 

• Obter o comprometimento dos gerentes das áreas selecionadas para a implantação. 
• Formar uma liderança inicial para a implantação. 
• Capacitar os gerentes das áreas selecionadas a exercerem os papéis de instrutores e 

líderes de suas equipes no processo de multiplicação do conhecimento. 
• Promover a conscientização da necessidade de mudanças. 
• Permitir a estruturação dos projetos de melhoria a serem executados nas áreas 

selecionadas. 

• Tornar exeqüíveis as ações propostas para a implantação nas áreas selecionadas. 
• Possibilitar a rastreabilidade do processo. 
• Desenvolver nos gerentes o hábito de planejar as ações antes de serem executadas. 
• Possibilitar o acompanhamento, por parte da direção e das chefias, de toda a execução 

das ações realizadas. 
• Viabilizar a continuidade das ações mesmo quando houver mudanças do pessoal envol

vido no processo. 

• Colocar em prática o que foi planejado, a fim de obter melhoria nas áreas previamente 
selecionadas. 

• Promover a consolidação dos ensinamentos adquiridos durante o processo de treina
mento inicial. 

• Estabelecer o planejamento para implantar e implementar Sistemas da Qualidade em 
Laboratórios. 

• Conscientizar e comprometer os chefes dos laboratórios. 
• Planejar as ações de calibração dos equipamentos e instrumentos da Casa Balística e 

Laboratório de Ensaios Metrológicos, a fim de viabilizar futuro credenciamento dos 
ensaios junto ao INMETRO. 

• Viabilizar um futuro processo de certificação. 
• Aperfeiçoar os padrões de ensaio e gerenciamento dos laboratórios selecionados. 

• Verificar, por meio de fatos e dados, a situação da implantação da AQT no CPrM. 
• Discutir e registrar pontos positivos e negativos da implantação em 1999. 

• Disseminar a cultura de divulgação de informações. 
• Reduzir o tempo de implantações futuras . 

• Levantar os requisitos dos interessados. 
• Levantar o nível de satisfação dos interessados com os serviços oferecidos pelo CPrM. 
• Possibilitar o acompanhamento do nível de satisfação dos interessados ao longo do 

processo de mudanças. 

• Obter um plano de médio e longo prazos para a melhoria dos serviços oferecidos pelo 
CPrM. 

• Alinhar os procedimentos de todas as chefias com a Missão, Princípios da Qualidade e 
Visão de Futuro do CPrM. 

• Contribuir com o sucesso da implementação do Planejamento Estratégico Organizacional. 
• Assegurar que todos os processos da organização estejam direcionados para os seus 

objetivos principais e que sejam, constantemente, aperfeiçoados na direção do cumpri
mento da missão e da satisfação do usuário. 

Tabela 3: Extrato do Plano Inicial de Implantação 
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A estratégia adotada pode ser representada, esquematicamente, da seguinte forma: 

( 
SELEÇÃO DAS ÁREAS 

I) PARA o PROJETO PILOTO 

PLANEJAMENTO DOS LEVANTAMENTO 
PROJETOS DE MELHORIA I DAS NECESSIDADES 

PROG 5S E NORMALIZAÇÃO DOS INTERESSADOS 
I 

~ ~ 
EXECUÇÃO DE PROJETOS 

PLANEJAMENTO 
DE MELHORIAIPROG 5S 

ESTRATÉGICO 
NORMALIZAÇÃO 

~ ~ 
OBTER RESULTADOS OBTER RESULTADOS 

EM 1999 E 2000 A MÉDIO E LONGO PRAZOS 

Figura 1: Estratégia de Implantação - Esquema 

Resultados Esperados 

a) Iniciar a implantação da AQT em áreas 
previamente selecionadas do CPrM. 

b) Obter o comprometimento dos gerentes 
e colaboradores das áreas selecionadas para 
implantação. 

c) Formar uma liderança inicial para 
implantação da AQT. 

d) Obter os primeiros resultados de 
melhoria nas áreas selecionadas, por meio dos 
Projetos de Melhoria e Programa 5S. 

e) Preparar as áreas selecionadas para o 
Projeto Piloto de Implantação de Sistema da 
Qualidade, Linha IV (Casa Balística) e 
Laboratório de Ensaios Metrológicos, para 
futura solicitação de certificação junto ao 
INMETRO. Esta solicitação, em princípio, de
verá ocorrer a partir do final do ano 2000. 

f) Sensibilizar os integrantes das demais 
áreas do CPrM para implantação da AQT, 
através dos resultados obtidos. 

g) Melhorar o desempenho das áreas 
selecionadas. 

h) Desenvolver um planejamento de médio 
e longo prazos para implantação da AQT no 
CPrM. 

i) Conhecer as necessidades dos inte
ressados para servir como suporte ao Plane
jamento Estratégico. 

CONCLUSÃO 

Todo esforço de mudanças deve ter por 
base um planejamento a ser seguido, o qual 
deve levar em consideração as peculiaridades 
da organização e de seus colaboradores. Sendo 
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assim, a estratégia adotada deve observar as 
experiências anteriores, às quais a organização 
foi submetida. Muitas vezes, como pode ser 
notado, também, no caso do CPrM, a decisão 
tomada deve buscar atingir resultados mais 
imediatos para obter-se a credibilidade da 
metodologia adotada. 

O Plano Inicial apresentado está sendo, 
atualmente, colocado em prática no CPrM por 
meio dos Projetos de Melhoria na área 

técnica, com o estudo do processo de pro
dução do Relatório Técnico Experimental e, 
na área administrativa, com o estudo do pro
cesso de solicitação de empenho. Além des
ses projetos estão sendo realizadas atividades 
referentes à implantação de Sistemas da Qua
lidade em laboratórios de ensaios da orga
nização. Esses temas, porém, não são objeto 
do presente artigo, merecendo, portanto, um 
estudo separado. 

Campo de Provas da Marambaia - CPrM 
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Desenvolvimento 
e Tecnologia 

MEDIDA DO KTBF 
NOS RÁDIOS DIGITAIS 

DE MICROONDAS PONTO-A-PONTO 

Marcello Praça Gomes da Silva * 

INTRODUÇÃO 

o valor de KTBF é usado nos cálculos de interferência e implica para uma dada 

interferência do tipo single-entry (interferência singela) em quanto esta interferência irá 

degradar a margem de fading (que é também chamada margem de desvanecimento) do 

radioenlace. 

No caso de termos presente um certo conjunto finito de sinais interferentes, nomeados 

I]> 12> 13, ... , In' este raciocínio será válido para o valor da interferência total daí resultante 

(=1101 ). 

onde somat [ ... ] simboliza o somatório das n parcelas do argumento [ ... ]. 

(1) 

• Engenheiro de Telecomunicações Sênior da NEXTEL Telecomunicações Ltda. 
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As interferências presentes no somatório (11 

até In) são potências e, desta forma, o somatório 

em questão é um somatório de potências. 

Se as interferências individuais estiverem 

expressas em unidades lineares (miliwatts, por 

exemplo) basta que adicionemos todas elas. Se, 

entretanto, as interferências individuais estiverem 

expressas em unidades logarítmicas a soma não 

é assim tão imediata. 

O não imediatismo decorre do fato de que 

as unidades absolutas logarítmicas não podem 

ser adicionadas sob a forma logarítmica 

diretamente. Vide o seguinte exemplo de se 

somar dois níveis de potência de O dBm cada 

um (zero decibéis em relação ao miliwatt). 

P 1 = 1 miliwatt (= zero dBm) 

P2 = 1 miliwatt (= zero dBm) 

P3 = P 1 + P2 = 1 m W + 1 m W = 2 m W 

ou P3 = 3,01 dBm (zero dBm + zero dBm = 
3,01 dBm) 

hllcialmente será preciso deslogaritmizarmos 

cada um dos valores individuais (ou seja, 

passarmos de unidades logarítmicas para 

unidades lineares). Só então poderemos 

adicionar os valores já deslogaritmizados e, 

finalmente, encontrarmos o valor logarítmico da 

soma. 

Ver a seqüência de cálculo mostrada a seguir. 

12 (log) ~ 12 (lin) 

1/10 
11 (lin) = 10 

1/10 
12 (lin) = 10 

1,/10 
In (lin) = 10 

onde os valores I]> h, ... , In estão expressos 

sob a forma logarítmica. 

. 1/10 12/10 1,,110 
I tot (Im) = 10 + 10 + ... + 10 

1101 (lin) = II (lin) + h (lin) + ... + In (lin) 

I tot (log) = 10 log10 [Itot (lin)] 

I lOt está agora, finalmente, expressa em 

unidades logarítmicas (onde a mais comum 

delas em telecomunicações é o dBm -

decibel em relação ao miliwatt). 

O KTBF pode ser obtido através da figura 

de ruído NF, da largura de banda B para 99% 

da energia, da constante física de Boltzmann 

(k = 1,38 x 10-23 joules/kelvin) e da tempe

ratura T ambiente anual média expressa na 

escala termométrica absolutakelvin. 

A figura de ruído NF (= Noise Figure) em 

decibéis (dB) e a temperatura ambiente T são 

dadas respectivamente por: 

NF (dB) = 10 log10 [F] (2) 

T = 300 K = 27 °C (3) 

onde o logaritmo é na base dez (dito decimal, 

vulgar ou de Briggs) e F é o fator de ruído. A 

temperatura ambiente anual média T foi suposta 

em 27 graus Celsius (ou 300 kelvins). 
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A equação termométrica aproximada de 

conversão entre as escalas kelvin e Celsius é 

dada por: 

Por dispositivo quadripolar entendemos um 

quadripólo (ou tetrapólo), ou seja, um 

dispositivo de quatro terminais ou quatro pólos, 

ativo ou passivo. Sendo um quadripólo (4 - P 

(4) ou four-pole) este dispositivo possui duas 

onde te simboliza uma temperatura expressa na 

escala Celsius e tk simboliza uma temperatura 

expressa na escala absoluta kelvin. Da relação 

(4) vemos facilmente que se te = 27 graus 

Celsius teremos tk valendo 300 kelvins. 

O fator de ruído F (que é uma medida da 

qualidade de um sistema) é definido por: 

SNR in 
F=---- (5) 

SNR out 

onde SNR in é a relação sinal-ruído linear na 

porta de entrada de um certo dispositivo 

quadripolar e SNR out é a relação sinal-ruído 

linear na porta de saída desse mesmo dispositivo 

quadripolar. 

O fator de ruído F é um número maior ou 

igual à unidade (F> = 1 sempre). 

i .-- l' I 

±V
1 

portas (a porta de entrada ou input port e a 

porta de saída ou output port). 

A porta de entrada é também conhecida 

como porta 1-1 ' (pois engloba os pólos 1 e 1') 

e a porta de saída é também conhecida como 

porta 2-2' (pois engloba os pólos 2 e 2'). 

Cada porta possui 2 terminais ou 2 pólos 

associados (a corrente elétrica que entra pelo 

pólo 1 da porta de entrada deve deixar o 

dispositivo pelo pólo l' da mesma porta de 

entrada e, da mesma forma, a corrente elétrica 

que entra pelo pólo 2 da porta de saída deve 

deixar o dispositivo pelo pólo 2' da mesma porta 

de saída). 

A seguir temos uma representação 

esquemática do que seja um quadripólo (ou rede 

quadripolar), bem como suas tensões e 

correntes elétricas instantâneas associadas. 

4-P ±V
2 
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Note que as tensões elétricas são positivas 

nos pólos (ou terminais) 1 e 2 e são negativas 

nos pólos l' e2'. 

Exemplos de quadripólos são as redes 

atenuadoras, as redes filtrantes e os ampli

ficadores (à estado sólido ou valvulados). Já um 

circulador de microondas é uma rede do tipo 

hexapolar (hexapólo) tendo, por conseguinte, 

6 pólos ou 3 portas (sendo 2 pólos por cada 

porta). 

Comparando agora as relações [2] e [5] 

também podemos escrever a figura de ruído NF 

como: 

NF (dB) = SNR in (dB) - SNR out (dB) (6) 

onde SNR in ( dB) e SNR out ( dB) são as rela

ções sinal-ruído logaritmizadas (mais especi

ficamente falando, debelizadas) na entrada e na 

saída de um certo dispositivo tetrapolar. 

NF é fornecida pelo fabricante do equipa

mento rádio, enquanto a banda B é obtida a 

partir das curvas de filtros de recepção (curvas 

essas também fornecidas pelo fabricante do 

equipamento rádio). A temperatura T depende 

de cada local em questão. 

Na prática,já foram observadas diferenças 

de até dez decibéis entre KTBFs de dois 

equipamentos rádio equivalentes de diferentes 

fabricantes (e.g., com rádio digital 18 GHz, 4x2 

Mbitls). Esta discrepância pode ser explicada 

pelo uso de filtragem incompleta (por não se 

englobar todos os blocos filtrantes), devido a 

erros de medida, uma combinação dos dois 

fatores anteriores, erros grosseiros de transcri

ção ou outras fontes de erro. 

RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se que seja feita, nos equipa

mentos rádios digitais de microondas tipo ponto

a-ponto (Point-to-Point Digital Microwave 

Radios, DMRs P-P), a medida em fábrica do 

valor do KTBF. 

Obviamente tal medida não pode ser 

efetuada em campo e, além disso, ela precisa 

estar disponível para a área de projetos antes 

da instalação dos equipamentos em campo para 

que se possa fazer uso dela quando do dimen

sionamento dos radioenlaces. 

A medida do KTBF é válida como 

referência para o cálculo de interferências e, em 

razão disso, é de vital importância para o bom 

dimensionamento dos enlaces rádio em geral 

(tanto os rádios de acesso quanto os rádios de 

microondas de longa distância e alta 

capacidade). 

Deverão ser feitas tantas medidas em fábrica 

quantas forem as bandas de freqüência e 

megabitagens em uso no sistema em questão. 

Seja o seguinte exemplo. Se nós tivermos 

duas bandas de freqüência em uso (digamos que 

18 e 23 GHz) e 3 capacidades por banda (lx2; 

2x2 e 4x2 Mbitls) teremos uma tabela tal qual a 

que segue. 

18 GHz ~ 1 x 2 Mbitls (= 1 E1) 

2 x 2 Mbitls (= 2 E1) 

4 x 2 Mbitls (= 4 E1) 

23 GHz ~ 1 x 2 Mbitls (= 1 E1) 

2 x 2 Mbitls (= 2 E1) 

4 x 2 Mbitls (= 4 E1) 
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Isto indica que existirão 6 séries de medidas 

em fábrica (uma série por banda / megabitagem). 

Cada série de medidas deverá ser feita sobre 

um certo número de unidades do equipamento 

rádio (= amostra) para dar validação estatística 

aos testes. 

O processo de se medir o KTBF de um 

equipamento rádio digital em microondas 

"diretamente" faz com que o valor encontrado 

seja independente da medição da largura de 

banda B e da figura de ruído NF. 

PRIMEIRA SUGESTÃO 
DE lVIEDIDA 

Esta medição poderá ser feita em fábrica 

logo após os testes de BER ou TEB (Bit Errar 

Ratio ou Taxa de Erro de Bits) versus o nível 

recebido da portadora, ou seja, após o teste 

BER x LRXe (e de earrier, portadora em inglês). 

Toma-se como referência uma certa BER, 

digamos lOE-3, a qual corresponde a um 

determinado limiar de potência a (em dBm). 

Injetamos juntamente com o sinal rece

bido desejado uma interferência co-canal, 

voltando-se então a medir o limiar de potên

cia para a BER de lOE-3 (é o chamado limiar 

de potência b). 

Observar-se-á uma dada degradação de 

limiar (o limiar se elevará, ou seja, o valor do 

limiar de potência b será superior ao valor do 

limiar de potência a). 

Limiar b > Limiar a (7) 

Degradação = Limiar b - Limiar a (8) 

onde os limiares são normalmente expressos em 

decibéis em relação ao miliwatt (= dBm) 

. originando uma degradação de limiar expressa 

em decibéis (= dB). 

Se usássemos o neper em relação ao 

miliwatt (= Npm) para os limiares, as degra

dações estariam expressas em nepers (= N p). 

OBTENÇ4,Odo KTBF 
POR CALCULO 

Tendo-se calculado a degradação de limiar 

(expressão 8) partimos para calcular o novo 

KTBF (a partir da expressão geral que dá a 

degradação de KTBF em função da interferência 

total/tO!)' 

DEGRAD = 10 logiO {l + 1if) (9) 

onde o parâmetro H é dado por: 

H=------ (10) 
10 

Desta maneira, a degradação de limiar 

DEGRAD está posta como uma função fune 

da potência interferente total I tot e do valor do 

KTBF. 

Exprimindo agora o KTBF como uma função 

da degradação de limiar DEGRAD e da potên

cia interferente total I tot temos: 

KTBF = func [Itot' DEGRAD] 

A degradação de limiar será então dada por: KTBF = Itot -10 log {lrfYEGRAD/IO -1] (11) 
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onde todos os logaritmos envolvidos são 

decimais. 

Sejam agora dois exemplos ilustrativos desse 

cálculo. 

[a] Itot = - 97,0 dBm e DEGRAD = 2,0 dB 

KTBF = -97,0 - 10 log [10°,2 - 1] 

KTBF = - 97,0 - (-2,3) = - 94,7 dBm 

portadora-ruído térmico (dita CNR, C/N, RPR 

ou P/R) para diversos tipos de esquemas de 

modulação, para umaBER lOE-3 (ou lOE-6). 

Valores típicos da CNR são dados a seguir 

para 3 tipos distintos de esquemas de modu

lação: 4-PSK ou PSK de quatro fases, 16-QAM 

ou QAM de 16 estados e 64-QAM ou QAM de 

64 estados (fora dos parênteses temos o valor 

para BER lOE-3 e entre parênteses temos o 

valor para BER 10E-6). 

Lembrar que a sigla PSK significa Phase 

[b] Itot = - 85,0 dBm e DEGRAD = 10,0 dB Shift Keying ou Chaveamento por Desloca

mento de Fase (= CDF) e QAM significa Qua-

KTBF = - 85,0 dBm - 10 log [10 1
,0 - 1] drature Amplitude Modulation ou Modulação 

por Amplitude em Quadratura (= MAQ). 

KTBF = - 85,0 - (+ 9,5) = - 94,5 dBm 

SEGUNDA SUGESTÃO 
DE MEDIDA 

Trata-se de se obter o KTBF através de um 

processo de sucessivas iterações na própria 

interferência (é um método iterativo). 

Atua-se no valor da potência interferente co

canal, até o ponto em que a degradação de limiar 

alcance o valor de 3,0 decibéis. Quando isto 

ocorrer o valor da interferência será igual ao 

próprio valor do KTBF. 

Itot = KTBF para DEGRAD de 3,0 dB 

Com o propósito de se minimizar o número 

de iterações é interessante que o valor inicial da 

potência interferente já seja algo próxima do 

valor real do KTBF. 

O valor aproximado do KTBF pode ser 

conhecido a partir dos valores típicos da relação 

CNR (lOE-3) 

4-PSK: 12 

16-QAM: 18 

64-QAM: 24 

CNR(10E-6) 

(16) dB 

(22) dB 

(28) dB 

Vamos agora a um exemplo ilustrativo desta 

segunda sugestão de medida. 

Ao levantarmos a curva BER versus nível 

recebido da portadora, em um rádio-receptor 

com modulação digital do tipo 16-QAM, 

teremos um nível recebido de portadora de, 

digamos, -79 dBm para uma BER de lOE-3. 

Usando o valor teórico de 18 dB, oriundo 

da tabela anterior, injetaremos uma potência 

interferente total de valor igual a: 

Itor = -79 dBm -18 dB = - 97 dBm 

Este valor é próximo do valor do KTBF 

(± -95 dBm). Tal valor provoca uma degra

dação de 2 dB. Bastará, portanto, uma 
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segunda iteração, agora com uma potência 

interrerente de: 

1=-97 dBm + 2 x (3 dB -2 dB) =-95 dBm 

para conseguirmos uma degradação próxima de 

3 dB, e virmos a concluir que o KTBF vale 

-95 dBm. Ver o tópico 6 a seguir para efetuar a 

correção no caso de termos um sinal modulado 

(não-gaussiano ). 

SINAL MODULADO X SINAL DE 
NATUREZA GAUSSIANA 

Uma interrerência oriunda de um sinal 

modulado provoca uma degradação de limiar 

que é menor do que a degradação de limiar pro

vocada por uma interrerência que seja de natu

reza estocástica gaussiana. 

Para uma determinada degradação de limiar, 

existe uma diferença entre I e 2 decibéis entre 

os níveis de potência da interrerência modulada 

(= III/od) e os níveis de potência da interrerência 

de natureza gaussiana (= Igalls) que provocam 

esta mesma degradação. 

A meu ver, a retirada de 2 decibéis é por 

demais liberal e, desta forma, deve-se subtrair 

apenas I decibel do valor do KTBF calculado 

para nos aproximarmos do caso de interrerência 

modulada. 

Se o KTBF calculado (= KTBFgallss) for de 

-93,5 dBm, por exemplo, nós iremos obter 

-94,5 dBm para o KTBF corrigido (= KTBFII/od)' 

KTBFII/od = KTBFgallss - 1 dB (12) 

j2[ educação e a escora encontram-se 
ftente a grandes desafios. j2[ glóba{ização/ 

a convivência mufticuftura{e os rápidós 
desenvofvimentos econômico e técnico 

colócam afunos e prqfessores 
de todo o mundo diante de 

• A • novas e{J!lencttlS. 
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