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Biblioteca do Exército 
Cada vez mais a serviço dos ideais, dos valores 
e das necessidades da cultura militar brasileira. 



o que a seguir vai ser exposto é fruto da experiência do autor 

deste excurso, experiência essa adquirida na execução de inúmeras ta

refas como engenheiro e no longo exercício do magistério no IME. Não 

pretendemos gerar polêmica, mas também não podemos deixar de dar 

um testemunho sobre o assunto. 

Nosso curso de Engenharia, feito na Praia Vermelha de 1959 a 

1962, desenrolou-se em um ambiente escolar que se pode considerar 

ideal. Essa afirmativa está baseada na serena aceitação de que uma es

cola suposta de nível universitário precisa oferecer basicamente a seus 

alunos certas condições de aprendizado de que dificilmente o futuro 

engenheiro desfrutará após o curso. A vida profissional e os comuns 

encargos da manutenção de uma família absorvem a atenção do enge

nheiro e, raramente, propiciam tempo suficiente para demoradas e 

aprofundadas leituras de qualquer assunto técnico-científico. Esse tipo 

de leitura deve ser feito quando se é bem moço, aproveitando-se o 

silêncio das salas de aula e das bibliotecas nas faculdades de Engenharia, 

e, sobretudo (esta é a palavra-chave: sobretudo), quando se age com 

dedicação exclusiva às atividades escolares. Pois bem, em nosso curso 

de graduação no IME tivemos essas desejáveis condições. 

Nos últimos anos, provavelmente por sermos um país ainda em 

busca de desenvolvimento, temos incorrido, salvo melhor juízo, em 

um lamentável equívoco, o de achar que os alunos nos cursos de Enge

nharia brasileiros devem, paralelamente aos seus afazeres como dis

centes, realizar fora da escola os chamados estágios profissionalizantes, 

cuja eficácia, diga-se a bem da verdade, é bastante discutível. 

De fato, o que a prática vem mostrando, em todo o Brasil, é o fato 

de que o estágio profissionalizante acaba forçando o aluno a deixar em 

segundo plano o desejável interesse por um estudo mais sério de todas 

as cadeiras que constituem o currículo escolar. Por outro lado, muitas 

empresas solicitam dos estagiários o cumprimento de tarefas de nível 

inferior ao que se espera de um engenheiro. E nem poderia ser muito 



diferente disso, dada a incompleta, insuficiente bagagem de 

conhecimentos de um aluno ainda em formação. 

Breve começará o recesso escolar no IME. Oxalá as refle

xões expostas neste Editorial possam servir de algum subsí

dio para os que vão planejar os cursos a serem ministrados em 

2006 por aquela que é a Casa Mãe dos Engenheiros Milita

res do Exército. Aliás, nunca é demais lembrar que o IME é o 

herdeiro legítimo da primeira escola de Engenharia do Brasil. 

Por último, apresentamos a nossos amigos, leitores e 

colaboradores os votos de um Natal autêntico, prenúncio de 

um feliz Ano-Novo. 
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enfrentadas há décadas pelos Batalhões de Constru
çâo do Exército, nos trabalhos de construçâo rodovi
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PESQUISA 

Uma modelagem matemática 
para o cálculo da disponibilidade 
de componentes de sistemas 

RESUMO 

Viníciuõ Correa Damaõo*, Cláudio M. N. A. Pereira** 

e Paulo F. F. Frutuoõo e Melo*** 

Um dos objetivos da Engenharia de Confiabilidade é encontrar o melhor caminho para otimizar a confiabilidade 

de sistemas. Na busca de tal objetivo podemos destacar alguns métodos: mantero sistema tão simples quanto 

compatível com a performance exigida; aumentar a confiabilidade dos componentes; usar redundância em 

paralelo para componentes e subsistemas menos confiáveis; usar redundância em reserva, a qual entra em 

operação quando ocorre uma falha; aplicar manutenção corretiva para reparo ou troca de componentes que 

apresentam falhas; aplicar manutenção preventiva em intervalos previamente estabelecidos. 

Desde o início da década de 7980, várias publicações se dedicam ao estudo da confiabilidade de sistemas. 

Diferentes métodos de análise de confiabilidade fornecem informações qualitativas e quantitativas que podem 

ser usadas para cálculo de desempenho operacional e aumento de disponibilidade. Nesses anos, a importância 

e, conseqüentemente, o gerenciamento da manutenção tiveram grande desenvolvimento. Diversos métodos de 

otimização de manutenção podem ser usados para incrementar a disponibilidade, onde se estabelece uma 

relação entre os custos de manutenção e seus benefícios. A maioria dessas técnicas, porém, transforma o 

problema original para lhe conferir alguma linearidade e permitir um tratamento mais convencional. Essa 

transformação faz com que aumente excessivamente o número de variáveis e de restrições a se tratar. Outra 

penalização para tais métodos é permitir que a descrição de alguns parâmetros sofra modificações, levando a 

modelagem do problema a se desviar de formulações mais realistas. 

O objetivo desse trabalho é apresentar uma modelagem matemática para o cálculo de disponibilidade de 

sistemas, na qual são considerados fatores tais como diferentes regimes de operação para os componentes do 

sistema, testes periódicos, manutenções preventivas e corretivas, além da possibilidade de que as manutenções 

não retornem o componente a um estado tão bom quanto novo. Essa modelagem procura fornecer uma 

ferramenta de cálculo mais realista a ser usada em óbices de otimização, resolvendo o problema de projeto de 

confiabilidade originalsem qualquer transformação. 

PALAVRAS-CHAVES 
Confiabilidade, disponibilidade, testes periódicos, manutenção. 

* Centro Tecnológico do Exército (CTEx). 

** Instituto de Engenharia Nuclear (IEN/CNEN - RJ). 

*** Programa de Engenhari a Nuclear (PEN/COPPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

De um modo geral, o termo confiabilidade 

pode ser definido como uma medida de perfor

mance de sistemas [1]. À medida que os siste

mas apresentam maior complexidade, as con

seqüências de um comportamento não confiável 

tornam-se graves em termos de custo, investi

mentos, disponibilidade, fatores humanos etc. 

Dessa forma, o interesse e a necessidade de au

mentar a confiabilidade de sistemas tornaram

se muito importantes. A confiabilidade de um 

sistema pode ser definida como a probabilidade 

que o sistema tem de operar com sucesso du

rante um intervalo de tempo sob condições 

estabelecidas. Quando um sistema ou compo

nente deixa de desempenhar corretamente seu 

objetivo, considera-se que ocorreu uma falha. 

Nas últimas décadas, o campo da confiabilidade 

cresceu suficientemente para incluir tópicos 

especializados, tais como análise de confiabili

dade, modelagem de falhas, otimização de 

confiabilidade, aumento de confiabilidade e sua 

modelagem, testes de confiabilidade, custos do 

ciclo de vida útil etc. Em termos mais amplos, a 

confiabilidade está associada ao desempenho 

operacional e à redução de falhas, associação 

essa que traz a necessidade de quantificá-Ia 

matematicamente como probabilidade. Além 

disso, surgem outras quantidades empregadas 

na caracterização da confiabilidade de sistemas, 

tais como tempo médio para falhar, tempo mé

dio entre falhas, taxa de falha, ou ainda, para sis

temas manuteníveis, grandezas relevantes 

como disponibilidade, tempo médio para repa

ro, taxa de reparo. 

Normalmente, para que se obtenha melhor 

performance de um sistema, é necessário au

mentar sua complexidade, freqüentemente por 

meio do acréscimo de subsistemas ou compo

nentes. Para que a confiabilidade do sistema não 

seja penalizada, algumas medidas devem ser 

tomadas como, por exemplo, utilização de com

ponentes com maior confiabilidade ou alocação 

de redundância . Obviamente, essas medidas im

plicam aumento de custos. 

A Engenharia de Confiabilidade surgiu en

tre o fim da década de 1940 e o início da de 1950, 

inicialmente aplicada aos campos de comunica

ção e transporte, em particular aos sistemas ele

trônicos. Os altos custos com manutenção, de

vido à complexidade cada vez maior dos siste

mas, levaram à conclusão de que seria mais sen

sato projetar equipamentos mais confiáveis do 

que esperar por falhas e ter que repará-los [2]. 

A década de 1960 testemunhou o surgi

mento de novas técnicas de confiabilidade, bem 

como sua extensão a uma grande variedade de 

aplicações. Por essa época, teve início a análise 

detalhada de falhas de componentes, bem como 

seus efeitos sobre a performance de sistemas e 

sobre a segurança de instalações e pessoal. A 

grande importância dada a essa nova disciplina 

teve origem em dois motivos: primeiro, o alto 

custo com a manutenção de um número cres

cente de sistemas, que se tornavam cada vez 

mais sofisticados; segundo, o custo da indisponi

bilidade desses componentes quando se torna

vam incapazes de cumprir seu objetivo. 

Durante as décadas de 1970 e 1980, a in

dústria nuclear teve participação fundamental 

nas inovações introduzidas nos métodos de 

análise de riscos. Em 1975, usinas de energia nu

clear foram objetos da primeira avaliação exten

siva de risco de uma planta industrial [3]. A partir 

de então, tais métodos foram gradual e conti

nuamente desenvolvidos, não mais se limitan

do à confiabilidade e à segurança, mas incor-
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parando novos conceitos, como disponibilidade 

e mantenabilidade. 

Um dos objetivos da Engenharia de Confia

bilidade é encontrar o melhor caminho para oti

mizar a confiabilidade de sistemas. Na busca de 

tal objetivo podemos destacar alguns métodos 

[4]: manter o sistema tão simples quanto com

patível com a performance exigida; aumentar a 

confiabilidade dos componentes; usar redun

dância em paralelo para componentes e subsis

temas menos confiáveis; usar redundância em 

reserva, a qual entra em operação quando ocor

re uma falha; aplicar manutenção corretiva para 

reparo ou troca de componentes que apresen

tam falhas; aplicar manutenção preventiva em 

intervalos previamente estabelecidos. 

Nas duas últimas décadas, foram propostas 

diversas técnicas de projetos de confiabilidade. 

A maioria delas transforma o problema original 

formulado por meio de modelagem não-linear 

em um problema de modelagem linear [5] . Mas 

essa transformação faz com que aumente ex

cessivamente o número de variáveis e de restri

ções a se tratar. Então, essa manipulação torna

se mais difícil em termos computacionais, o que 

pode anular as vantagens de tal procedimento. 

Assim, se as modificações não trazem o benefí

cio de menor exigência computacional, pode ser 

melhor resolver o problema de projeto de con

fiabilidade original sem qualquer transformação. 

Durante esses anos, a importância e, conse

qüentemente, o gerenciamento da manutenção 

tiveram grande desenvolvimento [6, 7] . A otimi

zação da manutenção, em termos gerais, consis

te em modelos matemáticos voltados à busca do 

balanço ótimo entre custos e benefícios da ma

nutenção ou do momento mais adequado para 

se executar a manutenção. A primeira tentativa 

científica de gerenciamento de manutenção data 
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das décadas de 1950 e 1960, quando a manuten

ção preventiva foi vista como um meio de se re

duzir o número de falhas e de ociosidade não pla

nejada. A partir daí, programas de manutenção 

preventiva foram aplicados em larga escala. Na 

década de 1970, o monitoramento das condições, 

focado em técnicas de predição de falhas usando 

informações sobre o estado real de equipamen

tos, permitiu um avanço nos programas de ma

nutenção preventiva. O resultado foi a melhoria 

dos projetos, com menor número de falhas. Nas 

décadas de 1980 e 1990, houve um grande impul

so computacional, e duas importantes técnicas, 

que passaram a ser mais utilizadas, devem ser men

cionadas: Manutenção Centrada na Confiabilida

de, que é baseada na análise de modos de falha, 

seus efeitos e as maneiras de preveni-Ias; e Manu

tenção Produtiva Total, que estabelece que pro

blemas de manutenção e produção devem ser 

resolvidos conjuntamente [6, 7]. 

O objetivo desse trabalho é apresentar uma 

modelagem matemática para o cálculo de dis

ponibilidade de componentes e sistemas, consi

derando envelhecimento. São considerados fa

tores tais como diferentes regimes de operação 

para os componentes do sistema, testes perió

dicos, manutenções preventivas e corret ivas, 

além da possibilidade de que as manutenções 

não retornem o componente a um estado tão 

bom quanto novo. Procura-se fornecer uma fer

ramenta de cálculo mais realista, a ser usada 

em óbices de otimização, resolvendo o proble

ma de projeto de confiabilidade original sem qual

quer transformação. 

DISPONIBILIDADE 

As equações para o cálculo da disponibili

dade são desenvolvidas para dois tipos de regi-



me de operação de componentes: componente 

ativo, em operação; e componente redundante, 

em regime de espera (standby). 

Componente ativo 

o componente ativo estará em operação 

contínua, exceto nos períodos em que estiver so

frendo manutenção preventiva ou manutenção 

corretiva, esta última em caso de falha. 

Primeiramente, define-se que as taxas de fa

lha têm a forma de uma distribuição de Weibull a 

dois parâmetros. Esse tipo de distribuição é am

plamente usado em cálculos de confiabilidade de

vido à sua versatilidade, o que permite, pela es

colha adequada de parâmetros de escala (8) e de 

forma (m), modelar uma grande variedade de 

comportamentos de taxas de falha [1]. A taxa de 

falha do componente, ).,(t), é dada por: 

(1 ) 

onde se adota O<ma<l, mb=l e me>l. O primeiro 

termo é decrescente e está ligado a falhas prema

turas no início de operação do componente. O se

gundo é constante, associado a falhas randômicas 

que podem ocorrer durante a sua operação nor

mal. E por fim, o terceiro termo, crescente, corres

ponde às falhas causadas pelo envelhecimento. 

A confiabilidade do componente, R(t), é 

R(I) = exp [ -f ~ À(I ')dl ,] , (2) 

e inserindo a equação 1 na equação 2, obtém-se 

- [(I)"" (IJ"'b (IJ""] R(t) - exp - - - - - - . 
8, 8b 8e 

(3) 

Porém, o componente será submetido a ma

nutenção preventiva e, em caso de falha, é previs

to que seja efetuado reparo por meio de manu

tenção corretiva, o que torna importante carac

terizar seu comportamento através de sua dis

ponibilidade, A(t). Admitindo-se uma taxa de re

paro v(t), pode-se desenvolver uma expressão 

para a disponibilidade do componente. A varia

ção de A(t) entre te Mprovém de duas contribui

ções: a falha durante !1t, dado que o sistema este

ja disponível em t; e o reparo durante M, dado 

que o sistema esteja indisponível em t. Assim, vem 

A(t + M) = A(t) - À,(t)!1tA(t) +v (t)MÃ(t) , (4) 

onde Ã(t) é a indisponibilidade do componente, 

dada por Ã(t) = 1 - A(t). Eliminando Ã(t) na equa

ção 4 e rearranjando os termos, obtém-se 

A(I + !1t) - A(t) = _ [À,Ct) +v (t) ]A(t) +v Ct) . (5) 
!1t 

Fazendo !1t----j O, o primeiro membro é a ex

pressão da derivada de A(t) no tempo e obtém

se a seguinte equação diferencial: 

dA(/) 
- = - [À, (f) +v (t) ] A(t) +v (t) . 

dt 
(6) 

Utilizando o fator integrante e f [À(I )+V(I») dI , 

chega-se a 

:f ( A(I) exp [f [À(t) +v (t)] df]) 

= v(t)exp[f [ÀCi)+V(I)]df] . 
(7) 

Admitindo que À(t) é dada pela equação 1 

e que a taxa de reparo é constante, v(t) = v, tem-se 
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Substituindo a equação 8 na equação 7 e con

siderando a seguir a expressão para R(t) dada pela 

equação 3, pode-se escrever 

(9) 

Como o componente ativo do subsistema será 

submetido a manutenções preventivas, aplicadas 

em instantes estabelecidos em processo de otimi

zação, após cada manutenção inicia-se um novo 

ciclo no que tange à confiabilidade e à disponi

bilidade do componente. Por esse motivo, a equa

ção 9 deve ser resolvida particularmente para ca

da intervalo entre manutenções. Admite-se que o 

tempo utilizado para se proceder à manutenção 

preventiva, 'L ,é constante, sendo dado por 
mp 

, f 

'Lmp = Ti - Ti' (10) 

onde T ' é o instante do início da í-ésima manuten-, 
ção preventiva e Ti é o instante em que o compo

nente é disponibilizado após essa manutenção. 

Inicialmente, determina-se a disponibilida

de durante o primeiro ciclo, Ao(t), que se inicia com 

a entrada em operação do componente, em t=O, 

e termina com a conclusão da primeira manuten

ção preventiva, em t= TI' Integrando ambos os 

membros da equação 9 de zero até um instante 

t<T
1
' e utilizando a condição inicial Ao(O)=l, resulta 

I. - Ao(t ,)_e- dI ' = vI. _e_ dI' , o 5, 1 < T; , 
, d ( v,' ) ,VI' 

odl ' Ro(t') o Ro(t ') 
(11 ) 

evt f i evt
' 

AoCt)-- - I = v -- dI' , 0 5, I < T1', 
RoCt) o Ro(t ') 

(12) 

rmde Ro(t) é a confiabilidade correspondente ao 

primeiro ciclo, em que o:::; t<T
I
, exatamente como 

expressa a equação 3. 
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Chega-se, então, à expressão da disponibili

dade do componente durante o primeiro ciclo, lem

brando que esta vai a zero durante a manutenção: 

AOCI)= RoCt),e-vr [v , r'~ dl '+I] ' Jo Ro(t') 

Ao(t) =0 , 

o 5,1 < T(, 

(13) 

Note que o integrando na equação 13 é co

nhecido e pode facilmente ser integrado nume

ricamente. 

Antes de chegar à formulação da disponi

bilidade do componente ativo para os ciclos sub

seqüentes, deve-se ressaltar que a manutenção 

preventiva não necessariamente garante que o 

componente retorne a um estado tão bom quan

to novo. Isso significa que a confiabilidade no ins

tante em que o componente é novamente dis

ponibilizado, após a manutenção, pode ter valor 

menor que a unidade. Para tratar esse aspecto, 

introduz-se na expressão da confiabilidade um 

novo parâmetro, a, denominado fator de recon

dicionamento, que indica o quão próximo ao 

novo o componente retornará após a manuten

ção preventiva. Dessa forma, após a realização 

da í-ésima manutenção preventiva, a confia

bilidade será calculada em função de (t-aT), pas

sando a ser R(t- aT), onde O:::;a :::; l. Adotando um 

índice para identificar o ciclo correspondente, a 

expressão da confiabilidade fica 

RiCI ) = exp[- (I-e~Ti r - ( I -e~Ti r -( I -e~Ti r 1, (14) 

Um valor unitário de a equivale a restaurar 

o componente à condição de tão bom quanto 

novo, enquanto a igual a zero indica que o com-



ponente permanece na, mesma condição anterior 

à manutenção, 

Por outro lado,. no instante exato em que o 

sistema é novamente posto em operação, após 

ter sido concluída· sua' manutenção preventiva, é 

obviamente nula a pmbabilidade dejáter sido efe

tuado algum reparo. Isso equivale a dizer que o 

fator exp[v· tl retoma à, condição do início de ope

ração do componente; passando a ser exp[v·(t-T)l. 

A expressão da disponibilidade após a pri

meira manutenção preventivar A1
(tl, é obtida, pri

meiramente, reesG: r.evend0-se a. equação 9 com os 

novos termos R(t-aT) e exp[v·(t-T)lr 

(15) 

e a seguir, integrando ambos os membros da 

equação 15 de TI' até um instante qualquer t, em 

que T
1
.::;t<T; . Utilizando; então, a condição inicial 

A/T)=R
1
(T

1
), che~a-se ao resultado: 

- A (/' )-- - :dt' = v - -- dt' f, d ( eV.(t '-li )' J" f' eV.(t'-T,) 

T, di' 1 R1( /' ) . T, R1( /' ) , t16) 

T1 :O; 1 < T; , 

AI(/)_e _ _ _ 1 = V" _e _ _ di' , T
1

:O; 1 < T; . (17) 
V'(/-T,) f" V'(I '-T,) 

RI (t) T, RI,(t ') 

De modo semelhante ao feito anteriormen

te, a expressão d~ disp0nibili'dad'e para o ciclo 

imediatamente p0st!eriQ Ií à. li' r. im eira manuten

ção pr.eventiva é: 

[ 

, v'(/"-1] )' ] 
A (/) = R (t).e-V (' -1] )·l v · r _e - - dl'+ I ' 

I I ! J;~ R; (11"): I ' 

Tr :::;/<T; : , 
(18) 

Pode-se, então, generalizar para o i-ésimo 

termo A/t), como segue: 

Ai(t) = Ri(t ). e-V (I-Ti) [v 'f ' eV ' (/'-~i ) dl' + I] , 
Ti Ri(t) 

Ti :O; «T:+1, (19) 

onde i = 1,2, '''' n-l, sendo n o número de manu

tenções preventivas realizadas durante todo o 

tempo de operação do componente, Finalmen

te, o último termo é 

A (/)= R (t ).e-V(/-T,, ) [v . f ' eV'( /'-T,,) dl' +l] 
1/ 1/ T" RI/(/') , (20) 

onde Tr é o tempo de operação do sistema. 

Entretanto, uma grandeza de interesse fun

damentai para os cálculos de otimização, inclu

sive' na determinação de custos, é a disponibili

dade média, A'(Tr)' durante o tempo de opera

ção do sistema, Tr Observando que a função dis

ponibilidade é monótona por pa rtes (isto é, 

pode-se fazer uma partição em subintervalos tal 

que a função é não-crescente ou não-decrescen

te no interior de cada subintervalo [8]), a dispo

nibilidade média é obtida por meio da equação 

A* (Tr ) = - A(t) dt . 1 IT' 
Tr o 

(21 ) 

Componente redundante 

A taxa de falha do componente redundan

te terá a forma dada pela equação 1, sendo que 

para um mesmo componente os parâmetros (8) 

e (m) assumirão, valores diferente's, [asa este· es-
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teja ativo ou de reserva. Durante o tempo de fun

cionamento do sistema, o componente redun

dante será submetido a testes, que podem in

cluir ações preventivas. A dispor. ibilidade do 

componente redundante será uma ponderação 

entre dois regimes distintos: primeiro, quando o 

componente ativo estiver disponível, o redun

dante estar~ inativo e submetido às taxas de fa

lha de componente em reserva; segundo, quan

do o componente ativo estiver indisponível, o 

redundante estará ativo e submetido às taxas 

de falha de componente em operação. 

Para tratar a questão dos regimes distin

tos a que o componente redundante está sub

metido, são definidos dois parâmetros: tempo 

equivalente em reserva, t" que corresponde à 

parcela do intervalo de tempo decorrido, t, em 

que o componente esteve inativo; e tempo equi

valente em operação, to' relativo ao tempo em 

que o componente esteve efetivamente em ati

vidade. Esses parâmetros serão utilizados no 

cálculo da confiabilidade, detalhado adiante. 

Como já foi dito, enquanto o componente ativo 

do subsistema estiver operando, o redundante 

permanece inativo. Isso significa que t, é propor

cionai à disponibilidade média do componente 

ativo no intervalo t, A~t ( f), ou seja, 

(22) 

Utilizando a equação 21, conclui -se que 

(23) 

(24) 

Como as parcelas tr e to correspondem ao 

intervalo total t, tem-se, ainda, que 
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A exemplo do estabelecido para o compo

nente ativo, admite-se que o tempo de teste 'Lt é 

constante e é dado por 

'Lt' = Ti - T: ' (26) 

onde T; é o instante do início do i-ésimo teste, e T i 

é o instante em que o componente é disponi

bilizado após o i-ésimo teste. 

A confiabilidade será composta dos fato

res R, e Ro' relacionados aos períodos de reserva 

e de operação, respectivamente, e que possuem 

seus próprios parâmetros de forma e escala. Cada 

fator é calculado em seu próprio tempo equiva

lente, ou seja, R,=R,(t,) e Ro =RYJ 

A disponibilidade até o primeiro teste, Ao(t), 

é dada, então, por 

{

AO (t) = Rr.O (tr) . Ro,o (to) , 

Ao(t) = O, 

O S; t < T(, 

(27) 

A exemplo do que foi descrito para o com

ponente ativo, deve-se ressaltar que os testes, 

mesmo admitindo ações de caráter preventivo, 

não garantem que o componente retorne a um 

estado tão bom quanto novo, fato este que é 

tratado também utilizando-se o parâmetro a, de 

forma semelhante ao que foi feito para o compo

nente ativo. Dessa forma, após o i-ésimo teste, a 

confiabilidade passará a ser dada por R(t-aT) . 

Adotando novamente índices para relacionar a 

disponibilidade com seu respectivo ciclo, temos 



(29) 

onde T . e T . são os instantes equivalentes a T 
~ ~ , 

para os regimes de reserva e de operação respec-

tivamente. 

Além disso, a partir de agora, na expressão 

da disponibilidade, deve-se considerar a proba

bilidade do componente estar indisponível após 

o teste e haver a necessidade de se efetuar repa

ro. Essa probabilidade, P
Ã

, corresponde à indis

ponibilidade do componente no instante imedia

tamente anterior ao início do teste, acrescida da 

probabilidade do componente falhar durante o 

teste, dado que estava disponível em seu início. 

Identificando cada P /i com seu ciclo correspon

dente por índices, analogamente ao que foi fei

to para a confiabilidade, sua expressão fica 

J}, = {I -A;_, ~ ~ T; -)} 

+ [ 1- R r,i_1 ~r ~_Tr, i,- } RO,i-1 ~o -: ~O,i- )j (30) 
Rr,i- I(l r - Tr,i ) R o,i-I(to - To,i) 

. Ai-! ~ ~ T; - ) , 

P,u = l - Ai_ 1 ~ ~ T; -) 

R" i-I 0r ~ Tr,i- } R O,i -1 00 ~ TO,i- ) (31) 

R"i-I (tr = T;,i) . R O,i -1 (to = T~,i) 

onde a notação f (f ~ x - ) indica o limite da 

funçãof(f) quando t tende a x pela esquerda, 

e T '. e T ' são os instantes equivalentes a T ' 
LI 0,1 , 

para os regimes de reserva e de operação, res-

pectivamente. 

Chega-se, então, à expressão da disponibilida

de para o ciclo subseqüente ao primeiro teste, A m: 

A I (I) = 1\,1 (Ir)' Ro, 1 (lo) ' {I -P Ã,I' exp[ - v · (I-TI )J}, 
TI ~ I <T~, (32) 

Partindo da equação 32, pode-se generali

zar a expressão da disponibilidade para o ;-ésimo 

termo A;Ct), como segue: 

Ti:O;l < T:+1 ' (33) j
A,(t) = R',i(t,)· Ro,i(to) , {l - pÃ ] . exp[ - v' (I-Ti )J} , 

11;(1)=0, T:+I :O;I < Ti+1 , 

onde; = 1,2, ... , n-l, sendo n o número de testes 

realizados. Por fim, o último termo é 

(34) 

onde T
f 
é o tempo de operação do sistema. 

A disponibilidade média para o componen

te redundante, observando que sua função dis

ponibilidade é monótona por partes, é dada tam

bém pela equação 21. 

Subsistema 

A partir das equações apresentadas para os 

componentes, é possível estabelecer a dispo

nibilidade, em função do tempo, para um subsis

tema. Para exemplificar, pode-se utilizar um sub

sistema simplificado como mostrado na figura 

1, que conta com um componente ativo, Cop' e um 

componente redundante, Cres' 

Cop 

Cres 

Figura 1. Esquema de um subsistema. 
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São feitas as seguintes considerações: 

(i) A probabilidade de falha no chaveamento 

do componente ativo para o redundante (reser

va) é desprezível. 

(ii) Falhas de causa comum não serão consi

deradas explicitamente. 

(iii) Não há manutenção imperfeita. 

Para que o subsistema esteja disponívet é 

necessário apenas que pelo menos um de seus 

componentes esteja em condições de funciona

mento, ou, em outras palavras, o subsistema es

tará indisponível somente quando todos seus 

componentes falharem. A disponibilidade do 

subsistema, A
sub

' pode ser expressa em função 

das disponibilidades de seus componentes ati

vo, A , e redundante, A , como 
op res 

(3S) 

Da mesma forma, para se chegar à disponi

bilidade de um sistema como um todo, deve-se 

determinar as disponibilidades de seus subsiste

mas, com base em seus componentes, e equacio

nar as relações entre todos os subsistemas, inclu

indo os demais fatores que afetam tais relações. 

EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

Um exemplo de aplicação das equações aqui 

desenvolvidas é utilizado para mostrar um com

portamento típico para a disponibilidade, em fun

ção do tempo, de componentes ativos e reservas, 

bem como para um subsistema do tipo apresen

tado na figura 1. 

Considera-se que os componentes que com

põem o subsistema tenham as características 

apresentadas na tabela 1. 

Os cálculos serão feitos para um horizonte 

de dez anos de tempo de operação do sistema, 
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isto é, TI = 10 anos. Quanto ao tempo necessário 

para manutenção preventiva e testes, foi escolhi

do, para ambos, um intervalo de três dias, ou seja, 

'r
mp 

= 'rt = 3 dias, ao fim de cada mês em que as 

intervenções (manutenções ou testes) ocorrerão. 

C 
op 

C 
res 

C 
op 

C res 

Tabela 1 - Características dos componentes 

([8] == ano, [v] == ano'I, m e a adimensionais) 

8 8 8 m m b•op m v a,op b,op c,op a,op C, op op 

2,1 2,5 3,2 0,85 1,00 2,70 20,8 

1,6 2,0 2,4 0,88 1,00 2,90 17,2 

8 8b,res S c,res m mb,res m v res a,res a,rel c,res 

6,3 7,6 9,4 0,85 1,00 2,70 18,6 

4,8 6,1 8,4 0,92 1,00 3,10 15,4 

a op 

0,950 

0,940 

a res 

0,958 

0,945 

Os instantes de intervenções foram defini

dos da seguinte forma: 

(i) Componente ativo: quatro manutenções 

preventivas nos 260
, 51 0

, 75°, 98° meses. 

(ii) Componente reserva: nove testes nos 

12°,24°,36°, 48°, 60°, 72°, 84°, 96°, 108° meses. 

O comportamento das disponibilidades ao 

longo de T
f 
para componente ativo, componente 

redundante e subsistema são mostrados nas fi

guras 2, 3 e 4 respectivamente. São destacadas, 

também, as disponibilidades médias. 

Disponibilidade do Componente Ativo 

1.00 

0.90 

§( 0.80 ífil 
~ 

0.70 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 11 0 120 

t (meses) 

Figura 2 - Comportamento da disponibili dade do componente 

ativo do subsistema em função do tempo. 



Disponibilidade do Componente Reserva 

1 .00~ 0.90 

0.80 

~ 0.70 ~ 
::( 0.60 ~ 

0.50 
0.40 
0.30 +-+--,-L---,-J'-r--'r--+---+~L,---L,---',-----, 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

t (meses) 

Figura 3 - Comportamento da disponibilidade do componente 

reserva do subsistema em função do tempo. 

Disponibilidade do Subsistema 

1.oo~_ 
0.90 ~ -- A' '" =~" 
0.80 ~._ . __ ~~ • __ ~ ___ ~ 
O. 70 +-~"---'---r---r---r-~---.----.-----.---r----' 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

t (meses) 

Figura 4 - Comportamento da disponibilidade do 

subsistema em função do tempo. 

CONCLUSÃO 

Dentro dos objetivos deste trabalho, verifi

cou-se que a modelagem do cálculo da disponi

bilidade de componentes, buscando retratar di-

Referências bibliográficas 

ferentes condições de operação, possui a flexibi

lidade necessária para se adaptar à descrição de 

componentes e sistemas reais. Essa modelagem 

tem a vantagem de permitir o tratamento do 

problema de cálculo de confiabilidade sem que 

seja necessário fazer transformações em suas 

variáveis, visto que essas transformações nor

malmente são fatores que introduzem erros e 

causam desvios, em relação a situações reais, na 

descrição do problema. 

Deve-se destacar: o tratamento criterioso 

dado à manutenção e ao reparo na formulação 

da disponibilidade; a possibilidade de adapta

ção a diferentes modos de falha, conferido pelo 

uso de uma distribuição de Weibull; o estudo 

de diferentes regimes de operação a que um 

componente pode estar submetido; e o fato de 

considerar que o sistema, após manutenção ou 

teste, pode não retornar a um estado tão bom 

quanto novo. 

É importante, também, ressaltar que a mo

delagem apresentada tem aplicação direta em 

processos de otimização de disponibilidade ou 

de performance de sistemas. (lU 
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PESQUISA 

Ressonância magnética 
eletrônica de soluções sólidas 
de Gd203 em Ce02 * 

R. S. de Biaói** e M. L. N. GriLlo*** 

RESUMO 

Os espectros de ressonância magnética eletrônica do Gd3+ em soluções sólidas diluídas de GdP3 em CeO 2 

foram estudados à temperatura ambiente para concentrações de Gd entre 0,0 7 e 7,00 mol%. Enquanto, no 

caso de amostras de Mn2+:Ce02 tanto a largura como a intensidade das linhas passam por um máximo entre 

0,2 e 0,4% Mn e depois começam a diminuir, no caso de amostras de Gd3+:CeO 2 a largura e a intensidade das 

linhas aumentam monotonicamente com a concentração do dopante.lsso é tomado como prova de que em 

soluções sólidas diluídas de Gdp3-CeO 2não existem efeitos de aglomeração semelhantes aos observados em 

soluções sólidas de Mn:Ce02. Os resultados do presente estudo são insuficientes para determinar por que 

efeitos de aglomeração estão presentes em soluções sólidas de Mn:Ce02 e não em soluções sólidas de 

Gd:Ce02: entretanto, parece razoável supor que isso se deve ao fato de que o raio iônico do Mn2+ (87 pm) é 

cerca de 25% menor que o do Gd3+ (7 07,8pm). Seja como for, o fato de que soluções sólidas de Gd:CeO 2 não 

apresentam efeitos de aglomeração significa que a largura de linha de ressonância magnética eletrônica 

pode ser usada para estimar a concentração de Gd em amostras de CeO 2' como é possível fazer em várias 

soluções sólidas de íons paramagnéticos em materiais cerâmicos. Os resultados também sugerem que o 

alcance da interação de câmbio entre íons Gd3+ em CeO 2 é da ordem de O,89nm. 

PALAVRAS-CHAVES 

Ressonância magnética, largura de linha, óxido de cério, gadolínio. 

INTRODUÇÃO 

Em uma investigação recente,' o estudo dos 

espectros de ressonância magnética eletrônica 

do íon Mn2+ revelou que existem efeitos consi-

deráveis de aglomeração em soluções sólidas 

de Mn02 -Ce02. No presente trabalho, estudamos 

os espectros de ressonância magnética eletrô

nica de outro íon 5, o Gd3+, em soluções sólidas 

de GdP3-Ce02' Essa investigação é de particular 

Tradução do artigo de R. S. de Biasi e M. L. N. Grillo. Electron spin resonance of diluted solid solutions of GdP, in CeO}. J. Solid State 

Chem. 178, 1973 (2005). 

Engenheiro Eletrônico (PUC/RJ), Mestre em Ciências em Engenharia Eletrônica (PUC/ RJ) e Ph.D. em Engenharia Eletrônica (Uni

versidade de Washington, Seattle, EUA). É Professor Titular do IME. 

*** Bacharel em Física (UERJ), Mestre em Ciências em Física (PUC) e Doutora em Física (UFRJ). É Professora Adjunta da UERJ. 
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interesse, porque o Ce0
2 
dopado com Gd foi pro

post02,3 como material para células combustíveis 

sólidas de temperatura intermediária (lT-SOFCs), 

HISTÓRICO 

RME de óxido de cério dopado 

com gadolínio 

Medidas de RME em monocristais de óxido 

de cério dopado com gadolíni04 mostram que os 

íons trivalentes de gadolínio substituem os íons 

de cério na rede cristalina. ° espectro pode ser 

descrito pelo hamiltoniano de spin 

(1 ) 

com g= 1.991, B
4
=860x 10 4cm-1 and B6=2.8cm-1• 

Uma investigação recenteS mostrou que es

se espectro não muda significativamente duran

te o tratamento térmico em atmosferas como 

CO/C0
2
, N

2 
e Ar/He, o que sugere um estado de 

carga muito estável. 

RME de soluções sólidas diluídas 

A teoria do alargamento dipolar em solu

ções sólidas diluídas foi desenvolvida por Kittel e 

Abrahams6 e generalizada por outros pesquisa

dores7
,8 para levar em conta a interação de câm

bio e efeitos de aglomeração, Os principais resul

tados são os seguintes: 

(i) a forma de onda da curva de absorção é 

uma lorentziana truncada; 

(ii) a largura de linha pico a pico da primeira 

derivada da curva de absorção pode ser expressa 

na forma 

L1H = L1H + L1Hd = L1H + c
1 
f pp o o e (2) 

(iii) a intensidade da curva de absorção é 

dada por 

/=cf 
2 e 

(3) 

onde L1Ho é a largura de linha intrínseca, L1Hd é o 

alargamento dipolar, c
1 

e c
2 

são constantes e ~ é a 

concentração de íons substitucionais da impureza 

para magnética que não estão acoplados pela in

teração de câmbio, que pode ser expressa na forma 

(4) 

onde f é a concentração de impurezas, z (r) é o 

número de sítios catiônicos incluídos em uma es

fera de raio rc' rc é o alcance efetivo da interação 

de câmbio e p :2: 1 é um "fator de aglomeração" 

definid09 como a razão entre a probabilidade de 

que um sítio catiônico vizinho seja ocupado e a 

probabilidade de ocupação se a distribuição fos

se aleatória. No caso de soluções sólidas aleatórias, 

p = 1; quanto maior o valor de p, mais acentuados 

são os efeitos de aglomeração, 

MÉTODO EXPERIMENTAL E RESULTADOS 

Preparação das amostras 

As amostras usadas neste estudo foram pre

paradas a partir de Ce0
2 
e GdP3 em pó de alta pure

za, Os pós foram misturados e tratados por 24 ho

ras a 1,200 °C no ar. As concentrações de Gd foram 

determinadas por análise química. Os espectros de 

difração de raios X de todas as amostras corres

ponderam, dentro do erro experimental, ao espec

tro lO do Ce0
2

, Nenhuma outra fase foi observada, 

Medidas de ressonância magnética 

Todas as medidas de ressonância magné

tica foram realizadas à temperatura ambiente e 
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9,5 GHz. ° espectro de uma amostra típica apa

rece na f igura 1.Todas as linhas podem ser iden

tificadas como pontos de inflexão do hamilto

niano dado pela equação 1. Em princípio, os da

dos de largura de linha e intensidade podem ser 

extraídos de qualquer uma das linhas do espec

tro do pó. Escolhemos a linha indicada por uma 

seta na figura 1, que corresponde à transição 

+3/2 H + 1/2,8 = 45°, porque tem uma amplitu

de razoável e está bem separada das outras li

nhas. Os resultados aparecem na tabela 1. 

0.28 0 .32 0.36 0.40 

MAGNETIC FIELD (T) 

Figura 1 - Espectro de RME de uma amostra de CeD
2 

dopada com 0.01 mol% Gd. A seta mostra a linha usada para medir 
a largura de linha e a intensidade do espectro. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Os dados experimentais a respeito da vari

ação com a concentração da largura de linha pico 

a pico I1H e da intensidade relativa IR do espec
pp 

tro do Gd3+ são comparados nas figuras 2 e 3 
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Tabela 1 - Largura de linha pico a pico I1H e intensidade IR da 
pp 

transição de RME +3/2 H + 7/2, 8 = 45° do GdJ+ em (eO
l 

para 

várias concentrações de Gd (T = 300 K, v = 9,5 GHz). 

f(mol%) I1H (mT) 
pp 

IR (U .A.) 

0,01 0,55 9 

0,10 0,97 31 

0,20 1,28 54 

0,40 1,72 100 

0,60 2,00 126 

0,80 2,25 146 

1,00 2,38 166 

com dados semelhantes para o Mn 2+ na mesma 

rede hospedeira. 1 Enquanto, no caso de amos

tras de Mn2+:Ce0
2

, a largura e a intensidade das 

linhas passam por um máximo entre 0,2% e 0,4% 

Mn e, em seguida, começam a diminuir; no caso 

de amostras de Gd3+:Ce0
2

, a largura e a intensida

de das linhas aumentam monotonicamente com 

a concentração do dopante. Isso é tomado como 

prova de que em soluções sólidas diluídas de 

Gd
2
0

3
-Ce0

2 
não existem efeitos de aglomeração 

semelhantes aos observados 1,l, 11 ,12 em Mn:Ce0
2

, 

Fe:MgO e Fe:CaO. A figura 4 mostra a variação 

2,5 
3+ ____ -

Gd :CeO, __________ • 
2,0 _______ • 

f- .-------

~1 ,5 / 
E- • 

~a 1 ,OV 
0,5 Mn" :CeO, 

~-.--.----.----.----.----. 
0,0 '::-~-:-'-:--~-:-'-:-~-----:"'::-~~~~~----' 

0,0 0 ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

f(mol% ) 

Figura 2 - Variação com a concentração da largura de linha pico a pico 
do es pectro, L1Hpl em CeD2 dopado com Gd e Mn. 
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140 

120 

-Gd'·:CeO, _~ 
/ '

/ -
-100 / « 
~ 80 

- « 60 . , '--------
40 e e_______ ,. 

e e ______ Mn :CeO, 20 ' ______ , e ___ 

O e 
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

f(mol% ) 

Figura 3 - Variação com a concentração da intensidade da intensidade 

do espectro, 'R' em CeOl dopado com Gd e Mn, 

J
E 

:r:.a 
<l 1 

O L-~~ __ ~-L~ __ ~~ __ L-~~~ 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
f(mol% Gd) 

Figura 4 - Variação com a concentração da largura de linha pico a pico 
do espectro, 6.H

p
{l em CeOl dopado com Gd, Os círculos 

são pontos experimentais; as curvas representam os resultados de cálculos 
teóricos para oito diferentes alcances da interação de câmbio, 

teórica da largura de linha pico a pico I1H ,dada 
pp 

pela equação 2, para p = 1 (ausência de aglome-

ração), I1Ho = O,55mT e oito diferentes alcances 

da interação de câmbio. Como a incorporação 

de cátions trivalentes ao Ce0
2 

é compensada 

por lacunas de oxigênio, a estrutura de defeitos 

de Ce0
2
•
X 
deve, em princípio, ser levada em conta 

nesta análise. Entretanto, as concentrações de Gd 

usadas neste trabalho (entre 0,01 e 1,00 mol%) 

foram tão pequenas que esse efeito pode ser des

prezado. Os valores de rc e z(r) para as primeiras 

oito esferas de coordenação aparecem na tabe

la 2, onde n é o número de ordem da esfera de 

coordenação (n = 1 não inclui nenhum sítio vizi

nho e assim por diante), Os valores de z(r) são 

os apropriados para a rede cfc do Ce0
2
; os valo

res de r foram calculados usando-se a constan-
c 

te de rede à temperatura ambiente10 medida por 

difração de raios X, ao = 0,5411 Onm. A figura 4 

mostra também os resultados experimentais, 

Esses resultados são compatíveis com a curva 

teórica para n = 6, que corresponde, de acordo 

com a tabela 2, a um alcance rc = 0,886 nm para a 

interação de câmbio. A figura 5 mostra os valo

res teóricos (equação 3) e experimentais (tabela 

1) da intensidade do espectro. A escala vertical é 

arbitrária e foi escolhida para a melhor concor

dância possível dos pontos experimentais com 

a curva teórica para p = 1 e n = 6, ou z(r) = 78. A 

concordância é excelente, 

Na figura 6, é mostrada a variação do alar

gamento dipolar I1H
d 

do espectro do Gd3+ em CO
2 

e em três outras redes cúbicas hospedeiras,13' ls 

MgO, CaO e SrO. ° aumento mais rápido da lar

gura de linha com a concentração de Gd em Ce0
2 

180r-~-.--~-r~Tn.-~~r--r-,--. 

160 

140 

120 

100 

~ 80 

-ó" 60 

40 

20 

0,2 0,4 0,6 0 ,8 1,0 
f(mol% Gd) 

Figura 5 - Variação com a concentração da intensidade do 
espectro, 'R' em CeOl dopado com Gd. Os círculos são pontos experimentais; 

as curvas representam os resultados de cálculos 
teóricos para oito diferentes alcances da interação de câmbio. 
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Tabela ]- Valores do alcance efetivo da interação de câmbio, r" e 

do número de sítios catiônicos que estão incluídos em uma esfera 

de raio r" z (r), para as primeiras oito esferas de coordenação da 

rede cristalina do CeO!, 

n re (nm) z(r) 

0,000 O 

2 0,383 12 

3 0,541 18 

4 0,663 42 

5 0,765 54 

6 0,886 78 

7 0,937 86 

8 1,012 134 

não está de acordo com o fato de que a constan

te de rede ao em CaO, 0,541 nm, é maior que nos 

outros três compostos. Isso provavelmente se 

deve a tensões aleatórias da rede cristalina que 

alargam transições não-Kramer, como a que foi 

investigada no presente trabalho, o que já foi 

observado l6
-
18 em óxidos como MgO e AIP3' 

OS resultados do presente estudo são in

suficientes para determinar por que efeitos de 

aglomeração estão presentes em soluções só

lidas de Mn:Ce02 e não em soluções sólidas de 
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Gd'-:CaO 

Gd" :MgO 

1,0 
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PESQUISA 

Avaliação multiaitério de 
material de emprego militar 

Aderóon Campoó Paóóoó * 

e Luiz Flávio Autran Monteiro Gomeó ** 

RESUMO 

Este artigo compara dois métodos analíticos de apoio multicritério à tomada de decisão para 

escolha de material de emprego militar dentro do âmbito do Centro de Avaliações do Exército. No 

processo decisório em questão foi utilizado o método multicritério AHP. O outro método utilizado foi 

o TODIM, que traz em sua estrutura diferentes características, sendo a principal delas a sua estru

turação sobre o paradigma da Teoria das Expectativas. Por esse motivo, o método TODIM permite 

levar-se em conta o risco na modelagem dos problemas decisórios multicritério. Embora os méto

dos se baseiem em diferentes paradigmas, o resultado dos estudos mostrou que ambos os métodos 

podem ser aplicados em avaliações militares de mesma natureza. 

PALAVRAS-CHAVE 

Teoria das Expectativas; Apoio multicritério à decisão; TODIM; AHP. 

INTRODUÇÃO 

Este artigo compara dois métodos analíti

cos de apoio multicritério à tomada de decisão 

para escolha de material de emprego militar,den

tro do âmbito do CAEx - Centro de Avaliações do 

Exército. No processo decisório em questão foi 

utilizado o Método de Análise Hierárquica - AHP 

(Saaty, 1991 ).0 outro método utilizado foi o TODIM 

(Tomada de Decisão Interativa Multicritério) (Po

merol & Barba-Romero, 2000), que traz em sua 

estrutura diferentes características, sendo a prin

cipal sua fundamentação na Teoria das Expectati-

vas (Tversky e Kahneman, 1981) e, por isso, per

mite levar-se em conta o risco na modelagem dos 

problemas decisórios (Gomes e Lima, 1992). Em

bora os dois métodos se baseiem em diferentes 

paradigmas, o resultado do estudo aqui relatado 

mostrou que ambos podem ser aplicados em 

avaliações militares de mesma natureza. 

O CAEx forneceu, para a análise de decisão, 

informações que tiveram origem na avaliação 

original do material de emprego militar, feita utili

zando-se o AHP. Partindo-se dos dados obtidos 

para a aplicação do AHP, organizou-se e execu

tou-se a análise pelo TODIM. Em seguida, os re-

* Professor do Departamento de Sistemas e Computação do Instituto Militar de Engenharia. 

** Professor Titular do Programa de Pós-Graduação e Pesquisas das Faculdades Ibmec/Rio de Janeiro. 
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sultados foram comparados, com o objetivo de 

analisar características dos dois métodos. 

o MÉTODO AHP 

o método AHPfoi desenvolvido originalmen

te na década de 1970 por Saaty (op. cit.) e possui 

esse nome - Ana/ytic Hierarchy Process original

mente - devido às suas características de estrutu

ração, sendo os critérios agrupados segundo uma 

hierarquia. Assim como o TODIM, o AHP também 

possui características próprias para análise de 

critérios tanto qualitativos como quantitativos. 

A principal característica do AHP é, de fato, a 

estruturação dos seus critérios condicionantes 

sob a forma de uma hierarquia. Nela, o seu nível 

mais elevado é representado pelo objetivo maior 

do problema, que é a meta a ser atingida. A mis

são associada ao problema seria, portanto, a de

cisão a ser tomada, no caso, a compra de mate

riais militares. Quando se pretende tomar deci

sões complexas trabalhando com o AHp, selecio

na-se o conjunto básico de critérios considera

dos relevantes para a análise de decisão. E, partin

do desses critérios, outros subcritérios também 

ALTERNATIVA n 

são escolhidos, formando-se uma hierarquia co

mo a mostrada na figura 1. O importante é que a 

hierarquia assim constituída seja aceita pelos par

ticipantes do processo decisório, como uma boa 

representação do problema. 

Dentro de cada critério específico, atribui-se 

a um especialista a missão de opinar para cada 

alternativa, designando valores aos critérios. É ne

cessário também que sejam dados pesos aos cri

térios. Assim, associa-se a eles a devida importân

cia para a determinação do objetivo do problema. 

Após estruturados os critérios e as alternati

vas, os especialistas opinam sobre as alternativas 

dentro de cada subcritério específico. Fazem-se 

comparações paritárias entre as alternativas, bus

cando-se identificar quão melhor do que as de

mais é cada alternativa. Para isso, constroem-se 

matrizes quadradas, recíprocas positivas, cuja or

dem será igual ao número de alternativas. Pos

teriormente, para cada critério ou subcritério faz

se o mesmo, subindo-se assim progressivamente 

na hierarquia. Essas comparações paritárias forne

cem pesos para cada alternativa dentro de cada 

critério ou subcritério, e para os critérios e subcri

térios quando comparados entre si. Dá-se a obten-

CRITÉRIO n 

ALTERNATIVA n ALTERNATIVA n 

Figura 1 - Modelo de estrutura hierárquica do AHP 
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ção desses pesos por meio do cálculo do auto

vetor principal de cada matriz quadrada. Ao final 

do processo, esses pesos irão compor uma função 

de agregação aditiva, na quat para cada alterna

tiva específica, atribui-se um valor final que possi

bilita a ordenação global de todas as alternativas. 

A TEORIA DAS EXPECTATIVAS 

A Teoria das Expectativas pertence ao cam

po da Psicologia Cognitiva e tem como base pa

radigmática a modelagem do comportamento 

do ser humano diante do risco, no que tange a 

tomada de decisões. Os comportamentos de 

decisores, observados por seus criadores, mos

tram que, nas situações que envolvam ganhos, 

o ser humano tende a ser mais conservador em 

relação ao risco e, em situações que envolvam 

perdas, o mesmo mostra-se mais propenso ao 

risco. Em outras palavras, quando se estabelece 

uma situação na qual se pode ganhar, prefere

se um ganho menor, porém certo, a se arriscar 

por ganhos maiores e incertos. Em situações que 

envolvam perdas, as pessoas preferem se arris

car a perder mais, porém com a possibilidade de 

nada perderem, do que ter uma perda menor, 

porém certa. Tem-se verificado esse comporta

mento do ser humano pelos vários experimen

tos, nos quais montaram-se questionários, apli

cados a uma quantidade de pessoas considera

das adequadas para o experimento. O método 

TODIM, por sua vez, utiliza como sua fundamen

tação a Teoria das Expectativas, incorporando a 

curva da função de valor determinada experi 

mentalmente por Kahneman e Tversky (op. cit.) 

ao seu modelo analítico.Tal curva tem o aspecto 

ilustrado na figura 2. 

Com a função de valor, procura-se estabele

cer quantitativamente a satisfação das pessoas, 
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Valor 

Perdas Ganhos 

Figura 2 - Curva da função de valor da Teoria das Expectativas 

inserindo essa característica de aversão e propen

são ao risco, natural da maioria dos seres huma

nos. Por exemplo, suponha-se um investidor que 

possui um determinado patrimônio. A sua sa

tisfação em ganhar mais é crescente, porém com 

o aumento dos ganhos o nível de satisfação au

menta em taxas decrescentes. Na prática, a dife

rença de satisfação entre um indivíduo que pos

sui R$l 00.000 e ganha R$l 00.000 é muito maior 

que a de um indivíduo que possui R$1.000.000 e 

ganha R$l 00.000. Em contrapartida, a insatisfa

ção em perder é muito maior. A diferença de sa

tisfação entre um indivíduo que perde R$l 00.000 

e depois perde mais R$100.000 é muito maior 

que a de um indivíduo que perde R$1.000.000 e 

depois perde mais R$l 00.000. Isso pode ser cons

tatado na figura 2. 

o MÉTODO TODIM 

O método multicritério TODIM é um méto

do de análise de decisão que fornece como re

sultado as alternativas já organizadas por ordem 

global de preferência. Antes de se iniciar a apli

cação do método TODIM, no entanto, faz-se mis

ter que os critérios sejam bem selecionados e 

que atendam ao pré-requisito de separabilidade 

(Clemen, 1996). A independência é necessária 

para que os critérios não sejam contabilizados 

mais de uma vez dentro do mesmo modelo. O 



método TODIM baseia-se também na Teoria da 

Utilidade Aditiva e nela, para que haja separabi

lidade de um critério em relação ao outro, é ne

cessário que os critérios sejam mutuamente 

preferencialmente independentes (Clemen, op. 

cit.). Apresentam-se a seguir os principais ele

mentos do TODIM, os quais são reproduzidos de 

Gomes e Lima (op. cit.). 

Após a seleção dos critérios e alternativas, 

montam-se duas matrizes. A primeira é a matriz 

de performances, que possui n (número de alter

nativas) linhas e m (número de critérios) colu

nas. Para cada critério, auscultam-se pessoas ca

pazes de opinar sobre a importância relativa das 

diversas alternativas, critérios e subcritérios do 

problema, sempre a partir de sua representação 

através da hierarquia. Os valores quantitativos 

são facilmente inseridos nas colunas. Introdu

zem-se julgamentos subjetivos, por sua vez, por 

meio da leitura de uma tabela que relaciona lei

turas na escala numérica a julgamentos de valor 

claramente subjetivos. Posteriormente, faz-se a 

normalização pela divisão de cada coluna pelo 

seu maior valor. A segunda matriz é a de compa

ração entre pares de critérios. Nessa matriz com

param-se os critérios entre si da mesma forma 

como se faz com o método AH P. Essa matriz, logo 

em seguida, é normalizada da mesma forma que 

a anterior. 

Podem-se encontrar inconsistências na mon

tagem dessa matriz de comparação por pares 

de critérios. A inconsistência ocorre devido a er

ros nos julgamentos de valor. Dados três critérios 

A, B, C, por exemplo, para que não haja inconsis

tência, deve ocorrer que se A é preferível a B e B 

é preferível a C, então A deve ser preferível a C. 

Outro problema que ocorre está relacionado com 

a intensidade com a qual um critério é preferível 

em relação a outro. A inconsistência, no entan-

to, é comum nos julgamentos humanos. Depen

dendo do grau de inconsistência, pode ocorrer a 

reavaliação dos pesos atribuídos entre os crité

rios. Caso os decisores estejam seguros dos valo

res então atribuídos, a matriz será revista de for

ma a eliminar-se sua inconsistência (Gomes, 1993). 

Para que se ordenem as alternativas de for

ma a poder-se recomendar um curso de ação es

pecífico, o método TODIM fornece como resulta

do final o valor global das alternativas. Para que 

se façam os cálculos, é necessário que antes se 

determinem as dominâncias de cada alternativa 

em relação a cada uma das outras. A incorpora

ção do paradigma da Teoria das Expectativas pelo 

método TODIM se faz pela introdução dessa fun

ção de valor nas medidas de dominância de uma 

alternativa sobre a outra. Em um contexto multi

critério, como o do estudo de caso em pauta, as 

perdas e os ganhos são definidos como diferen

ças entre os valores w
ic 

estabelecidos na matriz 

de performances, para todas as alternativas, den

tro de um critério c em particular. As equações 

constitutivas do método, portanto, são: 

o(i, j) = ! cI:> , (i, j), \f (i , j) 
(=1 

em que 

aJw,, -w j) 

V ~>" 

e 
O(i,j) = medida de dominância da alternativa i 

sobre a alternativa j; 

m = número de critérios 
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c = critério genérico variando de 1 a m; 

are ~ taxa de substituição do critério c pelo critério 

r (elemento da matriz de comparação por pares 

de critérios); 

w w = pesos das alternativas i e j, respectiva-
le, JC 

mente, em relação ao critério c; 

e = fator de atenuação de perdas 

Na prática, a função de valor incorporada 

ao TODIM se torna proporcional à raiz quadrada 

da diferença entre os valores wic' Após feitos os 

cálculos anteriores, será montada a matriz qua

drada de ordem n 8(i,}), onde n é o número de 

alternativas. Essa matriz é denominada matriz 

de dominâncias relativas das alternativas. Os va

lores totais das alternativas são determinados 

através do seguinte cálculo: 

! o(i, j) - M in! o(i, j) 
Ç,i = J::/ n i Jo:' ti 

Max LOU,j)- Min Lo(i,j) 
I ,>=, 1 l=/ 

Cada valor ç é uma soma de linhas norma-
I 

lizadas da matriz de dominâncias. Depois de calcu

lados os valores, estes são ordenados e, assim, de

terminam-se as alternativas a serem escolhidas. 

o ESTUDO DE CASO 

O problema resolvido no âmbito do CAEx 

possuía seis alternativas e quatro critérios. As 

alternativas, no caso, eram veículos de uso mili

tar, e os critérios incluíam itens tais como segu

rança, mobilidade, capacidade de transporte e 

logística. Por questões de sigilo, não serão mos

trados detalhes dos subcritérios do problema, 

nem detalhes das opções estudadas. O que está 

sendo exposto aqui são os resultados da análise 

do problema pelo AHP, de forma que esses da

dos possam ser utilizados mais adiante para a 
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modelagem pelo método TODIM. Ao final, orde

na-se o conjunto de alternativas e escolhe-se a 

melhor dentre elas. 

A comparação paritária entre os critérios for

nece o peso de cada critério para a resolução do 

problema. Dessa maneira, determina-se qual crité

rio é mais representativo para a seleção das alter

nativas e estabelecem-se os valores fundamentais 

para a ordenação dessas alternativas. A seguir, na 

figura 3, determinam-se os pesos de cada critério. 

0.556 

0,202 0.184 

Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 

Figura 3 - P.esos dos critérios 

Na formulação de um modelo para apoio à 

decisão com o método AHp, por sua vez, existe um 

momento no qual especialistas atribuem valores, 

aqui entendidos como graus de importância, às 

alternativas, tendo em vista um critério específi

co. Na figura 4, mostram-se quais valores foram 

definidos para as seis alternativas, tendo em vista 

cada critério específico. Dentro dos critérios, cada 

uma das seis barras representa uma das alterna

tivas, já ordenadas. 

O resultado final virá da soma dos valores 

das alternativas ponderada pelo peso dos crité

rios. Dessa maneira, os valores do resultado final 

da análise estão representados na figura 5. 

Com base nos dados fornecidos pelo CAEx, 

é possível resolver o problema utilizando-se o 

método TODIM. A partir desses dados, monta-se 

a matriz de performances e obtém-se o vetm de 

pesos dos critérios suficiente par.a a resolução' do 

problema do ponto de vista matemático. No es

tudo realizado, aplicou-se o model'o empregan-
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Figura 4 - Valores das alternativas dentro dos critérios 

Resultado Final 

0,394 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Figura 5 - Resultado final 

do-se o fator de atenuação 8 igual a 1 (Gomes e 

Lima, op. cit.). A matriz de performances possui a 

composição constante da tabela 1. 

Obtiveram-se esses dados dos gráficos de 

barras anteriormente citados e arranjaram-se os 

Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 

Altl 0,1883 0,21 0,160 0,167 

Alt2 0,2663 0,531 0,242 0,167 

Alt3 0,1063 0,054 0,129 0,183 

Alt4 0,1063 0,054 0,160 0,183 

Alt5 0,1323 0,075 0,115 0,151 

Alt6 0,1323 0,075 0,190 0,151 

Tabela 1 - Dados do modelo do CAEx 

mesmos de forma a compor a matriz. Entretan

to, faz-se necessário aplicar a normalização de 

Belton e Gear (1982), na qual se divide cada colu

na pelo maior número da coluna. Mostra-se o 

resultado de tal normalização na tabela 2: 

Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 

Altl 0,707 0,395 0,661 0,913 

Alt2 1,000 1,000 1,000 0,913 

Alt3 0,399 0,102 0,533 1,000 

Alt4 0,399 0,102 0,661 1,000 

Alt5 0,497 0,141 0,475 0,825 

Alt6 0,497 0,141 0,785 0,825 

Tabela 2 - Matriz de Performances 

O vetor de pesos dos critérios está na tabela 3: 

Pesos 

Critério 1 0,202 

Critério 2 0,556 

Critério 3 0,058 

Critério4 0,184 

Tabela 3 - Pesos dos critérios 
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A partir dos dados acima expostos, pode-se 

agora passar aos cálculos do método TODIM. Da 

matriz de performances calculam-se as diferen

ças entre os valores w - w que são os julga-
IC je, 

mentos dos especialistas dentro de cada crité-

rio específico. Essa diferença representa a domi

nância da alternativa i sobre a)e entrará na equa

ção para fornecer um valor que representará o 

julgamento modelado pela Teoria das Expectati

vas, sendo que, de acordo com as equações na 

seção 4 deste artigo, o valor final da função se

guirá o aspecto da curva da figura 6. Com tal 

diferença calculam-se as dominâncias parciais 

para cada critério específico. 

. valor 

(Wil-Wjl) 

Figura 6 - Função de valor do método TODIM 

o critério de referência escolhido para o cál

culo das dominâncias parciais foi o critério 2, que 

possui o maior peso relativo. Com esse critério 

pode-se calcular a taxa de substituição a ser uti

lizada nas equações descritivas de cada segmen

to de (PJ i,)), mostradas na seção 4. Essa taxa de 

substituição será o quociente entre o peso do 

critério de referênc ia e o peso do critério a ser 

utilizado para o cálculo da matriz (Pc específica. 

Matematicamente, tem-se que arc = (peso do cri

tério)/(peso do critério de referência). A tabela 4 

apresenta as taxas de substituição dos critérios, 

sendo auxiliar para os cálculos pelo TODIM. 

As equações do método TODIM, mostra

das na seção 4, representam matematicamente 

o gráfico empírico da Teoria das Expectativas,das 

figuras 2 e 6. Por essas equações é possível mon-
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I 
Taxas de Substituição 

Critério 1 0,330935 

Critério 2 0,363309 

Critério 3 I 1 

Critério 4 0,104317 

Tabela 4 - Taxas de substitui ção 

tar as matrizes (P(W para cada critério específico. 

Para os dados do presente estudo essas matri 

zes (PJi,)) foram calculadas em planilha Excel. 

Nessa planilha incluem-se os dados da matriz de 

performances e das taxas de substituição de ca

da critério pelo critério de referência . Cada célula 

processa essas informações seguindo as equa

ções do TODIM. 

A função utilizada é relativamente simples e 

faz uso de uma das equações anteriormente cita

das, de acordo com o valor da diferença wic - ~c' 

Partindo das quatro matrizes (PJi,)) calculadas, 

monta-se a matriz de dominâncias 8(i,)), de mes

ma ordem, cujos elementos são a soma de cada 

a. das quatro matrizes. Com essa matriz de dom i-
IJ 

nâncias é possível calcular os valores totais das 

alternativas e, dessa forma, ordená-Ias de acordo 

com as preferências dos especialistas ou agentes 

de decisão auscultados. Chega-se ao resultado 

final pela normalização dos valores das somas 

de cada linha da matriz de dominância, fazendo

os variar entre zero e um. Ao final, ordenam-se 

as alternativas, conforme mostrado na tabela 5: 

Ordenações finais 

Alternativa 2 

Alternativa 1 

Alternativa 6 

Alternativa 4 

Alternativa 5 

Alternativa 3 

Tabela 5 - Resultado do modelo 



Ao comparar-se as ordenações calculadas 

separadamente pelos métodos TODIM e AHP, 

obtêm-se resultados muito parecidos entre si. 

ANALISE DOS RESULTADOS 

E COMPARAÇOES 

ENTRE OS DOIS Mt:TODOS 

Os resultados obtidos da comparação dos 

resultados entre os métodos TODIM e AHP são 

bastante semelhantes. A tabela 6 a seguir mostra 

os resultados obtidos da execução de cada um 

dos modelos. 

Ordenação Método Todim Método de Análise 
Hierárquica 

1 Alternativa 2 Alternativa 2 

2 Alternativa 1 Alternativa 1 

3 Alternativa 6 Alternativa 6 

4 Alternativa 4 Alternativa 5 

S Alternativa 3 Alternativa 4 

6 Alternativa 5 Alternativa 3 

Tabela 6 - Comparação dos resultados dos métodos 

Observando-se a tabela 6, percebe-se que 

as três primeiras colocações são coincidentes. Nas 

três últimas, por outro lado, a ordenação se man

teve, com exceção da alternativa 5, que, pelo mé

todo TODIM, é a última colocada e, pelo AHp, é a 

quarta colocada. Entretanto, não estavam dis

poníveis as matrizes de comparações paritárias 

do AHP, o que teria possibilitado outros tipos de 

análise, talvez conduzindo a diferenças mais ex

pressivas entre os resultados. 

O método AHP é um método antigo e bas

tante difundido. Porém, também é alvo de for

tes críticas. O método TODIM é um método mais 

recente e sua principal característica é incorpo

rar a Teoria das Expectativas em seu modelo. Em 

sua construção procurou-se evitar as deficiências 

dos outros métodos. Apesar disso recebe algu

mas críticas. Nesta seção levantam-se também 

pontos positivos e negativos de ambos os méto

dos, procurando-se estabelecer uma visão mais 

crítica sobre eles. 

No que concerne à aplicação do método 

AHp, um primeiro ponto a ser citado é a estru

turação formal do problema: o problema a ser 

resolvido pode ser decomposto em forma de 

hierarquia. Assim é possível compreender bem 

a questão em pauta, simplicidade das compara

ções paritárias; dessa forma o decisor tem a 

chance de focar vários pequenos pedaços do 

problema, trazendo simplificações dos julgamen

tos. Quando se calcula o índice de inconsistência 

de Saaty, é estabelecido um parâmetro pelo qual 

as pessoas responsáveis pela avaliação podem 

repensar se realmente estão atribuindo valores 

corretos para a resolução do problema. Assim, é 

possível voltar e analisar os dados que estão 

sendo colocados no modelo, contribuindo para 

um resultado mais acertado e unânime. O AHP 

é, por estes e outros de seus atraentes aspectos, 

um dos métodos multicritério mais emprega

dos em usos práticos. 

Já com relação ao método TODIM, visivel 

mente a utilização da Teoria das Expectativas 

como base paradigmática é seu elemento bási

co de inovação. O que se procura fazer é trans

formar os julgamentos humanos em valores de 

utilidade compatíveis com a idéia de aversão ao 

risco no domínio dos ganhos e da propensão ao 

risco no domínio das perdas, fato esse que ocor

re para a maioria dos seres humanos. Dessa for

ma, um comportamento inconsciente é mode

lado de maneira quantitativa e colocado no mé

todo. No que concerne à minimização da possi

bilidade de ocorrência de reversão de ordem, no 

método é utilizada a normalização de Belton e 
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Gear (1982), que evita a ocorrência da reversão 

de ordem. Enquanto no método AHP o cálculo 

do autovetor principal da matriz de compara

ções paritárias pode ocasionar graves inversões 

nos julgamentos dos decisores,o método TODIM 

calcula o seu vetor de pesos de maneira distinta, 

evitando assim essa anomalia. Apesar de ser 

pouco usual a presença de alternativas interde

pendentes, o método TODIM possui ainda re

curso para a modelagem desse tipo de proble

ma. Também possui, assim como o AHP, recurso 

para estruturação hierárquica do problema; des

sa maneira, evita-se que se façam difíceis com

parações entre os critérios, facilitando a análise 

do problema em partes afins. A matemática pre

sente no método TODIM é de fácil entendimen

to, simplificando a sua utilização por pessoas 

pouco familiarizadas com os métodos analíticos 

de maior complexidade matemática. Finalmen

te, na medida em que situações complexas de . 

decisão, muitas vezes, requerem a presença de 

especialistas em aspectos específicos do proble

ma em questão, o método TODIM possibilita que 

julgamentos desses especialistas sejam agrega

dos, dando caráter mais amplo à resolução do 

problema e trazendo maior credibilidade a es

tes resultados. 

Existem, no entanto, sérias críticas feitas ao 

AHP. Bana e Costa e Vansnick (2001) mostram 

alguns exemplos em que os julgamentos expos

tos pelos decisores são gravemente distorcidos 

após o cálculo dos autovetores principais da 

matriz de comparação por pares do método AHP. 

Quando se determina essa matriz, estão explíci

tas as relações de dominâncias entre critérios 

ou alternativas, dependendo do que esteja sen

do comparado. O que se verifica é que, após a 

determinação dos pesos dos critérios, são distor

cidas, e algumas vezes invertidas, as relações de 
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dominância. Isso é um erro bastante grave. O mé

todo TODIM contorna esse problema determi

nando esse vetor de uma forma alternativa, na 

qual não é calculado esse autovetor. O proble

ma de reversão de ordem no AHP foi apontado 

por Belton e Gear (op. cit.) e solucionado, mu

dando-se o tipo de normalização do vetor de 

pesos calculados pelas matrizes. A normalização 

sugerida classicamente pelo método AHP é a que 

divide todos os elementos pela soma de todos. 

Para resolver o problema causado por esse tipo 

de normalização é sugerido um tipo de normali

zação que divide os elementos pelo maior ele

mento do conjunto. Foi mostrado que dessa for

ma não haverá a reversão de ordem. O primeiro 

artigo de Belton e Gear (op. cit.) foi contestado 

por Saaty e Vargas (1984). Posteriormente, Belton 

e Gear (1985) deram a resposta à tal contesta

ção. No método TODIM esse tipo de normaliza

ção já está incluída no modelo. A possibilidade 

de grande número de objetos de comparações 

faz com que o método se torne cansativo, po

dendo levar a erros por fadiga. A escala de 1 a 9 

pode gerar inconsistências. Supondo um crité

rio A três vezes mais importante que B e este 

quatro vezes mais importante que C. Isso impli

caria A doze vezes mais importante que C, o que 

não é possível devido à escala imposta pelo mé

todo. Quanto à conversão da escala verbal para a 

escala numérica, discute-se se a correspondência 

entre as escalas numérica e verbal expressa os 

julgamentos reais dos decisores. 

Na verdade, elaborou-se o método TODIM 

utilizando-se as observações do meio acadêmi

co quanto a defeitos de outros métodos exis

tentes e, em particular, do próprio método AHP. 

Isso reduz a quantidade de problemas encon

trados, bastando algumas observações quanto 

a pontos específicos. Sobre as imposições de in-



consistências pela escala de 1 a 9, assim como 

no AHp, o método TODIM utiliza a mesma escala 

para a comparação entre critérios, trazendo a 

possibilidade de ocorrência dos mesmos pro

blemas, embora se possa zerar plenamente a 

inconsistência das matrizes (Gomes, op. cit.). 

Quanto à possibilidade de grande número de 

comparações, caso sejam utilizados muitos cri

térios para a modelagem do problema, serão 

necessárias efetivamente muitas comparações. 

Finalmente, no que tange à conversão da escala 

verbal para a escala numérica, a escala utilizada 

para o TODIM é semelhante à utilizada para o 

AHP e alguns autores discutem a correção da 

correspondência entre as escalas. 

CONCLUSÕES 

Após a análise comparativa dos resultados 

e dos métodos, pode-se constatar pontos im

portantes em ambos os métodos de análise de 

decisão. O AHP é alvo de graves críticas que de

vem ser consideradas no momento da sua utili

zação. Dentro do software Expert Choice, o qual 
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viabiliza o uso do AHp, existe um recurso, funda

mentado nas críticas de Belton e Gear (op. cit.), 

que evita a reversão de ordem. A grave crítica 

feita por Bana e Costa e Vansnick (op. cit.) pode 
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ternativo sugerido por Saaty - e que é utilizado 

no método TODIM - em substituição ao cálculo 

do autovetor principal para a determinação dos 

pesos dos critérios. 

Considerando que a finalidade essencial do 

CAEx era determinar a melhor alternativa dentre 

as seis, para eventual aquisição, conclui-se que a 

obtenção de resultados muito similares pelos dois 

métodos, fundamentados em paradigmas deci
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o método TODIM traz características relevantes 

no bojo de sua formulação, notadamente com a 

possibilidade de trabalhar-se explicitamente com 

as atitudes dos agentes de decisão diante do ris

co. Devido a tais características, esse método tor

na-se uma alternativa fortemente recomendável 

para auxiliar na solução de problemas de avalia

ção de material de emprego militar. (lU 
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PESQUISA 

Simulação de praças de pedágio 
via 'software' Arena 

Altair d06 Santo6 Ferreira Filho*, 160lina Cruz** 

e Maria CriMina Fogliatti de Sinay*** 

RESUMO 

O sistema de transporte rodoviário desempenha importante papel no desenvolvimento econômi

ca de um país pelos atributos que, intrinsecamente, capacitam-no para o suprimento de matérias

primas, para a distribuição de produtos acabados e para o deslocamento de pessoas. Esse sistema 

será mais qualificado quanto melhor tiver sido planejado e melhor a sua infra-estrutura tiver sido 

implantada e mantida segundo padrões estabelecidos. Porém, tais atividades absorvem, além de 

mão-de-obra especializada e equipamentos modernos, altos recursos financeiros, nem sempre 

disponíveis, sobretudo em países em desenvolvimento como o Brasil, que se voltam, assim, para o 

setor privado a fim de captar tais recursos. Para atrair investimentos desse setor, é necessário 

mostrar o retorno dos mesmos. No caso de rodovias, esse retorno é obtido com a cobrança de 

pedágios, cujos valores dependem do tráfego estimado e do número de cabines a serem instaladas 

para atendimento da demanda. O objetivo do presente trabalho é mostrar o potencial do software 

Arena na simulação de praças de pedágio. 

PALAVRAS-CHAVE 

Pedágios rodoviários; simulação de praças de pedágio. 

INTRODUÇÃO 

Em 1995, foi instituído no Brasil o Sistema 

Nacional de Viação (SNV) pela Lei Federal nº 1.176-

A/95, que prevê que a operação de transportes 

seja exercida, sempre que possível, pela iniciativa 

privada por meio de contratos de concessão, per

missão ou autorização para prestação de servi 

ços nesse setor. Para cobrir custos de construção, 

aumento de capacidade, restauração e conserva

ção, a concessionária é ressarcida por meio de 

cobrança de pedágio ou por outros empreendi

mentos e atividades comerciais associados ao trá

fego da rodovia concedida. 

As justificativas apontadas para as conces

sões rodoviárias são: 

- geração de investimentos com a recupe

ração e a ampliação de infra-estrutura viária; 

* MSc, Chefe da Seção de Engenharia em Fortificação e Construção do IME. 

** MSc, Doutoranda do Prog ra ma em Engenharia de Transportes da COPPE/ UFRJ. 

*** PhD, Professora Titular do Mestrado em Engenharia de Transportes do IME. 
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- inexistência de mecanismos próprios de 

financiamento; 

- introdução de serviços de auxílio aos usu

ários (resgate médico, guincho, socorro mecâni

co, telefonia e controle de tráfego) a fim de au

mentar a segurança e a confiabilidade; 

- aplicação de capital privado na forma de 

recursos próprios do acionista; 

- financiamento do setor público (pelo au

mento da arrecadação fiscal); 

- geração de empregos e desenvolvimen

to regional; 

- preparação da rodovia para crescimento 

da produção; e 

- introdução de novas tecnologias no se

tor de transporte. 

Um estudo realizado pela Confederação 

Nacional do Transporte (CNT) em 2003, denomi

nado Pesquisa Rodoviária, diagnosticou as con

dições das principais rodovias federais e estadu

ais brasileiras, analisando conjuntamente os três 

aspectos mais importantes relacionados à qua

lidade e à segurança viárias, quais sejam: pavi

mentação, sinalização e geometria. 

Com essa pesquisa, cujos resultados são 

apresentados esquematicamente na figura 1, ve

rificou-se que os problemas de infra-estrutura no 

Brasil são muitos, já que 83% da malha avaliada 

apresentou, em maior ou menor grau, algum tipo 

de imperfeição quanto ao seu estado geral de 

conservação, requerendo obras de restauração e 

melhoramentos para que se atinjam índices de 

eficiência em relação à segurança, à fluidez e à 

capacidade viária e para que se satisfaçam os prin

cípios da sustentabilidade ambiental. Apenas 17% 

da malha rodoviária federal encontram-se em 

bom ou ótimo estado de conservação. 

Segundo dados do mesmo estudo, apre

sentados na tabela 1, as maiores deficiências de 

Ótimo 

Péssimo r 4% 
25% Bom 

~3% 
~~~~t::::t: Deficiente 

41% 

Figura 1 - Estado de conservação das rodovias brasileiras. 

Fonte: Adaptado de CNT (2003) apud MARTINS (2005) 

pavimento, sinalização e geometria viária encon

tram-se no Nordeste brasileiro, onde 53,8% das 

rodovias estão em ruim ou péssimo estado de 

conservação. Percebe-se claramente a existên

cia de um desbalanceamento qualitativo regio

nal, amplamente favorável às regiões Sudeste e 

Sul, em detrimento, principalmente, da região 

Nordeste. Isso se constitui numa situação com

prometedora do desenvolvimento econômico 

e da integração regional. 

Tabela 1-Estado de conservação das rodovias 
brasileiras por Região 

Unidade da Estado Geral (%) 

Federação 
Ótimo Bom Defi ciente Ruim Péssimo 

Norte 1,2 6,0 41 ,5 32 19,2 

Nordeste 2,0 7,9 36,3 29,1 24,9 

Sudeste 6,5 15,5 46,6 21,5 9,9 

Sul 7,7 22,8 41 ,6 19,1 9,8 

Centro-Oeste 3,6 17,3 41 ,3 22,8 15,1 

Fonte: CNT (2003 ) apud MARTINS (2005) 

A concessão da rede viária à iniciativa priva

da se torna, então, um caminho viável para solu

ção desses problemas. 

OBJETIVO 

o objetivo do presente trabalho é mostrar 

o potencial do software Arena na simulação de 

praças de pedágio, Para tal, projetam-se cenários 

para diversas situações de tráfego ao longo da 
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rodovia federal BR-163 - Cuiabá/MT-Santarém/ 

PA, para serem tratados com o software de simu

lação Arena. Essa ferramenta permite simular o 

tráfego da rodovia e calcular o número de cabi

nes de pedágio a serem implantadas em cada 

trecho por meio do desenvolvimento de mode

los estruturados que propiciam o tratamento 

estatístico das informações e a aplicação de Teo

ria das Filas. A BR-163 foi escolhida, pois terá tre

chos pavimentados e recuperados ao longo de 

seus mais de 1.700km, variando assim o volume 

do tráfego da mesma. 

Como já mencionada, a atividade de arreca

dação de pedágio tem a finalidade de viabilizar 

economicamente a gestão, a operação, a manu

tenção e a conservação da rodovia por meio de 

cobrança de tarifa de uso. Essa atividade é realiza

da nas praças de pedágio, constituídas por pré

dio de administração e por cabines de cobrança. 

O atendimento nas cabines de pedágio deve 

ser estruturado de modo a impor o mínimo de 

retenção aos usuários, evitando a evasão de veí

culos e oferecendo condições adequadas de se

gurançat tanto para os funcionários como para 

os usuários e para o capital arrecadado. O aten

dimento pode ser manual, semi-automático ou 

automático. Neste trabalhot foi tratado apenas 

o atendimento manual. 

O número de cabines a serem instaladast os 

custos de implantação e operação das mesmast 

a demanda de tráfego na via e a tarifa a ser cobra

da são os subsídios necessários para a avaliação 

econômica da concessão. 

CARACTERIZAÇÃO DA RODOVIA BR-163 

A rodovia Cuiabá-Santarém foi aberta no 

início da década de 1970 com a finalidade de li

gar a região Centro-Oeste ao porto de Santarém, 
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num múltiplo contexto de integração nacionalt de 

expansão da fronteira agrícola e de exploração 

dos imensos recursos naturais da Região Amazô

nica. A justificativa original para a abertura da ro

dovia incluía a expansão da colonização agrope

cuária no lado do Mato Grosso e a ocupação do 

IIgrande vazio demográficoll entre os rios Xingu e 

Tapajós no lado paraense. Além dissot havia a ex

pectativa de aproveitamento econômico dos ri

cos depósitos minerais (em especial t ouro) exis

tentes na região de Itaituba/PA. 

Da extensão total da rodovia (l.765kmlt ape

nas o trecho matogrossense compreendido en

tre Cuiabá e Guarantã do Norte (714km) e parte 

do trecho paraense entre Santarém e Rurópolis 

(98km) foram pavimentadost enquanto a maior 

parte da estrada permaneceu sem pavimenta

ção. Na década de 1990, houve uma redução drás

tica na manutenção da rodovia t a qual levou à 

degradação do seu leito e ao aumento da erosão 

nas suas margens. 

Depois de três décadas de abandono, a per

cepção das vantagens de escoar a crescente pro

dução agrícola do norte de Mato Grosso através 

dos portos de Miritituba/PA (próximo à Itaituba) 

ou de Santarémt desafogando outras vias de es

coamento de grãost mostrou o asfaltamento da 

BR-163 como uma obra estratégica para o desen

volvimento regional t especialmente por ter-se 

estimado uma expressiva redução nos custos de 

transporte da safra agrícola através dessa via t em 

comparação com as principais rotas atualmente 

utilizadas (que chegam aos portos de Paranaguá/ 

PR e de Santos/SP). A obra serviria também para 

escoar produtos eletroeletrônicos da Zona Fran

ca de Manaus, carnet madeira e, em menor pro

porção, produtos agroflorestais destinados ao 

mercado do Centro-Sul do País (Grupo de Traba

lho Interministerial t 2004). 



Cabe mencionar que essa via, nas condi

ções atuais, permite o tráfego sofrido durante o 

período de seca enquanto que o seu uso fica prati

camente inviabilizado no resto do ano, isolando 

a população de sua área de influência da região 

do entorno. 

Baseados nesses fatos, o Ministério dos Trans

portes contratou o Estudo de Viabilidade Técnica 

e Econômica da BR-163/MT/PA,que incluía como 

objetivo a avaliação da implantação de pedá

gios ao longo da via. 

Dados de tráfego atual 

A empresa Engesur, contratada para o de

senvolvimento do Estudo de Viabilidade Técnica 

e Econômica da rodovia, instalou oito postos para 

controle e levantamento de informação sobre as 

cargas transportadas na via em locais estraté

gicos, que produziram os dados contidos na tabe

la 2 e no gráfico 1, a seguir. 

Tabela 2 - Volume de tráfego em 2004 

Tipo de 
veículo 

Passeio 

Camionetas 

Ónibus 

Caminhões 

Bitrem 

Rodotrem 

Motocicletas 

1.400 

1.200 

1.000 

800 

600 

400 

200 

O 

Postos 

1 2 3 4 5 

479 632 410 251 11 

559 664 394 260 53 

37 56 70 50 10 

1.205 846 743 563 124 

634 21 2 62 36 2 

75 34 2 2 O 

105 99 217 92 11 

~ I: _rn 

lIllf Jl.nlL .!Ul . JIll. . .nlL 

2 3 4 5 6 7 8 

6 

14 

73 

16 

78 

7 

O 

17 

Total 
7 8 

16 16 1.829 

93 40 2.1 36 

21 6 266 

70 53 3.682 

3 O 956 

O O 11 3 

23 16 580 

o Passeio 

O Camionetas 

O Ónibus 

O Caminhões 

• Bitrem 

O Rodotrem 

O Motocicletas 

Gráfico 1 - Volume de tráfeg o atua l 

A partir desses dados, foram criados alguns 

cenários de comportamento do tráfego, caso a via 

fosse totalmente recuperada. 

Projeções de tráfego para 2007, 

2015 e 2032 

Para realizar projeções de tráfego futuro, a 

Engesur considerou três parcelas de demanda: 

- a primeira, relativa a um crescimento da 

demanda atual com taxas de 3% para o Estado 

do Mato Grosso e de 4,5% para o Estado do Pará, 

correspondentes ao crescimento da população e 

do PIB da região; 

- a segunda, relativa à atração de tráfego de 

outras rotas para a BR-163/MT/PA (tráfego des

viado) por conta do asfaltamento; e 

- a terceira, relativa à possibilidade de de

senvolvimento econômico social da área de influ

ência, ocasionado pelas melhorias de acesso pro

porcionadas pela pavimentação da BR-163/MT / 

PA (tráfego gerado). 

Os dados obtidos para os anos 2007, 2015 e 

2032 são os contidos nas tabelas 3, 4 e 5 e nos 

gráficos 2, 3 e 4, a seguir. 

Tabela 3 - Volume de tráfego estimado 
para o ano 2007 

Tipo de Postos 

ve iculo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Passeio 523 691 448 274 18 23 26 25 

Camionetas 611 726 431 284 85 11 8 150 62 

Ónibus 40 61 76 55 16 26 34 9 

Caminhões 1.543 1.1 52 1.040 843 426 354 341 310 

Bitrem 802 753 785 768 742 751 560 555 

Rodotrem 78 74 77 76 73 73 55 55 

Motocicletas 115 99 237 101 18 28 37 25 

Representação dos Cenários 

Total 

2.028 

2.467 

317 

6.009 

5.716 

561 

660 

Os dados de tráfego (Volumes Médios Diá

rios - VMD) para os cenários dos anos 2007,2015 

e 2032 e para cada um dos 11 postos de pedá-
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Gráfico 2 - Volume de tráfego estimado para o ano 2007 

Tabela 4 - Volume de tráfego estimado 

para o ano 2015 

Tipo de 
veículo 1 2 

Passeio 663 691 

Camionetas 774 919 

Ónibus 51 78 

Caminhões 2.508 t .953 

Bitrem 1.605 1.506 

Rodotrem 156 148 

Motocicletas 145 137 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

O ~~ ~m 

Postos 

3 4 5 

568 347 25 

545 360 120 

97 69 23 

1.870 1.695 1.123 

1.571 1.536 1.482 

155 151 146 

300 127 25 

-' . 
II II 

nl nlL JL 
12345678 

6 

32 

168 

37 

1.021 

1.484 

146 

39 

Total 
7 8 

37 35 2.398 

214 89 3.189 

48 13 416 

1.002 959 12.131 

1.116 1.110 11.410 

110 110 1.122 

53 35 861 

O Passeio 
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O Ônibus 

O Caminhões 

11 Bitrem 

O Rodotrem 

O Motocicletas 

Gráfico 3 - Volume de tráfego estimado para o ano de 2015 

Tabela 5 - Volume de tráfego estimado 

para o ano 2032 

Tipo de Postos 

veículo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Passeio 1.096 1.446 938 574 53 68 78 75 

Camionetas 1.279 1.519 901 595 254 355 452 187 

Ónibus 85 128 160 114 48 78 102 28 

Caminhões 4.358 3.442 3.303 2.897 2.199 1.983 1.943 1.852 

Bitrem 1.850 1.506 1.571 1.536 1.486 1.489 1.124 1.110 

Rodotrem 179 148 155 151 146 146 110 110 

Motocicletas 240 137 496 210 53 83 112 75 
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Total 
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Gráfico 4 - Volume de tráfego estimado para o ano 2032 

Tabela 6 - Dados de tráfego para os cenários 

dos anos 2007,2015 e 2032 

~ 2007 2015 2032 
Postos (VMD) (VMD) (VMD) 

1 3.714 5.902 9.086 
2 3.565 5.616 8.416 
3 3.094 5.105 7.525 
4 2.400 4.287 6.078 
5 2.400 4.287 6.078 
6 2.400 4.287 6.078 
7 1.377 2.945 4.239 
8 1.377 2.945 4.239 
9 1.372 2.927 4.202 
10 1.203 2.580 3.921 
11 1.042 2.351 3.437 

gios a serem instalados ao longo da via, em lo

cais selecionados pela consultora, estão apre

sentados na tabela 6 acima. 

SIMULAÇÃO DOS CENÁRIOS 

o software Arena foi utilizado para simular 

o tráfego ao longo da BR-163 e determinar o nú

mero de cabines de atendimento em cada praça 

de pedágio e para cada cenário futuro. Na figura 

2, mostra-se um exemplo de praça de pedágio 

modelada com o aplicativo. 

Dados utilizados 

O Arena permite tratar o problema de pedá

gio como um sistema com filas, e, como tal, há ne

cessidade de se estabelecer cinco características 

básicas para seu equacionamento, quais sejam: 



Praça de Pedágio P1 (BR-163/MT, Km 670) 
Volume Médio Diano: 9.086 ve ículos Volume na Hora de Pico: 836 veiculos 
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Figura 2 - Modelo de praça de pedágio em funcionamento. 

- taxas de chegada dos veículos que aden

tram na praça de pedágio, por unidade de tem

po, com respectiva distribuição de probabilidade; 

- taxas de atendimento dos veículos para 

cada cabine de pedágio, por unidade de tempo, 

com respectivas distribuições de probabilidade; 

- número de cabines de atendimento em 

paralelo; 

- limitações para as filas, como tamanho má

ximo e tempo médio de permanência; e 

- disciplina de atendimento. 

Deve ser observado que se trata do estudo 

de cenários, isto é, de casos que foram criados co

mo possíveis realidades futuras. Portanto, todas 

essas características foram estabelecidas com base 

em atividades coletadas do mundo real. 

Tempos entre chegadas 

Para representar o tempo entre chegadas 

sucessivas de veículos nas praças de pedágio, foi 

obtida a partir dos dados anteriormente mencio

nados uma distribuição exponencial com taxa ÀN 

igual a 8% do VMD, por ser este o valor consagra

do para representar o volume médio em traba

lhos técnicos. Ainda, tendo em vista que os valo

res de t ráfego estimados podem flutuar, foram 

criadas três situações: 

- normal: ÀN = O,08.VMD; 

- pessimista: Àp = O,92.ÀN; 

- otimista: Ào = l ,15.ÀN· 

o tráfego circulando por cada praça de pedá

gio foi distribuído nos dois sentidos da rodovia, 

obedecendo à proporção de cabines de cada lado. 

Tempos de atendimentos 

Após pesquisa de campo desenvolvida em 

duas praças de pedágio da BR-040 (Rio de Janeiro/ 

RJ - Juiz de Fora/MG), para representar o tempo de 

atendimento de cada cabine foi obtida uma distri

buição do tipo Beta, com média de 25,2 segundos. 

Por ter sido observado que a composição 

de tráfego da BR-040 é diferente da composição 

da BR-163, os tempos de atendimento dos car

ros e dos caminhões foram computados em sepa

rado. Na seqüência, os diferentes tempos de aten

dimento para cada veículo foram proporcional 

mente contabilizados na distribuição de veícu

los da BR-163, chegando-se assim à distribuição 

Beta mencionada. 

Número de cabines de atendimento em 

paralelo para cada praça de pedágio 

Segundo o projeto sob análise, para cada 

praça de pedágio a ser implementada, o núme

ro c de cabines de atendimento deve ser tal que 

3 ::; c ::; 6 durante todo o período de concessão. 

Entretanto, foi permitido que c assumisse o va

lor 2 por ter sido observado um baixo volume 

de tráfego. 

O valor ótimo de c a ser adotado em cada 

praça de pedágio foi estipulado como aquele que, 

além de satisfazer a condição acima, evita a reten

ção de veículos numa fila de atendimento qual

quer em tempo igualou superior a cinco minutos. 

Limitação do espaço para a fila 

e disciplina de atendimento 

Como em todo sistema de pedágio, não foi 

considerada restrição ao tamanho da fila, mas tão-
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somente restrição ao tempo de permanência na 

mesma, e foi adotada a disciplina FIFO (first-in first

out), por ser esta a disciplina preconizada para 

dimensionamento de pedágios. Em todas as ca

bines, foi considerado o atendimento manual. 

RESULTADOS OBTIDOS 

Os relatórios do Arena indicam possíveis gar

galos e ociosidades do sistema modelado, auxili

ando na otimização do projeto. 

Pedágio com cobrança manual 

Os resultados do software Arena relativos 

ao número de cabines a serem instaladas em 

cada praça, para cada uma das três situações de 

cada cenário simulado, são os apresentados na 

tabelá 7 a seguir. 

Tabela 7 - Quantidade de cabines por praça de 
pedágio, por situação e por ano 

Ano Si!. PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 ppg PP10 
O 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

2007 N 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
O 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 

201 5 N 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 
P 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
O 6 6 5 4 3 3 3 3 3 3 

2032 N 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 
P 5 5 4 3 3 3 3 3 3 2 

Avaliando o cenário otimista (fluxo de trá

fego que supere em 15% o valor estimado), pode 

ser observado que, apenas nos dois primeiros 

postos e para o cenário 2032, são necessárias 

seis cabines de atendimento. Também pode ser 

observado que o número de cabines a serem 

instaladas nos pedágios do Estado do Pará man

tém-se em duas até o ano 2032. 

Pedágio com cobrança semi-automatizada 

O presente trabalho de simulação com aten

dimento exclusivamente manual pode ser plena-
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mente adaptado para receber em todas ou em 

algumas cabines serviços automatizados e semi

automatizados. Contudo, faz-se mister que sejam 

obtidos novos dados sobre: 

- o tempo de atendimento de cada cabine 

automatizada ou semi-automatizada, que pode 

apresentar valores muito diferentes em função 

do equipamento a ser empregado; 

- o comportamento do motorista com o no

vo serviço; 

- a taxa de adesão dos veículos aos siste

mas automatizados e semi-automatizados, que 

obrigatoriamente redistribuirá o VMD entre as 

cabines desses serviços e as de atendimento ma

nual (por exemplo, no caso de uma praça com 

quatro cabines, se 20% do VMD fizer uso do siste

ma automatizado nas duas cabines das pontas, 

haverá uma concentração de 80% de veículos 

nas cabines manuais, podendo-se gerar 

grandes filas nas mesmas). 

PP11 

CONCLUSÕES 2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

A modelagem de problemas de trans

portes não é uma atividade trivial por di

versas razões. 

- O ambiente é altamente dinâmico e 

os processos são, muitas vezes, não-padronizados. 

- Normalmente, as variáveis e parâmetros 

envolvidos são múltiplos, dispersos e, muitas ve

zes, incompletos e de baixa confiabilidade. 

Enquanto os modelos analíticos requerem 

um número grande de simplificações para se 

tornarem matematicamente tratáveis, os mo

delos de simulação não apresentam tais restri

ções. Além disso, nos modelos analíticos, as aná

lises recaem apenas sobre um número limitado 

de medidas de desempenho, enquanto que os 

dados gerados pelos modelos de simulação per-



mitem a análise de, praticamente, qualquer me

dida concebível. 

vez que o modelo simulado responda de forma 

adequada pelas características da situação real, po

dem-se capturar dados dessa realidade, submetê

los ao modelo, analisar os resultados e concluir 

sobre seu provável comportamento. [ID 

Assim, a simulação pode ser a solução mais 

apropriada para tratar problemas complexos e 

de difícil modelagem como o apresentado. Uma 
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PESQUISA 

Estratégias para melhoria 
da razão do protocolo 
TCP em canais HF 

M. B. Toócano Dantaó *, Juraci Ferreira Galdino** 

e fmeóto Leite Pinto*** 

RESUMO 

O presente artigo tem por finalidade discutir estratégias recentemente 

propostas em trabalhos centrados na melhoria da vazão do protocolo TCP em canais HF. 

Apresenta-se uma compilação de diversos artigos e 

são delineadas perspectivas de evolução de pesquisa nesse tema. 

PALAVRA-CHAVE 

Protocolo de enlace; canal HF; protocolo TCP/ IP. 

INTRODUÇÃO 

o interesse pela utilização da pilha de pro

tocolos TCP/IP como elo de interoperação de re

des heterogêneas deve-se à sua padronização 

consolidada, à disponibilidade de diversas solu

ções em tecnologia da informação, bem como à 

grande variedade de aplicações disponíveis 

(HTTP,SMTp, FTp,Volp, Bancos de dados etc.) para 

diversos ambientes corporativos, domésticos, 

acadêmicos, governamentais e militares, contri

buindo para uma convergência de aplicações, 

infra-estrutura e gerência das redes. 

A convergência em torno da arquitetura 

Tep/IP busca, também, a integração de serviços 

para diferentes tipos de terminais em diferentes 

ambientes sem fio. 

Assim, os novos sistemas em Hígh Frequen

cy (HF), na fa ixa de 3 a 30 MHz, constituem um 

alternativo ambiente sem fio a ser considerado. 

* Formado em Engenharia de Telecomunicações pelo Insti tuto Militar de Engenharia em 2000. Tenente do Quadro de Engenhei

ros Militares do Exército Bras ileiro. Atualmente Mestrando no IME na área de Desempenho de Protocolos de Comunicação 

para canais com desvaneci mento. 

** Capitão do Quad ro de Engenheiros Militares, em 1997, formado em Engenharia Eletrõnica pela Universidade Federal da Paralba, 

em 1991, com Mestrado em Engenharia Elétri ca pelo IME, na área de Sistemas de Comunicações, em 1997, e doutorado em 

sistemas de comunicações pela UFCG-PB, em 2002. É professor do IME desde 1998. 

*** Formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal da Paraíba, em 1983, com Mestrado em Engenharia Elétrica pela 

PUC-Ri o, na área de Sistemas de Comunicações, em 1986, e Doutorado em Engenharia Elétrica pela PUC-Rio, também na área 

de Sistemas de Comunicações, em 1998. É professor do IME desde 1987. 

38 1 J' QUADRIMESTRE DE 2005 ClT 



o uso das sub-redes de enlaces HF como parte 

integrante das redes convencionais TCP/IP tor

na-se justificável em face dos seguintes cenários: 

- comunicação com plataformas móveis 

localizadas além da linha de visada (as redes HF 

têm-se mostrado uma alternativa de baixo cus

to em relação às redes satélites); 

- comunicação em enlaces de longa distân

cia (os canais HF possuem menor vulnerabilidades 

em relação aos canais satélites); 

- comunicações de dados envolvendo lo

calizações remotas, onde a instalação da rede 

convencional por meios guiados é inviável por 

questões técnicas ou econômicas; 

- em caso de acidentes, bombardeios ou de

sastres naturais (as redes HF poderiam ser rapida

mente instaladas, para substituir as redes dani

ficadas nas áreas de emergência); 

- durante uma operação militar com em

prego de tropas, em ambientes hostis (as redes 

HF tornam-se o elo fundamental entre as comu

nicações táticas de campanha e as comunicações 

estratégicas de comando); 

- inclusão na rede TCP/IP de usuários locali

zados em aviões, navios, barcos etc., os quais en

contram-se dentro dos requisitos de alcance, co

bertura e propagação em HF. 

Entretanto, recentes pesquisas indicam que 

a vazão do protocolo TCP em ambientes sem fio é, 

em geral, baixa. Devido às características do canal 

HF abaixo discutidas, supõe-se que o desempe

nho TCP nesse tipo de canal seja ainda mais pobre. 

O canal HF apresenta elevada taxa de erros, 

bem como erros em surtos, em função do fenô

meno de desvanecimento por multipercurso ine

rente ao mecanismo de propagação produzido 

por refrações nas camadas ionoféricas. 

As transmissões digitais em HF estão sujei

tas a variações das condições de propagação em 

diversas escalas de tempo e, em geral, se carac

terizam pelas baixas taxas de bits (:::;10Kbps) e 

altos retardos. 

O desenvolvimento dos sistemas HF obje

tivando a mencionada convergência pode ser 

atestado pelo lançamento de alguns modelos de 

equipamentos radiointegrados com a pilha TCP/ 

Ip, aliado aos avanços em relação à gerência dos 

enlaces por meio do mecanismo de seleção de 

canais conhecido como Automatic Channel Se

lection (ACS), de estabelecimento e gerência do 

enlace HF denominados, respectivamente, por 

Automatic Link Establishment (ALE) e Automatic 

Link Maintenance (ALM), e pelo uso de técnicas 

de adaptação da taxa de transmissão. 

Dessa forma, torna-se necessário estudo e 

análise do impacto dos sistemas HF sobre o de

sempenho do protocolo TCp, bem como o esta

belecimento de estratégias a serem adotadas 

em face das dificuldades de entrega confiável de 

dados em canais HF. 

O presente artigo tem por finalidade apre

sentar possíveis caminhos para se obter 

melhoria da vazão do protocolo TCp, fazer uma 

compilação de diversos artigos sobre o assunto 

e discutir perspectivas de evolução desta linha 

de trabalho. 

Vale ressaltar que não há um consenso em 

relação a tais estratégias, de forma que esse tema 

encontra-se em aberto, sendo objeto de pesqui

sa em diversos países. 

Inicialmente, serão apresentadas as carac

terísticas básicas da arquitetura TCP/IP. Posterior

mente, será abordado o protocolo TCP em redes 

sem fio e estratégias de melhoria, descrevendo os 

motivos da baixa vazão nesse tipo de ambiente. 

A estratégia de melhoria com foco no TCP será 

apresentada na seção seguinte. Outra estratégia, 

voltada para protocolos de enlace adotados em 
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HF, será apresentada na seção denominada "Mo

dificações e Otimização dos Protocolos de Enla

ce': Na penúltima seção, serão comentadas algu

mas pesquisas recentes nessa área de trabalho 

e será apresentada uma discussão de possíveis 

melhorias englobando as duas estratégias su

pracitadas. A seção final contém uma breve con

clusão deste trabalho. 

CARACTERíSTICAS BÁSICAS DA 

ARQUITETURA TCP/IP 

A arquitetura TCP/IP das redes convencio

nais é organizada em camadas, conforme ilustra

do na figura 1: 

000rnrnm ~m."",,'""" ~mrnm 

G 0.= ••••• ,," ... 0. B 
Camada de Rede 

I IP I 
I ARP II RARP II ICMP II IGMP I 

Camada de Enlace 

~~I LDL IISTANAG 5066 11 AX.25 I~ 

I Ethernet I~I ppp II Serial II Token Rill9 I[IEEE 802. 11 I 

Figura 1 - Organização em camadas dos protocolos da arquitetura TCP/IP 

Os protocolos da camada de aplicação têm 

como função prover a interação necessária com 

os usuários por meio de uma arquitetura clien

te-servidor. 

A arquitetura TCP/IP especifica os protoco

los User Datagram Protocol (U DP) e Transmission 

Contrai Pratocol (TCP) para as funções de cama

da de transporte. Analisando de baixo para cima 

a pilha TCP/IP, esses protocolos aparecem como 

os primeiros protocolos fim-a-fim, sendo, portan-
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to, críticos para a questão de interoperação das 

redes sem fio. A estrutura de dados dessa cama

da é o segmento. 

O UDP [1] tem como função principal a mul

tiplexação das diversas aplicações, diferencian

do as mesmas por meio do conceito de portas 

UDP padronizadas. Esse protocolo não dispõe 

de quaisquer mecanismos de garantia de entre

ga dos dados, tampouco de correção de erros, 

sendo, portanto, um protocolo não orientado à 

conexão (conectionless). 

Em contrapartida, o TCP [1] dispõe de diver

sos mecanismos para prover garantia de entre

ga de dados, tais como: abertura de conexão 

(three way handshaking), segmentação, agru

pamento e seqüenciamento dos segmentosTCp, 

controle de fluxo, controle de congestionamen

to e controle de erros por meio de pedidos de 

reconhecimentos (acknowledgments- ACK), ga

rantindo, dessa forma, a entrega dos dados. 

Além do mais, esse protocolo realiza a função de 

multiplexação das diversas aplicações por meio 

de identificadores padronizados denominados 

portas TCP. 

OTCP utiliza o conceito dejanela deslizante 

que estabelece o número máximo de informa

ção, em bytes, que podem ser transmitidos sem 

que seja necessário aguardar o reconhecimento. 

Além disso, o protocolo utiliza duas fontes 

de sinalização de perda de pacotes: a ocorrência 

de timeout e o recebimento de três ACKs dupli

cados. O timeout indica o tempo máximo de 

espera pelo ACK, calculado com base no tempo 

de propagação (Round Trip Time - RTT) refe

rente à ida do pacote até o destinatário e o re

torno do ACK. 

Os ACKs duplicados são gerados pelo recep

tor para indicar ao emissor que um segmento 

foi recebido fora de ordem, bem como identifica, 



por meio do número de seqüência do segmento 

Tep, o pacote supostamente perdido ou atrasado. 

O protocolo Internet Protocol (IP) [1], per

tencente à camada de rede, tem por finalidade 

prover o roteamento dos pacotes e realizar o con

trole de mensagem de erros de roteamento. Esse 

protocolo é não orientado à conexão, sendo esta 

característica fundamental para interoperação 

com redes HF de grande retardo. A estrutura de 

dados dessa camada é o datagrama IP ou pacote IP. 

VAZÃO DO TCP EM REDES SEM FIO E 

ESTRATÉGIAS PARA SUA MELHORIA 

O protocolo Tep convencional foi projeta

do especificamente para redes em meios confi

nados, que em geral apresentam baixas taxas 

de erros. Em vista disso, o Tep apresenta baixo 

desempenho em canais com alta taxa de erro. 

Isso se deve ao fato de que o protocolo TCP 

considera quaisquer tipos de erros como fonte 

ou indício de congestionamento na rede. Diante 

disso, o Tep utiliza alguns algoritmos para realizar 

o controle de congestionamento, tais como: Slow 
Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmit e 

Fast Recovery. 

Assim, quando na ocorrência de perda de 

pacotes, tais algoritmos de forma integrada ati

vam mecanismos de resposta ao suposto con

gestionamento, resultando na redução da janela 

de transmissão do emissor e, conseqüentemen

te, da taxa de transmissão. Posteriormente, ocor

re a retransmissão do pacote perdido e um au

mento na estimativa de timeout. 

Dessa forma, a incidência de perda de pa

cote induz a redução da vazão do protocolo TCP. 

A premissa de que quaisquer perdas de pa

cotes advêm de congestiomentos na rede obteve 

sucesso em meios convencionais confinados, po

rém, não é verdadeira em redes sem fio, onde a 

maior parte das perdas é provocada por erros in

duzidos pelo canal (perda devido ao canal). Por 

isso, o TCP apresenta baixa vazão em redes sem fio. 

No sentido de prover uma melhoria na refe

rida vazão, foram propostas diversas soluções, sob 

duas estratégias* básicas [3]. Uma delas visa a 

modificações e inclusão de novos algoritmos no 

protocolo TCP. A outra busca a otimização dos pro

tocolos da camada de enlace. 

MODIFICAÇÕES E INCLUSÃO DE NOVOS 

ALGORITMOS NO TCP PADRÃO 

As soluções com foco no TCP incorporam re

finamentos na sua versão convencional, de for

ma a melhorar sua vazão em ambientes sem fio. 

Assim sendo, a estratégia envolve basica

mente três procedimentos distintos: primeiro, de

terminar quando a perda de pacotes se deve ao 

canal ou ao congestionamento da rede; segun

do, atuar em resposta à fonte de perda de paco

tes; e terceiro, estabelecer outros mecanismos e/ 

ou parâmetros de forma a otimizar sua utilização 

em redes sem fio. 

Inicialmente, serão apresentados alguns pro

cessos para classificação do tipo de perda de pa

cotes. O método de classificação que emprega a 

avaliação indireta de perdas devido ao canal tem 

por base a estimação de alguns parâmetros refe

rentes à camada de rede e/ou à camada física. A 

desvantagem desse método é a possibilidade de 

imprecisão na classificação. 

* Estão fora do escopo deste artigo as estratégias que levam em consideração falhas de roteamento, falhas de enlace e dimensionamento 

de buffers em redes do tipo Ad hoc. Tais redes se caracterizam por múltiplos enlaces sem fio sucessivos, cujos terminais incluem 

funções de comutadores, aumentando a complexidade na análise do cenário. 
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Por exemplo, em [4], Samaraweera apresen

ta um método de avaliação indireta de perdas 

devido ao canal, chamado de algoritmo NCPLD 

(Non-congestion Packet Loss Detection). A refe

rência [5] descreve outro método de avaliação 

indireta da causa de perda de pacotes, aplicável 

somente à versão TCP Tahoe. Outros métodos 

de classificação do tipo de perda de pacote fa

zem uso de notificações explícitas. 

Um desses métodos é chamado Notificação 

Explícita de Perda por Canal (EWLN). Nesse caso, 

as notificações devem ser enviadas por uma es

tação-rádio presente na rede para o emissor TCP, 

informando-o explicitamente a ocorrência de per

das por canal. O método EWLN [5] pode ser 

implementado por meio do uso de mensagens 

Internet Control Message Protocol (ICMP) ou por 

meio do cabeçalho TCP. O protocolo ICMp, pre

sente na camada de rede da arquitetura TCP/IP, 

especifica um conjunto de mensagens padroni

zadas geradas pelos roteadores para informar ao 

emissor a ocorrência de problemas de roteamen

to de algum pacote enviado. A implementação por 

meio do cabeçalho TCP utiliza o campo options 

para notificação. 

Outro método de classificação por meio de 

notificações é chamado Notificação Explícita de 

Congestionamento (ECN), na qual o roteador si

naliza explicitamente para o emissor a ocorrência 

de congestionamento. 

A proposta de adicionar ECN na arquitetura 

TCP/IP apresentada em [8] estabelece que, se os 

buffersdos roteadores estiverem na eminência de 

estourar, o roteador informará a ocorrência desse 

fato ao emissor,por meio do cabeçalho Ip,com o bit 

do campo Congestion Experienced setado. Este 

conceito foi adaptado em [6] para redes sem fio, 

sendo denominado Wireless-ECN (WECN). Esse 

mecanismo de classificação da perda especifica que 
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a falta da notificação WECN implica a indicação de 

ocorrência de perda devido ao canal. Em caso con

trário, a perda é computada como devida ao con

gestionamento, invocando os mecanismos usu

ais de controle de congestionamento. 

A vantagem das implementações que uti

lizam as notificações explícitas é a maior preci

são na classificação, porém a desvantagem des

se tipo de método é a necessidade de alteração 

dos códigos nos emissores e estações-rádio e, 

em alguns casos, em todos os roteadores, tor

nando-as bastante onerosas. 

Controle do tamanho da janela de transmissão 

em caso de perda por canal 

Após a fase de classificação do tipo de per

da de pacotes, iniciam-se os procedimentos para 

melhorar a vazão do protocolo TCP. 

A primeira e mais óbvia estratégia de melho

ria em face de uma perda devido ao canal é reali

zar a retransmissão sem acionar os algoritmos de 

controle de congestionamento, de forma a man

ter o tamanho da janela de transmissão constante. 

Reconhecimento Seletivo (SACK) 

O TCP convencional [1] emprega o reconhe

cimento cumulativo. Esse tipo de reconhecimen

to informa ao emissorTCP a ordem n do próximo 

segmento esperado, indicando, de forma cumu

lativa, que todos os segmentos de ordem inferior 

até (n-1) foram recebidos. 

Na situação de múltiplas perdas em uma 

mesma janela de transmissão,o emissor,após cons

tatar o primeiro pacote perdido (timeouts ou ACKs 

duplicados), deverá proceder a retransmissão do 

mesmo. Assim, o protocolo deverá aguardar por 

um RTT para reconhecimento do pacote re

transmitido, que indicará o próximo pacote per

dido. Dessa forma, apenas um pacote perdido po-



de ser notado a cada RTT, aumentando consi

deravelmente o retardo na recuperação dos erros 

e, portanto, degradando a vazão do protocolo. 

Essa ausência de um mecanismo de reco

nhecimento seletivo impede o emissor TCP de 

detectar múltiplos pacotes perdidos de forma 

mais eficiente. 

Existem duas propostas de versões do TCP 

que empregam o reconhecimento seletivo: o TCP 

SACK RFC [9J e o SMART [1 OJ. O reconhecimento 

seletivo SACK RFC propõe que cada ACK conte

nha a informação de até três blocos de dados 

não-adjacentes que foram recebidos com suces

so. Alternativamente, o SMART propõe que cada 

ACK contenha o reconhecimento cumulativo 

convencional e o número de seqüência do seg

mento responsável pelo receptor ter gerado o 

ACK. Esse número de seqüência é um parâmetro 

usado pelo protocolo TCP, que identifica o seg

mento TCP. 

Em ambas as implementações, o envio de 

um único ACK é o suficiente para que a informa

ção seja usada pelo emissor para criar uma lista 

dos segmentos recebidos com sucesso, agilizan

do as retransmissões e, dessa forma, recuperan

do as perdas mais eficientemente. 

Assim, a grande vantagem do uso de reco

nhecimento seletivo em enlaces sem fio é per

mitir que o emissor detecte eficientemente as 

múltiplas perdas de pacotes dentro de uma 

mesma janela de transmissão. Essa vantagem é 

potencialmente mais importante para canais que 

apresentam erros em surtos (alta correlação dos 

erros), caso típico de canais HF. 

Refinamentos no TCP para 

ambiente sem fio 

Por fim, a última estratégia para melhoria 

do protocolo em ambientes sem fio diz respeito 

a refinamentos nos algoritmos do TCP, bem co

mo nos parâmetros de timeout e no tamanho 

do segmento TCP. 

A utilização de parâmetros de camada física 

como elemento de decisão no ajuste dos parâ

metros dos protocolos de camada de enlace e/ou 

do protocolo TCP é um tema de pesquisa atual. 

Na tentativa de melhorar o desempenho 

do protocolo TCP em redes sem fio, foram pro

postas várias versões, tais como: TCP NewReno, 

TCP Vega e TCP Sack, que incorporam novos 

algoritmos ao TCp, porém, a referência [2J indica 

o fraco desempenho de tais versões do proto

colo TCP em enlaces sem fio. 

MODIFICAÇÕES E OTIMIZAÇÃO DOS 

PROTOCOLOS DE ENLACE 

As soluções que visam otimizar os protoco

los da camada de enlace têm por objetivo prover 

a confiabilidade necessária por meio dos seguin

tes mecanismos: reconhecimento local automá

tico dos quadros (Automatic Repeat Request

ARO); detecção e correção de erros; controle de 

fluxo; e o uso de técnicas adaptativas que associ

am as condições da camada física aos parâmetros 

do protocolo de enlace. 

Dessa forma, tais mecanismos ocultam para 

o TCP as perdas de pacotes devido a erros no ca

nal. Essa estratégia de melhoria é interessante, na 

medida em que não requer códigos adicionais 

em relação à pilha TCP/IP nos terminais e/ou nos 

roteadores. 

Os protocolos para transmissão em enlaces 

físicos HF utilizam as estruturas de dados chama

dos de quadro e mecanismos tais como: 

- abertura de conexão (/ink setup handshake); 

- modo ARO de Repetição Seletiva (Selective 

Repeat) e modo ARO de Stop-and-Wait; 
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- fluxo half-duplexe fluxo full-duplex; 

- controle de erro FEC (Forward ErrorCorrec-

tion) e 

- adaptação de parâmetros, tais como ta

manho do quadro, esquemas de modulação, taxa 

de transmissão e tamanho dos códigos para cor

reção automática de erros, de acordo com o esta

do do canal. 

No entanto, as retransmissões locais nem 

sempre resultam em melhores desempenhos de

vido à complexa interação com os mecanismos 

de retransmissão fim-a-fim (timeouts e ACKs du

plicados). As duas principais razões para o baixo 

desempenho do protocolo TCP na presença de 

retransmissão local dos quadros são: o acúmulo 

de retransmissões do protocolo dE! enlace e do 

TCP causadas por temporizadores incompatíveis 

nas referidas camadas, e a entrega dos quadros 

fora de ordem, gerando os ACKs duplicados e, 

conseqüentemente, a ativação dos conhecidos 

controles de congestionamentos. 

Caracterização dos protocolos 

de enlace em sistemas HF (Padrões 

OTAN 2G, 3G HF e ARRL) 

A Organização do Tratado do Atlântico Nor

te (OTAN) desenvolveu famílias de padrões de 

camada de enlace e física para equipamentos rá

dio de emprego militar dentro de um conceito 

chamado HF integrado (HF-House). Vários pa

drões da OTAN chamados de STANAG possuem 

correspondentes norte-americanos, chamados 

u.s. MIL-STD, como por exemplo: STANAG 4538 -

MIL-STD-188-141 B (HF 3G). 

O conceito HF-House abrange duas famílias 

de tecnologia : a 2ª geração de sistemas HF (HF 

2G) e a 3ª geração de sistemas HF (HF 3G). Ambas 

estabelecem procedimentos automáticos na cama

da de enlace e física, tipos de modems apropria-
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dos à camada física e interfaces para rede conven

cionai TCP/IP. Encontra-se em operação, há alguns 

anos, a tecnologia 2G, porém a mesma não deve 

ser considerada obsoleta diante da tecnologia 3G. 

Além disso, ambas as tecnologias deverão coexis

tir durante um certo tempo, pois podem ter dife

rentes aplicações em sub-redes HF. 

As configurações operacionais comuns de um 

sistema HF 2G são baseadas nos seguintes padrões: 

- STANAG 5066 para protocolo de camada de 

enlace, incluindo mecanismo ARO; 

- MIL-STD-188-11OB ou STANAG 4539 para 

modems. 

O protocolo da camada de enlace STANAG 

5066 utiliza as técnicas de repetição seletiva e fluxo 

duplex de dados. 

Por outro lado, a tecnologia HF 3G inclui os 

seguintes padrões: 

- HDL ARO e LDL ARO como protocolos de 

camada de enlace, com mecanismos ARO; 

- MIL-STD-141B Apêndice C ou STANAG 

4538 para modems. 

Os protocolos de enlace HDL ARO e LDL ARO 

são conhecidos como XDL. O 3G HDL utiliza técni

cas relacionadas com repetição seletiva, integra

das com mecanismos adaptativos de taxa de 

transmissão, sincronização e bits de FEC (Code 

Combining). No entanto, o protocolo 3G LDL não 

inclui a técnica de repetição seletiva. 

Vale ressaltar que ambas as famílias de tec

nologias 2G e 3G são incompatíveis e, portanto, 

não interoperáveis. 

Recentes investigações integraram as técni

cas avançadas de Code Combining dos protocolos 

XDL (STANAG 4638) com a família de modems de 

altas taxas de bits baseados no STANAG 4539, pro

duzindo um novo protocolo denominado de HDL +. 
Esse protocolo apresenta o mecanismo de 

repetição seletiva, mas não inclui procedimentos 



de abertura de conexão, sendo seus parâmetros 

definidos durante a transmissão dos quadros. A 

tabela 1 apresenta um exemplo da capacidade de 

adaptação do protocolo em relação ao estado 

do canal, especificando as opções do campo 

waveform options do cabeçalho: 

Waveform Constelação 
Taxa de FEC 

options de sinais 

O 2-PSK R Y2 

1 2-PSK R V2 (Punctured) 

2 4-PSK R % (Punctured) 

3 8-PSK R % (Punctured) 

4 16-QAM R % (Punctured) 

5 64-QAM R % (Punctured) 

6 64-QAM R Y2 (AlI. Phases) 

7 Reservado Reservado 

Tabela 1 - Parâmetros de forma de onda do HDL +. 

Por outro lado, a comunidade de radioama

dorismo tem expressado a necessidade e o dese

jo de definir um protocolo com capacidade de 

entregar dados de forma confiável entre termi

nais em uma rede de comutação de pacotes via 

rádio. Com esse fim, o AX.25, que corresponde a 

uma variação do protocolo X.25 para diversos 

ambientes sem fio, foi padronizado pela American 

Radio Relay League (ARRL). 

A especificação AX.25 não inclui as técnicas 

adaptativas de Code Combiningtampouco as téc

nicas de repetição seletiva. Esse protocolo especi

fica procedimentos de transmissão orientados à 

conexão e não orientados à conexão, dois modos 

de transmissão half-duplex e full-duplex, e o esta

belecimento de múltiplos enlaces, de acordo com 

a recomendação CCITI 0 .921 (LAPD), que são dis

tinguíveis por meio do campo de endereço. 

CONTRIBUiÇÕES RECENTES E 

PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO 

Algumas implementações de classificação do 

tipo de perda de pacotes integrada com janela de 

transmissão constante foram investigadas, che

gando-se a resultados de desempenho melhores 

do que o TCP Reno. Em [3J foi utilizada a classifica

ção NCPLD combinada com janela de transmissão 

constante. Em [7J foi utilizada a classificação EWLN 

combinada com janela de transmissão constante 

em ambiente de WLAN (Wireless LAN) na faixa de 

microondas, com taxa de erro de bit (BER) de 1,9 x 

10-6, utilizando-se o protocolo de enlace baseado 

na especificação IEEE 802.11 . Obteve-se uma vazão 

maior que o dobro da produzida pelo TCP Reno. 

Foi mostrado em [4J que a estratégia SACK 

produz melhores resultados de vazão TCP em 

ambientes WLAN do que as estratégias de classi

ficação EWLN e janela de transmissão constante. 

Tal artigo sugere que a combinação das estraté

gias SACK, a classificação NCPLD e a utilização de 

janela de transmissão constante resultarão em me

lhores desempenhos. 

A referência [2J sugere que a mais promisso

ra estratégia deve ser focada nos protocolos da 

camada de enlace com capacidade adaptativa em 

relação à camada física . 

A referência [14J investigou o desempenho 

dos protocolos STANAG 5066, 3G HDL ARO e 3G 

LDL ARO em canais HF submetidos à aplicação 

SMTPiTCp, desconsiderando os efeitos de retrans

missão do TCp, bem como os efeitos dos ajustes de 

timeout e tamanho do segmento TCp, e do pro

tocolo ARO. Além disso, quando não se conhecem 

a priori as condições do canal HF, o protocolo 3G 

ARO produziu melhores resultados de desempe

nho do que o STANAG 5066. 

Em [12J foram investigados os desempe

nhos dos protocolos 5066 ARO, HDL 3G e HDL+ 

submetidos à aplicação MMHS/UDP. Os resulta

dos mostraram que, para tamanhos de mensa

gens longas (1 OOKb), o protocolo HDL teve me

nor vazão que os protocolos 5066 e HDL +. Para 
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tamanhos médio ou pequeno de mensagem 

(lOKb -1 Kb), o protocolo HDL + produziu maior 

vazão do que as outras. 

O artigo [15] avaliou o protocolo HDL+ em 

comparação com o protocolo HDL, para aplica

ções baseadas em UDP. O referido artigo indica 

ser melhor o desempenho do protocolo HDL+ 

do que o do HDL. Tal fato se deve à capacidade 

de adaptação do HDL+ em face de diferentes 

condições do canal. 

Uma possível estratég ia de melhoria da va

zão do TCP em canais HF é a integração das es

tratégias com foco no TCP e no protocolo de enla

ce. Em outras palavras, aliando-se as estratégias 

que envolvem a utilização de protocolos de en

lace com capacidade de adaptação a diferentes 

condições do canal com o reconhecimento se

letivo do TCP (TCP SACK), ajustes nos timeout do 

TCP e no protocolo ARQ, bem como no tamanho 

do segmento e/ou quadro, é razoável esperar a 

obtenção de resultados ainda melhores do que 

os até hoje alcançados. 

CONCLUSÃO 

As recentes padronizações das famílias de 

sistemas HF demonstram o crescente interesse 

da comunidade científica e de fabricantes no uso 

das sub-redes HF como parte integrante das lar

gamente difundidas redes convencionais TCP/IP. 

Apesar das dificuldades na utilização de ca

nais HF, que resultam em taxas de transmissão 
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BIBLIOTECA DO EXÉRCITO EDITORA 
Coleção General Benício 

Uma Mulher egípcia 

jehan Sadat 

Poucas vezes a Biblioteca do Exército editou título 

com oportunidade e qualidade como este relato autobiográfico 

de Jehan Sadat (viúva de Anwar Sadat). A autora se 

apresenta como muçulmana, filha de pai egípcio e de mãe inglesa, 

e cedo aprendeu a conviver com o multiculturalismo familiar. 

Henry Kissinger escreveu: " ... a história de Jehan Sadat é 

autêntica e apaixonada descrição de uma vida como mulçumana 

emancipada, patriota, esposa e mulher ... única no seu gênero." 
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RESUMOS DE DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 

Mestrado 
FERROVIA DE ALTA VELOCIDADE 

NO CORREDOR 

RIO DE JANEIRO - SÃO PAULO: PROPOSTA 

DE MODELO DE FINANCIAMENTO 

Autor: Lauro Campos Soares 

Orientador: Marcus Vinicius Quintella Cury 

Curso: Pós-Graduação em Engenharia 

de Transportes 

Tese defendida no {ME, em 01 / 02/ 05 

o objetivo do presente trabalho é propor um 

modelo de financiamento para a implantação de 

uma ferrovia para trens de alta velocidade de pas

sageiros no corredor de transporte Rio de Janei

ro - São" Paulo. A pesquisa pode ser classificada co

mo metodológica e aplicada, quanto aos fins, e bi

bliográfica e de estudo de caso, quanto aos meios. 

Primeiramente, procurou-se caracterizar o 

sistema ferroviário de trens de alta velocidade 

buscandó identificar as características que o sis

tema exige para a sua implantação em um deter

minado corredor de transporte. Em seguida, fez

se a verificação de que o corredor em estudo 

corresponde às características exigidas. 

Um capítulo foi dedicado aos modelos de fi

nanciamento de projetos de grande envergadura 

que estão em evidência atualmente (PPP e Project 

Finance). Posteriormente, estudaram-se os casos em 

que as parcerias público-privadas foram aplicadas 

a projetos de ferrovia de alta velocidade. 

Por fim, foi proposta uma estrutura de parce

rias, entre o setor público e o setor privado, que bus

cou unir o interesse privado de obter lucros ao inte

resse público de se obter benefícios para a socieda-
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de, por meio da implantação de uma ferrovia de alta 

velocidade no corredor Rio de Janeiro - São Paulo. 

MODELAGEM E SIMULAÇÃO 

DOS EFEITOS DA PERFUSÃO SANGüíNEA 

EM PROBLEMAS DE 

BIOTRANSFERÊNCIA DE CALOR 

Autor: Amanda Vivas Presgrave 

Orientadores: Francesco Scofano Neto e Rodrigo 

Otávio de Castro Guedes 

Curso: Engenharia Mecânica 

Tese defendida no {ME, em 03/ 02/05 

Uma série de procedimentos modernos em 

medicina tais como tratamentos de câncer por 

hipertermia, cirurgias refrativas utilizando {asers e 

intervenções para a cura da hiperplasia benigna da 

próstata, baseada em crio-cirurgias, apoiam-se fun

damentalmente no conhecimento prévio da dis

tribuição de temperatura nos tecidos a serem atin

gidos. Devido às dificuldades de uma medição di

reta da temperatura em seres vivos, torna-se inte

ressante a obtenção de modelos matemáticos para 

as terapias em questão, bem com suas soluções. 

Dentre as várias proposições encontradas na 

literatura para o estudo do problema da biotransfe

rência de calor, este trabalho se baseia na modela

gem proposta por Pennes e se preocupa basica

mente com esquemas de solução analíticos com 

o objetivo de minorar erros computacionais de

correntes de simulações puramente numéricas. 

Essa pesquisa propõe um primeiro modelo 

para a transferência de calor em tecidos biológi-



cos, escrito de uma forma suficientemente geral 

no intuito de simular uma certa variedade de pro

blemas, admitindo-se situações onde a perfusão 

sangüínea possa ser considerada uniforme. Como 

exemplos específicos são estudados o problema 

da ablação endometrial uterina, a distribuição da 

temperatura da pele humana submetida a algu

mas condições externas e a análise da distribui

ção de temperatura cerebral durante um trata

mento de isquemia. Um outro modelo, que con

templa um termo de perfusão variável com a tem

peratura, também foi proposto e simulado. 

A técnica da Transformada Integral Generali

zada foi empregada como ferramenta de solução 

dos modelos matemáticos acima descritos. As 

comparações com alguns resultados da literatu

ra indicam que essa técnica é bastante adequada 

para a solução dos problemas propostos. 

DISCRIMINADOR DIGITAL 

DE FREQÜÊNCIAS PARA RECEPTORES 

DE MICROONDAS 

Autor: CC (EN) Gelza de Moura Barbosa 

Orientador: José Carlos Araújo dos Santos, Ph.D. 

Curso: Engenharia Elétrica 

Tese defendida no IME, em 7 7/02/2005 

Este trabalho descreve diversos tipos de 

discriminadores de freqüência analógicos e digi

tais. É realizada uma análise comparativa entre 

eles e são abordadas as tendências nos novos 

projetos desse equipamento. 

O Discriminador Digital de Freqüência, nor

malmente encontrado em receptores IFM Digi

tais, é descrito em detalhes por ser o mais utiliza

do em equipamentos de medidas de apoio à guer

ra eletrônica, foco do trabalho. São apresentados 

todos os seus dispositivos internos e as equações 

dos sinais no circuito. 

O projeto de um Discriminador Digital de 

Freqüência para a faixa de 2 a 4 GHz é elaborado e 

descrito passo a passo, incluindo sua síntese, si

mulações e ajustes. Os resultados obtidos são 

comparados com dados existentes na literatura 

(livros e artigos) e apresentam boa concordância. 

NOVAS ESTRATÉGIAS PARA 

ADAPTAÇÃO DE EQUALlZADORES 

DFE EM CANAIS WSS-US 

Autor: 7º Ten QEM Flavio Luiz Duarte 

Orientador: Cap QEM Juraci Ferreira Galdino 

Curso: Engenharia Elétrica 

Tese defendida no IME, em 74/ 02/2005 

Esta dissertação concentra-se na área de 

equalização adaptativa para canais caracterizados 

pelo efeito de desvanecimento variante no tem

po e seletivo em frequência e que seguem o mode

lo estatístico WSS-US (do termo, em inglês, Wide 

Sense Stationary - Uncorrelated Scattering). No

vas estratégias de equalização do tipo DFE (do 

termo, em inglês, Decision Feedback Equalization) 

são propostas para esses cenários de comunica

ções. Essas novas estratégias se baseiam no uso 

da técnica de Diversidade em Filtragem (DF), re

centemente proposta para monitorar o funcio

namento de receptores adaptativos, para com

bater o efeito de propagação do erro no que con

cerne particularmente à adaptação dos coeficien

tes dos filtros adaptativos que são empregados 

nos equalizadores DFE. Aqui também se propõe 

o uso da DF para requisitar o envio de seqüência 

de treinamento de acordo com a qualidade do sis

tema de comunicação. Diversos resultados de si-
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mulação computacional, obtidos sob variadas con

dições de operações, indicam que os esquemas 

de equalização propostos proporcionam sensível 

melhoria de desempenho em termos de taxa de 

erro de símbolo em relação aos esquemas de equa

lização DFE adaptativos convencionais. Além disso, 

são fornecidos novos resultados de simulação 

computacional que indicam a eficiência da técnica 

de DF na deteção de erros de equalização. 

IDENTIFICAÇÃO DE ALVOS URBANOS EM 

IMAGENS IKONOS APLICANDO 

CLASSIFICAÇÃO ORIENTADA A SEGMENTOS 

Autor: Rafael de Arêa Leão Alves 

Orientador: Prof. Dr. Oscar Ricardo Vergara 

Curso: Engenharia Cartográfica 

Tese defendida no IME, em 14/ 02/ 05 

Neste trabalho, é utilizada a metodologia de 

dados orientados a segmentos para classificação 

de áreas urbanas, em imagens de satélite de alta 

resolução espacial, avaliando a contribuição dos 

resultados obtidos no apoio à atualização temáti

ca de bases cadastrais.Trata-se de uma metodologia 

que analisa grupos de pixels, os chamados segmen

tos, e não cada pixel isoladamente, considerando 

não só valores espectrais, mas também variáveis 

geométricas e topológicas, surgindo como alterna

tiva na obtenção de informações mais detalha

das e confiáveis, principalmente em imagens de 

alta resolução espacial, onde uma feição é repre

sentada por um conjunto de pixels. Foram utiliza

das imagens Ikonos e o programa eCognition, que 

possibilita a aplicação desta metodologia de classi

ficação. Selecionou-se regiões no município de Ma

naus-AM, de modo a obter-se as áreas representa

tivas de interesse: centro urbano, áreas industriais, 

ocupação ribeirinha, áreas de transição urbano-

SO 3º QUADRIMESTRE DE 2005 C~T 

rural e novos loteamentos. Após a seleção e geor

referenciamento dos módulos de imagens, foram 

aplicadas técnicas de processamento digital des

tinadas a obter-se dois tipos de imagens para cada 

área, visando a avaliar qual permitiria alcançar me

lhores resultados. Dessa forma, trabalhou-se com 

uma composição colorida (RGB, bandas 4, 3, 2), 

com resolução espacial de 4m, e uma imagem sin

tética, com resolução espacial de 1 m, obtida pela 

fusão da composição colorida com a banda pan

cromática, utilizando-se transformação IHS. Em 

seguida, foi realizada a segmentação multi-reso

lução das imagens, obtendo-se os segmentos em 

três níveis de detalhamento. Então, foi elaborada 

a rotina de classificação, estabelecendo-se as clas

ses a serem identificadas (Água, Construções de 

Cobertura Escura, Construções Pequenas, Cons

truções Médias, Construções Grandes, Ruas, Solo 

Exposto e Vegetação). Nessa etapa, também se 

definiu os atributos de cada classe, os conjuntos 

fuzzy aos quais são associados os valores de cada 

atributo, e a base de regras fuzzyque determina o 

grau de pertinência de cada segmento a cada clas

se. As imagens selecionadas foram classificadas 

por meio da rotina elaborada, gerando produtos 

cuja avaliação da acurácia foi feita com o apoio de 

fotografias aéreas e da base cadastral, utilizando

se o índice Kappa. Os valores obtidos para o índi

ce Kappa, nas composições coloridas originais, 

variaram entre 0,44 (concordância moderada) e 

0,70 (concordância substancial); enquanto nas 

imagens sintéticas, oscilaram entre 0,72 (concor

dância substancial) e 0,81 (concordância quase 

perfeita) . Os resultados obtidos apontaram no 

sentido de que pode-se empregar essa metodo

logia de classificação em imagens Ikonos, visan

do a apoiar a atualização temática de bases cadas

trais. Sugerindo-se a avaliação de seu desempenho 

em áreas com características distintas. 



UM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO 

E ADAPTAÇÃO PERVASIVO 

PARA A CASA INTELIGENTE UTILIZANDO 

SISTEMAS MULTIAGENTES 

Autor: Wagner Tanaka Botelho 

Orientador: Paulo Fernando Ferreira Rosa, Ph.D. 

Co-orientador: Antonio Eduardo Carrilho 

da Cunha, Or. Eng. 

Curso: Pós-Graduação em Sistemas e Computação 

Tese defendida no IME, em 14/02/ 05 

A área da Inteligência Artificial Distribuída 

(IAD) é uma dentre diversas áreas, desenvolvidas 

nos últimos anos, pela constante busca por siste

mas autônomos inteligentes. Surgiu, no início da 

década de 1970, da junção entre as áreas de IA 

(Inteligência Artificial) e sistemas distribuídos. A 

casa inteligente proposta nesse trabalho tem 

como objetivo principal a sua adaptação com um 

mínimo de interferência dos moradores. Os mo

radores não precisarão digitar códigos em pai

néis de controle, ser observados por câmeras de 

vídeo presentes na casa, ou ficarem acionando 

dispositivos por meio de voz. A casa inteligente é 

um sistema composto por uma série de agentes 

que interagem e cooperam entre si, com o objeti

vo de fazer com que a mesma cumpra de maneira 

autônoma as tarefas que nas casas convencio

nais ficam a cargo do morador. O cômodo é adap

tado de acordo com as preferências de tempera

tura ou luminosidade; pode monitorar o consu

mo de energia; e medidas de segurança serão to

madas quando um invasor entrar na casa. A ar

quitetura proposta neste trabalho possui duas 

camadas. Na primeira camada, o agente é respon

sável por informar a temperatura, a luminosidade 

atual e a entrada ou saída de um ocupante no 

cômodo. Além disso, qualquer alteração na tem-

peratura ou luminosidade no cômodo é solicita

da para esse agente. Na segunda camada, encon

tram-se dois grupos de agentes. No primeiro gru

po, os agentes recebem e informam as modifica

ções necessárias nos cômodos. No segundo gru

po, o agente é responsável por atualizar o modo 

de segurança e acionar a polícia ou firma de segu

rança quando um invasor entrar na casa. Uma 

característica importante nessa arquitetura é a 

possibilidade de acrescentar um agente sem a ne

cessidade de modificar a arquitetura. Assim, o sis

tema é aplicável a diferentes configurações de ins

talações que podem ser além de casas, escritóri

os, hospitais, hotéis etc. Neste projeto, combina

se uma metodologia orientada a agentes chama

da MaSE (Multi Agent System Engineering) com 

UML (Unified Modelling Language), juntamente 

com o software Agent Tool, que é utilizado no de

senvolvimento das etapas definidas na metodo

logia. A linguagem de programação JAVA, a lin

guagem de comunicação entre os agentes KQML, 

o banco de dados MySQL e ó SACI, que é a ferra

menta responsável pela comunicação entre os 

agentes, foram as tecnologias escolhidas para a 

implementação do sistema. 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE UM 

AMBIENTE DE SIMULAÇÃO 

PARA APLICAÇÕES DOMÓTICAS 

Autor: Sandro Santos de Lima - 1º Ten QEM 

Orientador: Paulo Fernando Ferreira Rosa - Ph.D. 

Curso: Mestrado em Sistemas e Computação 

Tese defendida no IME, em 14/ 02/05 

Dá-se o nome de domótica à área da Robó

tica que trata do emprego da Tecnologia da Infor

mação no sistema de controle das residências. 

Domótica vem da contração da palavra latina 
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domus; cujo significado é casa, com a palavra 

robótica. A casa inteligente proposta neste traba

lho busca satisfazer quatro necessidades básicas 

dos ocupantes de uma edificação: energia, comu

nicações, conforto e segurança. Isso é possível gra

ças à ação de uma série de sistemas interoperáveis 

que são capazes de realizar as seguintes tarefas: 

identificar os moradores; aprender seus hábitos; 

adaptar e monitorar as condições internas dos 

cômodos para que estes permaneçam de acordo 

com as preferências de seus acupantes; e prote

ger a casa contra invasores, incêndios e gases tó

xicos. A modelagem orientada a objetos, utilizada 

na descrição dos serviços da casa, permite a inclu

são de novos serviços, bastando para isso imple

mentar os sistemas necessários ao seu tratamen

to. A ação personalizada da casa é possível graças 

à utilização do sensor de passos, elemento que 

possibilita a identificação dos indivíduos a partir 

de características peculiares presentes em seu 

caminhar. Optou-se pela utilização do sensor de 

passos porque considera-se que em uma residên

cia, o sistema de identificação deve ser não invasivo, 

ou seja, o morador deve ser identificado sem que 

para isso tenha de utilizar qualquer 'dispositivo, 

ou, então, interagir de maneira consciente com o 

sistema de identificação. Além disso, como pode 

ser instalado em toda residência, o sistema de 

identificação será capaz de saber a posição exata 

de todos os ocupantes da casa. Para o tratamen

to dos dados fornecidos pelo sensor, algoritmos 

específicos são empregados para a determinação 

dos parâmetros do caminhar do indivíduo. Uma 

rede neural artificial executa a tarefa de reconhe

cimento dos indivíduos, através da classificação 

dos seus padrões de caminhar.O sistema de iden

tificação é capaz de reconhecer indivíduos previa

mente identificados, mesmo quando estes apre

sentam variação em seu padrão de caminhar; e de-
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vido ao processo de aprendizado não supervisio

nado da rede neural, o sistema é capaz de reco

nhecer novos moradores sem a necessidade de 

treinamento da rede. Para validar a proposta da 

casa inteligente, desenvolveu-se o sistema adap

tativo de iluminação, que, trabalhando cooperati

vamente com o sistema de identificação, efetua o 

controle personalizado da luminosidade de um 

ambiente. Com os resultados obtidos, o sistema 

mostrou-se bastante confiável, sendo capaz de 

garantir a ação personalizada da casa, além de 

proporcionar uma substancial redução do con

sumo de energia elétrica. 

INFLUÊNCIA DA ENERGIA E DA TEMPERATURA 

DE COMPACTAÇÃO NOS PARÃMETROS 

VOLUMÉTRICOS E NAS PROPRIEDADES 

MECÃNICAS DOS CONCRETOS ASFÁLTICOS 

Autor: Alexandre Pedro Foradini de Albuquerque 

Orientadores: Luís Alfredo Ventorini, Salomão 

Pinto e Alvaro Vieira 

Curso: Pós-Graduação em Engenharia de Transportes 

Tese defendida no IME, em 15/ 02/2005 

A obtenção de bons resultados na execução 

de revestimentos asfálticos exige um eficiente e 

rigoroso controle tecnológico do grau e da tem

peratura de compactação da mistura. Infelizmen

te, são freqüentes a não observância dos limites de 

temperatura previstos nas especificações e a com

pactação inadequada da mistura na pista . É co

mum observar em campo, também, a tentativa 

de "compensar" a baixa temperatura de compac

tação através do aumento da energia (maior nú

mero de rolagens do rolo compactador). 

O estudo realizado apresenta os resultados 

de um estudo experimental sobre o efeito da va

riação da energia e da temperatura de compacta-



ção nos parâmetros volumétricos e nas proprie

dades mecânicas dos concretos asfálticos. 

Foram moldados corpos-de-prova de con

creto asfáltico com diferentes combinações de 

energia e temperatura de compactação e analisa

dos seus efeitos nos parâmetros volumétricos 

(densidade aparente, vazios e grau de compac

tação) e em suas propriedades mecânicas (resis

tência à tração, módulo de resiliência e resistência 

à fadiga) . As misturas projetadas, segundo o mé

todo Marshall,obedeceram às faixas B e (do DNIT, 

sendo considerada a combinação de 60 golpes 

por face e temperatura de 1400
( como a de re

ferência ou de projeto. Utilizou-se o (AP-20 da 

Reduc-RJ e agregados típicos da Região Sudeste 

do País. Na moldagem dos corpos-de-prova va

riou-se tanto o número de golpes por face (30, 60 

e 90) quanto as temperaturas de compactação 

(90°(, 1400
( e 160°C). 

Os resultados obtidos em laboratório possi

bilitaram avaliar a influência da energia e da tem

peratura de compactação no comportamento 

mecânico dos concretos asfálticos. Finalmente, 

com o auxílio do programa ELSYM5, é apresenta

da uma aplicação dos resultados na análise de 

diversos perfis de pavimentos típicos, verifican

do-se como cada combinação de moldagem se 

comportou quanto à deflexão e à vida de fadiga. 

ANÁLISE DAS FORÇAS DE CONTATO 

ATUANTES EM PIGS 

Autor: Cap Luiz Henrique Inacio de Souza 

Orientador: TC Benedito Luis Barbosa de Andrade 

Curso: Engenharia Mecânica 

Tese defendida no IM E, em 16/ 02/05 

Os pigs são dispositivos que operam no inte

rior da tubulação e que são movidos durante to-

do percurso por um fluxo de produto. Eles foram 

originalmente desenvolvidos para remover os de

pósitos que podem obstruir ou reduzir o fluxo 

através da tubulação. Atualmente os pigs são uti

lizados durante todas as fases da vida de uma 

tubulação por diferentes razões. Este trabalho tem 

por objetivo a modelagem numérica do proble

ma de contato unilateral envolvendo estruturas 

de baixa rigidez (copos de pigs) e uma superfície 

rígida (parede da tubulação). O Método de Ele

mentos Finitos é aplicado na discretização da es

trutura. O problema de contato unilateral é trata

do como um problema de otimização quadrática 

com restrições de desigualdade lineares, onde a 

função objetivo é a energia potencial total da es

trutura elástica. A solução do problema proposto 

é alcançada por meio de uma estratégia de con

juntos ativos ou método da projeção. Os resulta

dos encontrados para o caso axissimétrico são 

comparados com os obtidos experimentalmente 

e com outro modelo numérico-computacional, e 

um modelo numérico, considerando o caso não 

axissimétrico, é apresentado. 

EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL 

DO COBRE SUBMETIDO À 

ALTA DEFORMAÇÃO PORTREFILAÇÃO 

EM BAIXA TEMPERATURA 

Autor: Sheyla Santana de Carvalho 

Orientador: Luiz Paulo Mendonça Brandão 

Curso: Ciências dos Materiais 

Tese defendida no IME, em 16/ 02/2005 

A produção de bobinas para aplicação em 

magnetos de altos campos requer duas caracte

rísticas principais: alta resistência mecânica e alta 

condutividade elétrica. A resistência mecânica é 
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necessária para suportar as altas tensões tan

genciais causadas pelas forças de Lorentz, en

quanto a alta condutividade é importante para 

evitar o superaquecimento ôhmico induzido pelo 

efeito Joule. Fios compósitos com matriz de co

bre são geralmente usados para produzir estes 

tipos de bobinas. Nesse caso, o cobre é respon

sável pela boa condutividade dos fios, e os refor

ços, como Nb, Ag e Fe, contribuem para a alta re

sistência mecânica necessária a esses materiais. 

Este trabalho tem como objetivo principal estu

dar a evolução microestrutural do cobre subme

tido à alta deformação por trefilação em baixas 

temperaturas (77K e 295K) e associar ao seu de

sempenho em ensaio de tração uniaxial. Para 

essa investigação medidas de EBSD, Difração de 

raios-X e Microscopia ótica foram feitas com ob

jetivo de promover a análise microestrutural. Os 

fios de cobre foram produzidos à temperatura 

ambiente (295K) e 77K.Tarugos de 9,6mm de di

âmetro foram sucessivamente trefilados até o 

diâmetro final de 2,02mm. Os fios produzidos a 

2951 ( foram trefilados num banco de trefilação 

pelo método padrão, enquanto os fabricados a 

77K fizeram uso de um criostato acoplado a uma 

máquina de tração servo-hidráulica. O material 

foi monitorado em vários estágios de deforma

ção pelo corte de amostras nos diâmetros de 

5,Omm, 4,14mm, 3,Omm e 2,02mm. As microes

truturas de deformação e contornos de baixo 

ângulo dessas amostras foram avaliadas por OIM 

(Microscopia de Imagem Orientada) e compara

das com a análise microestrutural por MET rea

lizada por LEIS (2003) e com os resultados de pro

priedades mecânicas publicadas por BRANDAO 

et aI. (2000). Os materiais trefilados a 295K reve

laram a existência de um estado de tensão está

vel. Por outro lado, os fios criogênicos mostra

ram uma alta resistência mecânica em compara-

54 32 QUADRIMESTRE DE2005 C~T 

ção aos fios trefilados a 295K. Contudo, o aumen

to da resistência nas amostras criogênicas com a 

deformação foi seguido por diminuição para os 

níveis mais altos de deformação verdadeira, onde 

se supôs atuação de mecanismos de restauração. 

Foi feito um levantamento semiquantitativo de 

contornos de macias através dos contornos es

peciais CSL I3n através do EBSD. Porém, a resolu

ção usada neste trabalho e até mesmo a máxima 

nominal permitida pelo equipamento não se mos

traram suficientes para análise conclusiva sobre a 

avaliação das macias de deformação. 

AVALIAÇÃO DA GEOMETRIA DE 

IMAGENS IKONOS 

ORTORRETIFICADAS ATRAVÉS DAS 

TRANSFORMAÇÕES 

POLINOMIAIS RACIONAIS 

Autor: Wagner Barreto da Silva 

Orientador: Prof. Oro Oscar Ricardo Vergara 

Curso: Mestrado em Engenharia Cartográfica 

Tese defendida no IME, em 76/02/ 05 

A utilização de imagens de alta resolução 

veio trazer novas alternativas para a produção 

cartográfica. No entanto, não só a resolução espa

cial constitui-se nUm fator determinante, mas tam

bém a exatidão posicional das imagens. Este tra

balho avalia a qualidade geométrica de imagens 

Ikonos ortorretificadas pelo modelo Rational Po

Iynomial Camera - RPC e define a maior escala de 

mapeamento adequada ao trabalho com essas 

ortoimagens. Para isso, é utilizado um produto 

do nível Geo Ortho Kitda Cidade do Rio de Janei

ro. Esse produto corresponde a uma imagem do 

menor nível de processamento (GEO), acompa

nhada de um arquivo de texto que contém o mo-



delo geométrico da imagem na forma de coefi

cientes numéricos (coeficientes polinomiais racio

nais), permitindo a correção geométrica com exa

tidão similar àquela feita pelas equações de coli

nearidade. A área escolhida possui um relevo 

acidentado, apresentando diferenças de altitu

de de até 780m, tornando a avaliação da ortor

retificação mais fidedigna em função do deslo

camento devido ao relevo. São gerados mode

los digitais do terreno (MDTs) a partir de três ba

ses cartográficas digitais: uma, na escala 1 :50.000, 

fornecida pela 5ª Divisão de Levantamento, e 

duas, nas escalas 1:10.000 e 1 :2.000, fornecidas 

pelo Instituto Pereira Passos, órgão da Prefeitura 

da Cidade do Rio de janeiro. Para cada tese digi

tai é gerado um modelo digital do terreno, a fim 

de se avaliar a diferença da qualidade das or

toimagens geradas a partir de fontes de diferen

tes precisões. Ao final da geração das ortoima

gens, suas qualidades geométricas são avaliadas 

utilizando-se dados de apoio de campo obtidos, 

em parte, por medição com rastreador de satéli

tes do GPS e, em parte, por disponibilização de 

trabalhos de medição já executados por outras 

instituições ou empresas. Os resultados das ava

liações das ortoimagens geradas com os MDTs 

obtidos a partir das bases 1 :2.000 e 1:10.000 mos

tram que os maiores erros ficam próximos a 2,5m 

e, considerando o PEC, as ortoimagens geradas 

seriam classificadas como documentos carto

gráficos da classe A para a escala 1 :5.000, pois, 

pelo menos, 90% dos pontos apresentam erros 

menores do que 2,5m. Para a ortoimagem gera- . 

da com o MDT produzido utilizando-se a base 

1 :50.000, tem-se como resultado a classe A para 

a escala 1 :25.000, a classe B para a escala 1:10.000 

e próximo da classe C para 1 :5.000. Verifica-se, 

também, que não há melhora significativa na qua-

lidade das ortoimagens obtidas quando, para a 

geração do MDT, utiliza-se uma base na escala 

1 :2 .000 em vez de uma outra na escala 1:10.000. 

TRATAMENTOS TERMOMECÂNICOS 

DE AÇOS Fe-C-Si-Mn 

ASSISTIDOS PELO EFEITO TRIP 

Autor: Cláudia Nazaré dos Santos 

Orientador: Carlos Sérgio da Costa Viana 

Curso: Ciência dos Materiais 

Tese defendida no IME, em 18/02/05 

Estudou-se a influência de diferentes trata

mentos termomecânicos na microestrutura final 

de um aço O,2%C -1 ,5%Mn-1 ,5%Si através da ca

racterização morfológica dos produtos de trans

formação. O objetivo do trabalho foi investigar a 

variação da fração volumétrica e distribuição dos 

microconstituintes presentes na microestrutura, 

bem como determinar suas orientações cristalo

gráficas, para permitir sua aplicação na indústria 

automobilística. A caracterização das microestru

turas foi feita através de microscopia ótica, micros

copia eletrônica de varredura e difração de raios 

X. Utilizou-se a técnica de EBSD para analisar as 

orientações cristalográficas da ferrita, martensita 

e austenita retida. 

Os resultados de microscopia ótica mostram 

que as estruturas multiconstituídas obtidas corres

pondem às microestruturas típicas de aços multifá

sicos dos tipos "dual-phase" e TRIP. Os resultados de 

textura das diversas fases permitiram caracterizar 

as orientações desenvolvidas pelos tratamentos 

termomecânicos e indicam uma possível melhoria 

de propriedades para aplicações em componentes 

estruturais pela indústria automobilística. (ID 
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TECNOLOGIA 

Agregado artificial de 
argila calcinada: a 
primeira inovação tecnológica 
patenteada pelo IME 

Guótavo da Luz Lima Cabral* 

Álvaro Vieira ** 

RESUMO 

Conforme vem sendo divulgado pela mídia nos últimos meses, o Exército Brasileiro, por intermédio do 

Instituto Militar de Engenharia (lME), depositou o seu primeiro pedido de patente de invenção junto ao 

INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e, simultaneamente, revela os resultados atingidos 

com a primeira produção industrial experimental do agregado de argila calcinada. 

A tecnologia do agregado de argila calcinada vem atingindo resultados de resistência mecânica 

similares aos agregados provenientes de rochas e surge como uma alternativa vantajosa financeira

mente para infra-estrutura viária do País, mais especificamente da Região Amazônica, que pode estar 

assistindo ao fim dos problemas causados pela escassez de jazidas de rochas na região. 

PALAVRAS-CHAVE 

Argila calcinada, agregado artificial, custo, produção industrial, patente de invenção. 

INTRODUÇÃO 

A carência de agregados naturais em várias 

regiões do país, particularmente na amazônica, 

constitui um grande obstáculo à construção ro

doviária (figura 1). Somadas à escassez geológica 

das jazidas, as restrições ambientais à sua explo

ração agravam essa carência, tornando a busca 

por agregados artificiais uma alternativa atraen

te (figura 2). No Brasil, os principais estudos volta-

dos para a busca de tecnologias relacionadas aos 

agregados artificiais vêm avançando continua

mente em face dos esforços de pesquisas científi

cas e estratégicas levadas a efeito. 

Incluída neste cenário, a Engenharia Mil itar 

do Exército Brasileiro convive há muitos anos com 

esse problema, pois, nesta região, estão situados 

alguns de seus batalhões de Engenharia de Cons

trução, que freqüentemente são encarregados 

da construção e da conservação de diversos cor-

* Capitão QEM (CRO/ 1 l, Engenheiro de Fortificação e Const rução, IME, 1998; M. Se., IME, 2005. 

** Coronel R/ 1 QEM (IMEl, Engenheiro de Fortificação e Co nstrução, IME, 1979; M. Se., PUC, 1985. 
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redores rodoviários que agregam valores indis

pensáveis ao desenvolvimento regional, integra

ção nacional e manutenção de políticas estraté

gicas para a Região Amazônica. 

A pesquisa relativa aos agregados cerâmi

cos no país teve seu início na década de 1980, com 

os estudos do Instituto de Pesquisas Rodoviárias -

IPR/DNER [7], sobre a viabilidade de produção e 

emprego de agregados de argila expandida na Re

gião Norte. Os resultados preliminares indicaram 

custos elevados de produção desse tipo de agrega

do, inviabilizando o prosseguimento dos estudos. 

Nos últimos anos, pesquisas desenvolvidas 

no IME têm-se direcionado, com sucesso, à obten

ção de agregados de menor custo, obtidos por 

calcinação de solos argilosos selecionados, e à 

análise do seu comportamento em misturas as

fálticas e misturas solo-agregado. O processo de 

evolução do estudo relacionado ao agregado ar

tificial de argila calcinada no IME atingiu um nível 

de desempenho amplamente satisfatório, con

cluindo um primeiro ciclo de desenvolvimento 

pela dissertação de mestrado na área de infra-es

trutura de transportes. 

D ÁREA CARENTE DE 

AGREGADO 

Figura 1 - Área carente de rochas na Região Amazônica 

e seus principais corredores rodoviários. 

Figura 2 - Pavimentação urbana com o uso de cacos e rejeitas da indústria cerâmica 

em Rio Branco no Estado do Acre (Fonte: Ricardo R. do Nascimento). 

A evolução da linha de pesquisa 

Com os resultados de Soares et aI. [10], Cos

ta et aI. [6] e Batista [4], foi comprovada tecnica

mente a viabilidade desta alternativa como ma

terial de pavimentação. Sendo assim, tornara-se 

uma conseqüência natural a obtenção de respos

tas relativas à passagem da produção em labora

tório para a escala industrial. 

Além da necessidade de evidenciar a vanta

gem econômica do agregado cerâmico, julgava

se também relevante a elaboração de um com

pêndio sobre todo o conhecimento adquirido 

ao longo dos oito anos de pesquisa, assim como 

a confecção de um roteiro operacional, propici

ando a alternativa do agregado artificial de argi

la calcinada ao engenheiro militar que conviva 

com o problema da escassez do agregado pétreo 

durante a escolha dos materiais para o seu pro

jeto viário. 

Com estes objetivos principais, desenvol

veu-se a pesquisa de mestrado intitulada "Meto

dologia de produção e emprego de agregados 

de argila calcinada para pavimentação'; do se

gundo autor [5]. Aliado a estes propósitos, fo

ram também objetivos adicionais deste estudo 

a elucidação de questionamentos e recomenda-
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ções proferidas nas pesquisas anteriores, alguns 

deles listados a seguir: 

~ ampliar a base de dados dos resultados 

existentes relativos aos ensaios de viabilidade 

técnica e eliminar variáveis que denotavam dú

vidas sobre a produção do agregado artificial, 

tais como temperatura e tempo de queima, com

posição química e mineralógica; 

~ realizar um estudo minucioso relativo à 

absorção do agregado artificial de argila calci 

nada e verificar a existência de aditivos capazes 

de reduzir esta porosidade; 

~ analisar o comportamento de uma mis

tura solo-agregado utilizando o agregado de ar

gila calcinada, para emprego em camadas de sub

base e base para pavimentação, sob a ótica dos 

métodos empírico e mecanístico, e comparar o 

resultado com uma mistura semelhante que 

utilize o agregado natural; 

~ verificar o comportamento de misturas 

asfálticas com o agregado artificial de argila calci

nada e observar o teor de ligante obtido quan

do empregado um agrega-

do menos poroso e elaborar 

uma mistura asfáltica cuja do-

sagem fosse composta com 

100% de agregados de argi-

la calcinada, inclusive o fíler. 

A metodologia proposta 

Cameterização eompteta } 

Diagrama de Wlnkler 

Moldagem e secagem ao ar 

Secagem em estufa 
ou 1106 C 

Queima em ceràmica local 

Composição química 

Composição mineralógica 

Anãlise térmica (ATD/ATG) 

Ab sorção e densIdade 

Desgaste após fervura 

Abrasão l os Angeles 
Treton, 10% Finos, Res. 

Esmagamento 

I 
I 
I 
I 
I 

do um levantamento do estado da arte sobre o 

assunto. De posse deste levantamento, passou

se para a etapa de elaboração de uma metodo

logia que pudesse avaliar as características da 

matéria-prima do produto cerâmico produzido e 

obter as respostas deste produto como um agre

gado para pavimentação em misturas solo-agre

gado e misturas asfálticas. 

A metodologia proposta está na figura 3. A 

fase relacionada à produção industrial do agre

gado de argila calcinada (em tracejado na figura 

3) pode ser visualizada por completo na figura 4. 

Conforme será mais bem detalhado nos próxi

mos itens, nesta metodologia, são sugeridas duas 

possibilidades de produção: usinas pré-fabricadas 

ou ainda em unidades de produção de peças ce

râmicas convencionais (olarias). Caso seja optado 

por esta alternativa de produção em olaria, cabe 

ressaltar que todo o maquinário envolvido nas eta

pas listadas (figura 4) é de conhecimento notório 

das indústrias cerâmicas ou das indústrias envol

vidas com materiais de pavimentação, tais como 

r--------------------, 

t" ---

Não Satisfatório 

---~ 
~lisfatóriO 

No intuito da busca da 

industrialização do processo 

de produção da argila calci

nada, naturalmente obser

vou-se uma grande seme

lhança com a indústria cerâ

mica convencional. A partir 

desta constatação, foi realiza- Figura 3 - Fluxograma da metodologia: etapas de análise da matéria-prima; escolha do modelo de fabricação; emprego. 
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estocagem 

laminação 

Figura 4 - Fluxograma das etapas de fabricação do 
agregado de argila calcinada. 

usinas de misturas asfálticas, usinas de misturas 

solo-agregado e unidades de britagem de rochas. 

A alternativa da indústria cerâmica 

Paralelamente ao início da etapa experi 

mentai do estudo que contemplou uma aplica

ção completa da metodologia (figura 3), notou- ' 

se a necessidade de adquirir conhecimentos es

pecíficos sobre a indústria cerâmica, conforme 

explicado anteriormente. Foram então realiza

das visitas aos pólos cerâmicos dos estados do 

Rio de Janeiro (Itaboraí e Campos dos Goytaca

zes) e Pará (Santarém). 

Tais conhecimentos começaram a ser utili

zados para a idealização e o desenho de um pro

jeto-tipo de usina de fabricação de argila calci

nada, sendo propostos,juntamente com a meto

dologia, de forma similar ao que foi elaborado pelo 

estudo do DNER [7] para o agregado de argila ex

pandida, mas sem o "anseio" de viabilizá-Io na prá

tica, devido aos recursos financeiros necessários 

à montagem de um projeto deste vulto. 

Apesar de essa proposição (mesmo que so

mente teórica) já possuir alguma relevância aca-

dêmica, com o andamento dessas visitas, foi vis

lumbrada uma outra possibilidade de produção 

e, conseqüentemente, uma nova alternativa a 

ser considerada: efetuar a produção do agrega

do de argila calcinada em olarias. 

Essa alternativa também foi planejada devi

do às peculiaridades de diversos municípios loca

lizados na Região Norte do País, atingidos pela 

escassez de rochas e que não têm como dispor 

de um elevado aporte de recursos para a aquisi

ção de uma usina pré-fabricada . Diante desses 

fatos, a solução encontrada foi levada a efeito e 

compôs uma linha de ação dentro da pesquisa. 

As figuras 5 e 6 ilustram esta fase de aprendizado. 

Figura 5 - Combustíveis alternativos das indústrias cerâmica s: 
queima dores para serragem e/ou gás natural. 

Figura 6 - Unidade de pré-tratamento da serragem. 
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A produção experimental 

Conforme foi relatado, estava delineada a 

possibilidade de ser efetuada uma produção ex

perimentai em uma indústria cerâmica. Por mo

tivos de proximidade e maior facilidade, este lote 

experimental seria realizado em indústrias loca

lizadas no município de Campos dos Goytacazes 

- RJ, principalmente pelo grande auxílio presta

do pelo Prof. Jonas Alexandre [2], docente da 

Universidade Estadual do Norte Flum inense 

(UENF). E, em seguida, seriam efetuadas as devi
das alterações nas análises de custos, para que 

fosse possível obter dados mais aproximados 

da realidade encontrada na Região Norte do País. 

Neste ínterim, por ocasião do planejamen

to da 2ª Operação Ricardo Franco (OPRF li), em 

que alunos do 5º ano de graduação do IME de

senvolvem projetos de cunho técnico/social em 

comunidades da região amazônica, foi incluída, 

como uma localidade a ser atendida, a cidade de 

Santarém no Pará (figura 9). 

Levando em consideração um pedido que 

viria a criar a possibilidade de efetuar esta pro

dução experimental na própria região de estu

do da presente dissertação, o comando do IME 

pela primeira vez inclui um aluno de pós gradu

ação na operação, e novamente lançava-se ou

tro "desafio" a ser defrontado: durante os dez 

dias disponíveis pela operação, deveriam ser 

efetuadas novas visitas em empresas cerâmicas, 

procurando o fomento necessário a esta produ

ção desejada. 

Durante a visita ao pólo cerâmico de Santa

rém, além da oportunidade de divulgação de 

publicações científicas e inovações que estavam 
sendo praticadas nas regiões Sudeste e Sul do 

país, a tecnologia da argila calcinada foi apresen

tada aos ceramistas (figura 7), e a sua aceitação 
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inicial foi praticamente unânime, uma vez que es

tava sendo mostrada não somente uma solução 

para um problema da engenharia local, mas tam

bém uma nova alternativa de mercado. 

Acreditando que uma produção piloto pu

desse ser viabilizada a médio prazo, até com o 

intuito de não prejudicar o funcionamento des

tas indústrias, em menos de 3 semanas houve 

um retorno de um proprietário de olaria, sendo 

transmitida a informação de que já haviam sido 

fabricados aproximadamente 400kg de agrega

dos, já britados, prontos para serem enviados e 

avaliados em laboratório. Registrava-se, dessa 

forma, em julho de 2004, a primeira produção in

dustrial (figura 8) do agregado de argila calcina-

Figura 7 - Amostra de argila calcinada produzida em laboratório no IME, 

disseminada aos produtores cerâmicos durante a OPRF 11. 

Figura 8 - Agregado de argila calcinada produzido em olaria de Santarém (PA). 



Figura 9 - Presença dos alunos do IME e oficiais do 82 BECnst na OPRF 11. 

da, sob controle tecnológico, em uma unidade 

de produção de peças cerâmicas convencionais. 

Resultados obtidos 

Na seqüência da pesquisa, foram realizados 

os testes de verificação da resistência mecânica 

do agregado de "argila calcinada industrial': assim 

como o seu emprego e desempenho em mistu

ras solo-agregado e mistura asfáltica. 

metro de fluorescência de raios-X do Instituto de 

Geologia da UFRJ. A análise dos argilominerais 

presentes na matéria-prima foi efetuada pela téc

nica de difração de raios-X, no Laboratório de Fluo

rescência de Raios-X do Instituto de Geologia da 

UFRJ. Os ensaios de análise térmica diferencial e 

análise termogravimétrica foram realizados na 

Escola de Química da UFRJ, com base na compo

sição química e dos argilominerais existentes na 

matéria-prima. 
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Figura 10 - Curvas da análise térmica diferencial e termogravimétrica. 

Tabela 1 - Etapas de desenvolvimeto da parte experimental 

Item Ação desenvolvida 

12 Ensaios preliminares da matéria-prima. 

22 Ensaios complementares da matéria-prima: análise química e mineralógica, análise térmica diferencial etermogravimétrica. 

32 Realização da produção experimental de 400kg de agregados de argila calcinada em olaria de Santarém (PA). 

42 Verificação da resistência mecânica do lote experimental de agregados de argila calcinada industrial e comparação. 

52 Estudo adicional da absorção dos agregados de argila calcinada. 

6º- Análise dos custos envolvidos na produção experimental. 

72 Emprego: mistura solo-agregado; mistura asfáltica e avaliação do desempenho em laboratório. 

82 Estudo adicional da densidade da mistura asfáltica por diferentes métodos. 

A análise química foi efetuada segundo dois 

métodos distintos, que encerram informdçôes 

complementares: o método da espectrometria 

de energia dispersiva de raios-X (EDS) em apare

lho de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

do IME; e o método da fluorescência em espectrô-

A figura 10 representa as curvas termogra

vi métrica (TG), derivada termogravimétrica (DTG) 

e de análise térmica diferencial (DTA) da mistura, 

contendo 50% de cada tipo de argila. Deve-se sali

entar o que ocorre com as curvas termogravi

métrica (TG) e derivada termogravimétrica (DTG) 
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após a temperatura de aproximadamente 500°(, 

ou seja, a perda de massa é praticamente irrele

vante, e este fato pode vir a acelerar o processo de 

queima na produção após a passagem por esta 

temperatura, tendo em vista que não seriam oca

sionadas trincas ou tensões internas ao agregado. 

A etapa de produção dos agregados 

A seguir,são relatadas as principais caracte

rísticas da fabricação realizada na olaria ou uni

dade de produção (UP) que foi disponibilizada 

para a produção experimental. Tais informações 

foram repassadas por intermédio de um questio

nário enviado à UP. As figuras 11 e 12 revelam al

gumas peculiaridades da UP escolhida. 

A argila é extraída e transportada da jazida 

(próxima ao Rio Amazonas) até o depósito em 

pátio coberto na própria UP em que é praticado 

um curto período de sazonamento. A massa foi 

preparada e, em seguida, houve a extrusão em 

barras de 25cm de comprimento, com espessura 

e altura aproximadas de um tijolo maciço. A UP 

adaptou uma boquilha especificamente para esta 

produção em sua própria serralheria. A secagem 

das barras foi considerada satisfatória, sendo 

efetuada à temperatura ambiente. 

A UP é provida com fornos tipo túnel para 

a queima das peças cerâmicas. Estas peças são 

empilhadas em "vagões" que são deslocados 

sobre trilhos até o interior dos fornos, os quais 

são fechados e vedados por ocasião da queima. 

A queima das barras cilíndricas foi efetuada até 

um patamar cuja temperatura atingiu 950°C.Tais 

barras foram empilhadas na parte superior dos 

vagões (na mesma posição em que são empilha

das as telhas) e queimadas juntamente com os 

tijolos e telhas da produção convencional da UP. 

A UP efetua o controle da temperatura pe

los medidores dispostos em diversos pontos do 
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forno túnel. O tempo de queima durou em média 

36 horas, mas isto foi devido à necessidade de 

aproveitamento da fornada de produção dos 

tijolos e telhas. A queima foi realizada com o au

mento gradativo da temperatura, e o forno é aber

to quando atinge cerca de 300°C. O combustível 

utilizado foi a lenha, e eventualmente também 

utilizaram-se resíduos de madeireiras. Ambos são 

adquiridos com baixo custo, devido à diversidade 

de madeireiras nas proximidades. Na ocasião da 

visita, novos queimadores eram instalados para 

o uso da serragem e do gás natural. A fornada 

de uma unidade móvel (vagão) produz de 13 

mil a 20 mil peças, consumindo, em média, 20m3 

de lenha. Por convenção, esta amostra de agre-

Figura 11 - Foto do vagão fora do forno, com as peças empilhadas. 

Figura 12 - Uso da lenha como combustível e instalação 

do novo sistema de queima. 



gados produzidos na UP de Santarém recebeu 

a denominação de "Argila Calcinada Industrial': 

Para a previsão de um custo estimado da 

fabricação do agregado de argila calcinada in

dustrial, foram necessários alguns dados relati

vos do processo produtivo bem como uma pla

nilha mensal composta dos custos da olaria (UP) 

relacionados a um tijolo maciço produzido nes

ta indústria cerâmica . Sabendo que estas anota-

Custos mensais da Unidade de Produção (Tijolo maciço) 

RS 6.000.00 -,----------------, 

RS 5.000.00 

RS4.000.00 

RS 3.000.00 

RS 2.000,00 

RS 1.000,00 

Figura 18 - Planilha de custos mensais da fabricação de tijolo 

maciço na olaria de Santarém, 

Tabela 2 - Custo estimado do agregado de 
argila calcinada industrial 

Custo/ton = R$ 60,78 

Massa específica aparente - ~,p (ton/m1) = 1,05 

Fatorde conversão (limite inferior) = 0,25 

Fator de conversão (limite superior) = 0,60 

Custo/m1 (maciço) = R$ 63,82 

Custo/mJbritado (limite inferior) = R$ 51,06 

Custo/m1britado (limite superior) = R$ 39,89 

ções são referentes (em peso) a uma produção 

de 486 toneladas de tijolos maciços no período 

de análise, e a partir de algumas considerações 

a respeito da transformação para volume de 

agregados britados, são efetuados os cálculos 

da tabela 2. 

A dosagem da mistura asfáltica inicialmen

te obteve um teor"ótimo': com 8,7% de ligante e 

um volume de vazios de 4,4%, seguindo as es-

H r A<. \0 DL MESTRADO -CAPLI t~ 
\K<,ll" (A LCIl\/\DA rNDUI RlAI 

J IrORÓTIMO,8.70% 

Figura 13 - CP dosado apenas com CAP-20 e 100% 

de agregados de argila calcinada, 

Figura l4 - Execução do ensaio de Rice [3J, 

Tabelo 3 - Comparativo de desempenho de concretos asfálticos para a Rr e M
R
• 

Parâmetro 
I 

PINTO [9] : Concreto BATISTA [4] : Concreto asf, Concreto asfáltico com 100% de 
asfáltico com brita com argila cale. de laboratório agregados de argila calcinada industrial 

RT - 25°C (MPa) 0,81 0,65 0,76 

RT - 30°C (MPa) 0,63 0,33 0,47 

RT -WC (MPa) 0,42 0,22 0,33 

MR - 25°C (MPa) 3.520 2.086 3,225 
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pecificações Marshall. o desempenho do con

creto asfáltico, dosado apenas com CAP-20 e 

100% de agregados de argila calcinada industrial, 

está na tabela 3. 

Apresenta-se, na tabela 4, outro importante 

resultado sobre a resistência do agregado presen

te na mistura asfáltica: a degradação verificada após 

a compactação no equipamento Marshall. Apesar 

de a norma DNER-ME 401/99 não estabelecer li

mite de aceitação, Albuquerque [1] relata que 

alguns pesquisadores já constataram que o com

pactador Marshall propicia uma condição de im

pacto mais severa do que é observada em campo. 

Sendo assim, limites de 6% já foram citados como 

o mais apropriado para a aceitação da degrada

ção do agregado, após a compactação no equipa

mento Marshall com ligante asfáltico. 

Tabela 4 - fndice de degradação Marshall com o 
agregado de argila calcinada industrial. 

Peneira Média dos (P's 
Projeto 
Soma 

11/2" 100% 100% 

1" 100% 100% 

3/4" 100% 100% 

DEGRADAÇÃO 112" 85% 86% 

MARSHALL 3/8" 78% 75% 

Nº4 58% 52% 

Nº10 34% 25% 

Nº40 17% 16% 

Nº80 13% 11% 

Nº200 11% 8% 

fNDICE DE DEGRADAÇÃO 
NORMA: 3,67% 

TODAS AS PENEIRAS: 4,00% 

Ressalta-se que a norma contempla apenas 

os deslocamentos nas peneiras 3/4", 3/8", Nº 4, 

Nº 10, Nº 40 e Nº 200 e prevê a compactação dos 

corpos de prova com cinqüenta golpes, fato este 
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que ratifica ainda mais a resistência do agrega

do, pois foi submetido a sessenta golpes no com

pactador original Marshall do Instituto de Pes

quisas Rodoviárias (IPR) . Conforme pode ser no

tado, além da soma da degradação das peneiras 

preconizadas pela norma citada, foi feita a avali

ação da degradação em todas as peneiras cons

tantes dos percentuais do projeto, e mesmo as

sim ambos resultados foram inferior ao valor de 

6% de degradação. 

A proteção da inovação tecnológica 

Atualmente, ainda é notório no País a falta 

de cultura na área da propriedade intelectual (mar

cas, patentes, desenho industrial, registro de sof

tware e outros), que também perdura em grande 

parte da comunidade científica. A principal con

seqüência é que o Brasil não transforma o conhe

cimento gerado em inovações, ou seja, em rique

za e transferência de tecnologia para a sociedade. 

Ilustra-se este aspecto com a informação de 

que, em média, apenas de 5% a 10% de toda a tec

nologia produzida mundialmente são protegidos 

em países em desenvolvimento, aí incluindo-se o 

Brasil. Isto quer dizer que a maioria da tecnologia 

mundial produzida não se acha protegida em nos

so País. Cabe então dizer que aquele que vier a 

utilizar-se dessa tecnologia em domínio público no 

Brasil deverá procurar saber em que países ela se 

acha protegida antes de efetivar, por exemplo, 

exportações que envolvam essa tecnologia. 

O interesse em avançar no desenvolvimento 

da Região da Amazônia, que é a menos atendida 

do Brasil em infra-estrutura de transporte, foi o 

fator motivador para desencadear um processo 

até então não explorado pelo sistema de Ciência 

e Tecnologia do Exército Brasileiro: a proteção de 

uma pesquisa iniciada e desenvolvida, ao longo 



de oito anos, na Seção de Engenharia de Fortifica

ção e Construção do Instituto Militar de Engenharia. 

Além da escassez de recursos para o desen

volvimento da pesquisa, a continuidade do estu

do do agregado de argila calcinada também es

teve próxima de ser ameaçada por uma informa

ção errônea que estava sendo divulgada através 

de terceiros. 

Por sorte, dentro da equipe de pesquisado

res, existem integrantes que já atuavam neste ra

mo do Direito, com habilitação pela World Intellec

tual Property Organization - WIPO (um organismo 

da ONU), e que estava, paralelamente à realização 

da etapa experimental, sendo feita uma minuciosa 

busca em bases de dados nacionais do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), norte

americanas (United States Patent Office - USPTO), 

européias (European Patent Office - EPO) e inclusi

ve as de acesso privado (Dialog System) sobre 

tecnologias correlatas, com vistas à sensibilização 

do Comando do IME para a realização dos procedi

mentos para a obtenção deste tipo de proteção 

pioneira no instituto, uma vez que estavam sendo 

atendidos todos os requisitos necessários ao de

pósito de uma patente de invenção. 

Foi então durante essas buscas que surgiu a 

informação de que a tecnologia já havia sido pro

tegida por um empresário ceramista de Rio Bran

co, no Acre. Ao averiguar a veracidade da informa

ção, percebeu-se que havia apenas a proteção do 

sinal marcário identificador de um produto. Pro

duto este que não possuía a mesma qualidade 

técnica atingida pelo agregado de argila calcinada. 

Temendo que esta modalidade de proteção 

da tecnologia pudesse evoluir em um futuro pró

ximo para um pedido de patente de invenção, e 

que dessa forma pudesse impedir o prossegui

mento das pesquisas realizadas no IME em bene

fício da engenharia viária da Região Norte, foi ela-

borada a redação do documento de pater)te con

tendo todo o processo produtivo desde a pros

pecção da matéria-prima até a expedição do agre

gado artificial de argila calcinada com emprego na 

pavimentação, protegendo assim toda a tecno

logia que é de domínio dos pesquisadores do IME. 

Registrava-se, desta forma, em dezembro de 

2004, o depósito do pedido de patente junto ao 

INPI, da tecnologia do agregado artificial de argila 

calcinada, sob titularidade, pela primeira vez, do 

IME e simultaneamente do Exército Brasileiro. 

Discussões e conclusões 

---7 Os conhecimentos obtidos junto aos ce

ramistas ratificaram a necessidade de se avaliar 

de forma conjunta a composição química, a mi

neralogia e a análise térmica da matéria-prima. 

---7 A análise térmica (diferencial e termo

gravimétrica) constitui-se em uma ferramenta ex

tremamente útil, para informar como deverá ser 

tratado termicamente o agregado, ou seja, oI/pIa

no de queima" para a fase de produção. 

---7 A hipótese de produção da argila calci

nada em uma indústria cerâmica, consolidada du

rante as visitas, provou ser viável tecnicamente e 

vantajosa financeiramente. Essa alternativa foi 

planejada principalmente para atender às peque

nas demandas de municípios da Região Norte do 

País, que encontram dificuldades logísticas e pe

culiares a esta região de selva e não têm como 

dispor de um elevado aporte de recursos para a 

aquisição de uma usina pré-fabricada para a pro

dução do agregado de argila calcinada. 

---7 As taxas de ligante obtidas com o agre

gado de argila calcinada (8% a 9%) aparentemen

te podem parecer elevadas quando compara

das às observadas nos concretos asfálticos empre

gados com o agregado natural (4% a 7%). O que 
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deve ser lembrado e ratificado é a relação de massa 

e volume que difere estas duas misturas em par

ticular, e aí se entende a espessura a ser observa

da na camada de revestimento do pavimento, 

que, a princípio, deve ser a mesma. 

--7 Apesar da vantagem financeira já expli

cada em relação à aquisição da brita, as conside

rações feitas no cálculo estimativo proporciona

ram uma majoração, e chegou-se a um custo mé

dio de R$ 45,OO/m3 para a argila calcinada. Segun

do dados do proprietário da indústria responsá

vel pela produção experimental, vários são os fa

tores que são capazes de prover uma acentuada 

queda deste valor. Entre elas, cita-se a mudança 

do sistema de queima para a serragem, que tor

naria ínfimo o custo de aquisição de combustível 

para a queima. 

--7 Assim como foi uma proposta desafiado

ra a tentativa acadêmica de realizar uma produ-
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O presente trabalho apresenta os resultados da análise de viabilidade técnica para a implantação de um 

sistema de tratamento de esgoto doméstico, em uma comunidade nucleada pelo Exército Brasileiro na Ama

zônia. Utilizou-se de um método de apoio à decisão multiobjetivo e multicritério, Sistema de Apoio à Decisão

SAD, desenvolvido pela Rede do PROSAB 2. Foram avaliadas as viabilidades técnicas de 17 sistemas de trata

mento de esgoto para pequenas comunidades, com base nas características de cada sistema, nas restrições 

locais, nos dados hidrológicos, geológicos e de saúde pública. Com isso, foi possível modelar o sistema e im

plementá-lo no SAD, que realizou um processo de pré-seleção, análise tecnológica e, finalmente, análise 

multicritério e multiobjetivo. Os métodos utilizados na análise multiobjetivo e multicritério foram o da Pondera

ção Aditiva, Compromise Programming, Promethee e a série Electre. Os resultados da modelagem são os 

sistemas mais adequados do ponto vista tecnológico, econômico e ambiental. Dentre os sistemas pesquisados, 

verificou-se que as lagoas de estabilização demonstraram ser excelentes opções para o tratamento das águas 

residuárias em pequenos núcleos de fronteira. Sistemas anaeróbios também se mostraram adequados à reali

dade das comunidades isoladas na fronteira. Os sistemas de disposição controlada no solo, além das terras 

úmidas construídas, mostraram-se como alternativas viáveis ao tratamento de esgoto doméstico naquela 

região, desde que seja solucionado/mitigado o risco de contaminação do lençol freático. 
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INTRO.oUÇÃO 

,0 planejamento e a concepção de sistemas 

de esgotamento e tratamento de esgoto sanitá

rio são tarE~fas de grande complexidade ,e envol

vem diversas variáveis de decisão. ° problema se 

constitui em satisfazer padrões de emissão de es

goto e aterider, ao mesmo tempo, a demandas de 

carga e concentrações de poluentes, variáveis com 

o tempo e crescentes ao longo dos anos. Para o caso 

específico de instalação de sistemas em regiões 

de fronteira da Amazônia, acrescentam-se restri

ções de ordem operacional e logística, tais como: 

(a) Não existem dados e parâmetros de en

trada para dimensionamento de sistemas. A área 

carece de uma rede de monitoramento que for

neça dados de vazão, índices pluviométricos e pa

drões de qualidade da água. Além disso, condicio

nantes sazonais alteram sobremaneira os parâ

metros de dimensionamento. 

(b) As condições naturais, tais como parâme

tros hidrogeológicos e biota das regiões de fron

teira são pouco conhecidos. 

(c) Alguns insumos para tratamento de água 

e esgoto, tais como produtos químicos, são ve

tados para o transporte aéreo comercial, em vir

tude de legislação internacional de segurança, 

sendo feito exclusivamente por aviões da Força 

Aérea Brasileira - FAB. 

(d) A mão-de-obra para construção e ope

ração dos sistemas é pouco qualificada, e há gran

de rotatividade de pessoal militar. 

(e) Não há, em alguns locais, oferta de ener

gia elétrica, sendo essa necessidade suprida atra

vés de geradores a diesel que, devido às dificulda

des de suprimento, ficam contingenciados para 

o uso de equipamento de maior importância co

mo câmara frigorífica, geladeira de medicamen

tos e bomba de recalque para o poço artesiano. 
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(f) ° risco epidemiológico nessas regiões é 

muito maior em virtude da população local ser 

constituída por comunidades carentes, com bai

xa resistência imunológica e, em alguns casos, de

ficiência nutricional. 

(g) Apesar de ser uma região de alta ocor

rência de rios e igarapés, as comunidades indíge

nas ficam muito próximas aos núcleos de frontei

ra e utilizam a água do igarapé da região, sem 

nenhum tratamento, para diversas atividades de 

subsistência, tais como abastecimento de água, 

banho, lavagem de utensílios, cocção etc. 

(h) Doenças endêmicas típicas da região, 

como malária, leishmaniose, dengue e hepatite, 

agravam o quadro epidemiológico e podem ser 

associadas à destinação inadequada do esgoto 

doméstico gerado. 

A análise multicritério e multiobjetivo permi

te indicar as soluções, dentre as alternativas apre

sentadas e os critérios estabelecidos pelo decisor, 

mais adequadas ao problema. Permitem, ainda, 

uma abordagem interativa com o decisor, por in

termédio de montagem de diversos cenários de 

decisão, baseados em diferentes critérios estabe

lecidos para cada um deles. Serve, ainda, para 

analisar o problema de forma dinâmica, mudan

do as condições iniciais conforme as previsões 

de crescimento populacional e de concentrações 

de poluentes nas águas residuárias. 

As Forças Armadas brasileiras, exercendo a 

sua função constitucional de defesa da Pátria, 

manutenção da soberania e integridade nacio

nal, estão presentes nas regiões mais inóspitas e 

inexploradas do território brasileiro, levando con

sigo segurança, desenvolvimento e apoio aos 

demais órgãos do Estado na promoção de cida

dania às populações pouco assistidas. Preocu

pada com a preservação do patrimônio amazô

nico para o povo brasileiro, a Força Terrestre vem 



implementando um programa de ocupação e 

de integração daquele imenso vazio demográ

fico, mediante a transferência de organizações 

militares oriundas de outras áreas do território 

brasileiro, caracterizando a Amazônia como área 

estratégica prioritária. 

Os pelotões especiais de fronteira, menor 

fração de emprego descentralizado em ocupa

'ções na área de fronteira, exercem uma ação ca

talisadora no desenvolvimento regional das co

munidades assistidas. Além das atividades milita

res de ocupação e segurança, essas frações de

sempenham, em convênio com os diversos ór

gãos governamentais, ações comunitárias como 

assistência médico-odontológica, geração de 

energia, abastecimento de água, saneamento 

básico, educação, transporte e comunicações. 

Como conseqüência dessas ações gover

namentais, os núcleos comunitários assistidos 

tendem a se desenvolver, de forma ordenada, 

até a condição de pequenos municípios. Para que 

a transição ocorra da melhor forma possível, 

ações de planejamento na área de infra-estrutu

ra urbana são necessárias quando da implanta

ção de novas unidades. 

Na fase de planejamento para implantação 

de uma nova unidade do Exército, alguns dos 

aspectos mais importantes para a tomada de 

decisão têm sido a preservação ambiental da 

área e a proteção da população dos impactos 

supervenientes. Em muitos casos, os pelotões 

de fronteira são instalados em áreas de unida

des de conservação (parques nacionais, flores

tas nacionais, áreas de preservação permanen

te, estações ecológicas, áreas de relevante inte

resse ecológico, reservas biológicas, áreas de 

proteção ambiental, reservas extrativistas, reser

vas ecológicas e reservas florestais) ou terras in

dígenas. Em decorrência desse fato, providên-

cias devem ser tomadas de forma a não interfe

rir, de maneira brusca e negativa, no equilíbrio 

do ecossistema e no habitat de populações nati

vas, além de não contrariar a legislação vigente. 

Das ações de infra-estrutura urbana, o sa

neamento básico é, sem dúvida, a mais necessá

ria. Particularmente, a captação e distribuição de 

água potável, coleta, tratamento e destinação 

final dos esgotos sanitários. 

A pesquisa teve por objetivo aplicar o softwa

rede análise multiobjetivo e multicritério, desen

volvido pela Rede PROSAB 2, para a escolha de 

sistemas de tratamento de esgoto doméstico 

em regiões isoladas na fronteira da Amazônia, uti

lizadas por pelotões especiais de fronteira pelo 

Exército Brasileiro. 

o PELOTÃO ESPECIAL DE 

FRONTEIRA DE IPIRANGA 

O Pelotão Especial de Fronteira - PEF - de Ipi

ranga localiza-se no Município de Santo Antônio 

do Içá, Estado do Amazonas, junto à fronteira do 

Brasil com a Colômbia. O PEF situa-se na margem 

direita do Rio Içá, que recebe o nome de Rio Putu

mayo no lado Colombiano. As instalações do PEF 

ocupam uma área total de 2.614.330,65m2, dispõem 

de 35 benfeitorias e estão sob responsabilidade 

do 8º Batalhão de Infantaria de Selva - 8º BIS. 

O PEF de Ipiranga foi escolhido para o pre

sente estudo pelos seguintes motivos: (a) carac

teriza-se por uma pequena nucleação urbana do 

Exército Brasileiro; (b) a sua localização e as condi

ções de implantação indicam que se desenvolve

rá como comunidade; (c) existe real necessidade 

de implantação de um sistema de coleta e trata

mento de esgoto, tendo sido já solicitado pelo 

poder municipal ao Programa Calha Norte - PCN; 

(d) está em fase de estudo preliminar no PCN a 

C~T 3QQUADRIMESTRE DE 2005 69 



implantação do referido sistema; (e) no pelotão 

existe uma estação de monitoramento hidroló

gico e de qualidade de água em operação, com 

dados históricos levantados. 

A região onde se encontra o PEF Ipiranga, 

no vale do Rio Içá, é caracterizada como planície 

fluvial- área aplainada resultante de acumulação 

fluvial, aluvião. A bacia é suscetível à erosão e pe

riodicamente alagada, podendo apresentar di

ques, canais anastomosados. O solo predominan

te é argilo-arenoso com pouca profundidade, do 

grupo de solos aluviais, fortemente drenado e com 

o lençol freático quase superficial (RADAMBRASIL, 

1977). O coeficiente de infiltração do solo para esse 

tipo de terreno varia de 40 a 601/m2 por dia, e o 

lençol freático se encontra a baixa profundidade, 

perto de l,5m. O terreno é muito plano e pouco 

movimentado, tipicamente fluvial, com vales aber

tos em forma de "U" (IBGE, 2000). 

Figura 1 - Localização do PEF Ipiranga na Região Amazônica. 

O clima predominante da área é o equatorial 

quente e superúmido, com as seguintes caracte

rísticas: ausência de período de seca; temperatu

ra do mês mais frio superior a 20°C; estações do 

ano pouco evidentes; amplitude térmica anual 

muito baixa; dia e noite aproximadamente com a 
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mesma duração; estado higrométrico muito ele

vado (RADAMBRASIL, 1977). A precipitação mé

dia anual registrada na região é de 2.932mm/ano 

(CPRM,2000). 

O Rio Içá se caracteriza como rio de planície, 

pouca declividade, possui várias ilhas, com uma 

vazão mínima, registrada em março 1980, de 

1.296m3/s, e uma vazão máxima, registrada em 

julho de 1989, de 12.983m3/s. 

Como atividade econômica, destacam-se a 

extração de madeira e a agricultura de subsistên

cia em sistemas de roças, nas áreas de terra firme 

e na várzea (RADAMBRASIL, 1977). A base da ali

mentação na região é milho, feijão, mandioca e 

pescado. Por causa da grande ocorrência de al

deias indígenas e de uma população com limita

do nível de escolaridade, é desaconselhado o reúso 

do esgoto em culturas irrigadas (RADAMBRASIL, 

1977). A população pesca para o consumo local. 

Todos os rios da região são maláricos, com alta 

concentração de sedimento argiloso. 

A população do município é de 26.526 habi

tantes, sendo que deste total, 2.859 pessoas são 

indígenas das etnias ticuna, coca ma e caixana 

(FUNASA, 2002). No município, está localizada a 

reserva indígena Tukuna do Rio Içá, ainda não 

demarcada. O número de domicílios particulares 

permanentes no município é de 4.151 domicílios, 

sendo que 741 dispõem de abastecimento regu

lar de água e apenas 25 contam com sistema de 

esgotamento sanitário. A população local, princi

palmente os indígenas, apresenta nível alto de 

desnutrição (IBGE, 2000). 

Não há hospitais em Santo Antônio do Içá, a 

região dispõe apenas de três unidades ambula

toriais. As infecções gastrintestinais são comuns 

em conseqüência do uso indiscriminado da água 

in natura para o consumo. O atendimento de saú

de da população indígena é realizado pela FUNASA 



por meio da Rede de Atenção Básica de Saúde 

do Distrito Sanitário Especial Indígena, compos

ta por sete equipes multidisciplinares de saúde 

indígena, localizadas nos pólos-base de Taba

tinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, 

Santo Antônio do Içá, Amatura, Tonantins e Belém 

do Solimões. 

Segundo a FUNASA, a região é classificada 

como de alto risco epidemiológico. As ações de 

atenção básica de saúde são realizadas em par

ceria com a Diocese do Alto Solimões, os municí

pios e o estado. A referência de média e alta com

plexidade se dá por intermédio do Hospital da 

Guarnição do Exército em Tabatinga e da rede 

do SUS em Manaus (FUNASA, 2002). 

A disponibilidade de profissionais especia

lizados para operação e manutenção de um sis

tema mais sofisticado de tratamento de esgoto 

torna-se difícil. Não há fornecimento regular de 

energia elétrica para a utilização em um sistema 

que requeira tal tipo de energia. A substituição 

de peças e componentes, bem como o forneci

mento regular de elementos químicos para sis

temas mais sofisticados ficam bastante prejudi

cados pela indisponibilidade de meios de trans

porte. Em geral, utiliza-se o rio como eixo princi

pal de deslocamento na região, além de aviões 

comerciais de pequeno porte ou aviões carguei

ros da FAB. 

SOFTWARE SAD - SISTEMA DE APOIO 

À DECISÃO e ESTUDO DE CASO 

o software SAD - Sistema de Apoio à Deci

são, desenvolvido pela Rede PROSAB 2 (SOUSA, 

CORDEIRO NETTO e LOPES JÚNIOR, 2002), visa à 

auxiliar na escolha de uma alternativa para pós

tratamento de reatores anaeróbios no âmbito 

de um universo de alternativas possíveis. Para isso, 

foi desenvolvido um banco de dados com atribu

tos, restrições e possibilidades dos sistemas de 

pós-tratamento para reatores anaeróbios. 

O software SAD é um aplicativo desenvol

vido em linguagem de programação Delphi, que 

utiliza um banco de dados do tipo .mdb, compa

tível com o aplicativo Microsoft Access. Apesar 

de ser um sistema que não permite ao usuário 

alterações no nível de programação, é possível 

desenvolver tabelas e relatórios a partir dos já 

existentes. A última versão do SAD, utilizada no 

presente trabalho, foi lançada no site da FINEP 

em abril de 2003. 

Solicitações do poder público municipal e 

relatórios de autoridades de saúde foram leva

dos ao Programa Calha Norte, com o objetivo 

de desenvolver uma solução adequada para o 

problema de abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgoto doméstico para a região. 

A proposta inicial de estudo é implantar um 

sistema de tratamento de efluentes domésti

cos do tipo modular, para um tempo de recor

rência curto (não mais que dez anos), de forma 

a atender à população existente e permitir am

pliação futura, a partir de um estudo de cres

cimento da comunidade. 

A vazão do Rio Içá permite a diluição quase 

que completa do esgoto a ser lançado. No en

tanto, em decorrência do uso indiscriminado da 

água por parte da população local, sobretudo 

dos indígenas, além do alto risco epidemiológico 

e da baixa cobertura de equipamentos de saú

de, adotou-se nível de tratamento o mais rigoro

so possível para a atual fase de implantação dos 

seus sistemas. 

O levantamento da população das vilas tor

na-se difícil pelo caráter nômade das populações 

indígenas. No entanto, foi estabelecido um valor 

seguro de seiscentas pessoas como população 
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de projeto. Em uma segunda fase, o modelo foi 

utilizado com uma população de projeto de duas 

mil pessoas, perto do triplo da população esti

mada inicialmente.Tal procedimento servirá para 

verificar a consistência da aplicação dos siste

mas para uma população maior. O decisor, com 

base nos dados fornecidos pelo modelo, terá con

dições de escolher um sistema que atenda à de

manda atual e a uma demanda futura. A estima

tiva de duas mil pessoas para a população futu

ra não se baseou em nenhum modelo de cresci

mento populacional. Esse valor serve apenas 

como um parâmetro para verificar o comporta

mento do sistema modular para uma popula

ção maior. 

As vazões de esgoto foram estimadas, e não 

medidas, em virtude da atual ausência de rede 

regular de abastecimento de água na vila, com 

exceção das vilas militares. Dados de literatura 

foram utilizados para a estimativa de vazões e 

de concentrações do efluente doméstico. Com 

base na observação dos dados de vazões de es

goto de cidades que possuem cobertura desse 

sistema, foi possível realizar uma estimativa bem 

próxima da realidade. 

É recomendado que o sistema de coleta de 

esgoto a ser adotado seja o separador absoluto. 

Primeiramente, porque este é o padrão nacional 

e, em segundo lugar, seria muito mais oneroso 

utilizar um sistema unitário, onde fosse incluído 

esgoto e águas pluviais na mesma tubulação. 

A vazão unitária diária considerada para o 

cálculo de descarga foi de 1 OOl/hab. por dia. Os 

coeficientes de retorno e de variação de vazão 

foram os preconizados na NBR 9649, citada 

por Além Sobrinho e Tsutyia (2000): Coeficien

te de retorno 0,8; K1 = 1,2; K2 = 1,5. A taxa de 

infiltração da rede de esgoto estimada foi de 

O,0251/s.km, recomendada por Além Sobrinho 
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e Tsutyia (2000), citando vários autores. A vazão 

de esgoto é dada pela seguinte expressão: 

(1) 

Onde: 

Q: Vazão de esgoto sanitário em I/s. 

Qd: Vazão de esgoto doméstico em I/s. 

Qinf: Vazão de infiltração em I/s. 

A vazão de esgoto doméstico é dada por 

(Além Sobrinho e Tsutyia, 2000): 

Pop.K7.K2.0pc.R 
Od = --86-4-0-0--

Onde: 

(2) 

Qpc = Vazão diária per capita em I/hab.por dia. 

Pop.: População. 

K1: Coeficiente de variação de vazão do dia 

de maior consumo. 

K2: Coeficiente de variação de vazão da hora 

de maior consumo. 

R: Coeficiente de retorno. 

O estudo preliminar de saneamento da re

gião previu a instalação de rede de abastecimento 

de água para toda a vila de Ipiranga. 

RESULTADOS 

As 12 alternativas de tratamento já cadastra

das pela rede PROSAB 2 vêm acompanhadas do 

banco de dados de restrições. Foi necessário ape

nas atualizar valores monetários de custos de 

operação e implantação. As restrições das alter

nativas cadastradas neste trabalho foram pes

quisadas na literatura especializada. O quadro 

Restrições Técnicas das Alternativas apresenta 

os dados referentes ao trabalho em questão. Vale 

ressaltar que a restrição da alternativa é atribu

to da tecnologia, sendo, portanto, independente 

das condições locais. 



As condições e restrições locais são bastan

te desfavoráveis à implantação de alguns siste

mas. Em princípio, é possível prever que sistemas 

que requeiram fornecimento de energia elétrica 

sejam descartados. Para fins de estudo acadêmi

co, optou-se por testar todos os sistemas pro

postos pela rede PROSAB 2. 

O programa SAO é muito adequado para 

análise de viabilidade, pois permite implementar 

simulações e verificações do comportamento 

das alternativas propostas. No caso do presente 

trabalho, foram utilizados quatro cenários de si

mulação, partindo-se do cenário mais exigente 

para o menos exigente possível, ressalvadas as 

condições mínimas, do ponto de vista ambiental 

e epidemiológico: 

CENÁRIO 1 - Todas as tecnologias cadastra

das foram analisadas pelos três critérios: restri

ções técnicas, grau de tratamento e concentra

ção efluente. Nos critérios de grau de tratamen

to e concentração efluente, foram analisados 

OBO total, NTK, fósforo e coliformes. Esse cenário 

é o mais apropriado, pois contempla a remoção 

de OBO, patogênicos e nutrientes. Para esse ce

nário, o caso analisado se chamará PEF IPIRANGA, 

que corresponde a uma meta mais conservado

ra de nível de tratamento. Nele, o grau de trata

mento e as concentrações efluentes são mais 

restritivas. Outra condição mais favorável à pré

seleção foi a de não incluir os critérios de remo

ção de patogênicos na análise. 

CENÁRIO 2 - Todas as tecnologias cadastra

das foram analisadas pelos três critérios: restri

ções técnicas, grau de tratamento e concentra

ção efluente. Nos critérios de grau de tratamento 

e concentração efluente, foram analisados OBO 

total, NTK e fósforo. Os níveis de remoção, neste 

caso, foram menores, considerando-se que o sis

tema evoluirá com a implementação de novos 

módulos, bem como o emprego do fator de dilui

ção do rio. Para o CENÁRIO 2, o caso analisado se 

chamará PEF IPIRANGA - 2, que é menos restritivo 

e corresponde a níveis de tratamento menos ri

gorosos. Foi colocada essa situação para se ve

rificar a viabilidade de uma melhoria gradativa e 

continuada de Um sistema modular. Oessa for

ma, foi possível realizar uma análise de sensibili

dade para a escolha de alguns sistemas. 

CENÁRIO 3 - Todas as tecnologias cadastra

das foram pré-selecionadas apenas pelo critério 

restrições técnicas, utilizando o caso PEF IPIRAN

GA - 2. Nessa simulação, foi considerado que o 

fator de diluição do rio absorverá a concentração 

efluente. A finalidade dessa simulação é verificar 

o desempenho dos sistemas de tratamento sem 

levar em consideração o seu grau de tratamento. 

CENÁRIO 4 - Todas as tecnologias cadastra

das foram pré-selecionadas apenas pelo critério 

restrições técnicas, utilizando o caso PEF IPIRAN

GA - 2, desconsiderando-se ainda as restrições 

de contaminação do lençol freático. A finalidade 

dessa simulação é verificar os sistemas naturais 

de infiltração no solo e Wetland. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

O Pelotão Especial de Fronteira de Ipiran

ga, localizado no município de Santo Antônio do 

Içá - AM, corresponde à descrição de uma nu

cleação .urbana de fronteira. Os problemas com 

saneamento básico já são identificados como um 

dos responsáveis pelo agravamento do quadro 

epidemiológico do município. Um aspecto de ex

trema relevância é a presença de população indí

gena na área, fazendo com que o risco epide

miológico aumente. 

A região apresenta algumas restrições de 

ordem natural e operacional, dificultando sobre-
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maneira a implementação de um sistema decisó

rio pautado apenas na experiência e opinião do 

decisor. O sistema de apoio à decisão, baseado 

em algoritmos de apoio à decisão muitiobjetivo e 

multicritério, mostrou-se capaz de encontrar so

luções adequadas tecnicamente e tangíveis do 

ponto de vista econômico. 

Os sistemas modulares (ou apenas sistemas 

simplificados) de tratamento de águas residuárias 

apresentam-se como importante alternativa de 

desenvolvimento ambiental e melhoria de quali

dade de vida para os pequenos centros urbanos 

ou aqueles que ainda estão sendo criados. Por 

meio da composição de módulos de fácil instala

ção, operação e manutenção, é possível desenvol

ver soluções simples e baratas para o problema do 

esgoto doméstico para pequenas comunidades. 

Dentre os sistemas pesquisados, verificou-se 

que as lagoas de estabilização, tais como (a) lagoas 

anaeróbias, (b) lagoas facultativas, unicelulares ou 

em série e (c) lagoas de polimento, demonstraram 

ser excelentes opções para o tratamento das águas 

residuárias em pequenos núcleos de fronteira. Sis

temas anaeróbios como: (a) reatores UASB e (b) 

conjunto tanque séptico-filtro anaeróbio também 

se mostraram adequados à realidade das comuni

dades isoladas na fronteira. Os sistemas de dispo

sição controlada no solo, além das terras úmidas 

construídas, revelaram-se alternativas viáveis ao 

tratamento de esgoto doméstico naquela região, 

desde que seja solucionado/mitigado o risco de 

contaminação do lençol freático. 

Fatores climáticos, sobretudo as altas tempe

raturas e a grande incidência de radiação solar, per

mitem níveis de desempenho de remoção de po

luentes acima dos valores preconizados em litera

tura, sendo um aspecto bastante favorável para a 

implantação de sistemas anaeróbios e aeróbios 

fotossintéticos. A disponibilidade de área também 
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favorece a implantação de lagoas e terras úmidas 

construídas. Dentre os fatores restritivos e compli

cadores para a implantação de sistemas de tra

tamento de esgoto doméstico, pode-se destacar: 

(a) A pequena profundidade do lençol freá

tico, aliada à topografia muito plana das regiões 

de planície e a alta permeabilidade do solo, faz com 

que haja grande risco de contaminação da água 

subterrânea e dos mananciais próximos. 

(b) O alto risco epidemiológico, gerado prin

cipalmente pela deficiência nutricional, baixo ní

vel imunológico, práticas inadequadas de uso da 

água e dos alimentos e ausência/precariedade de 

cobertura dos sistemas de saúde pública, com

promete a segurança de qualquer sistema que ve

nha a ser implantado. Dessa forma, ações de infra

estrutura consideradas corriqueiras em regiões 

urbanizadas devem ser minuciosamente avalia

das do ponto de vista epidemiológico/ambiental. 

Os resultados das análises realizadas podem

se resumir em: 

CENÁRIO 1 - Foi a condição considerada mais 

exigente para a implementação do sistema. Utili

zando-se o caso cadastrado como PEF Ipiranga, foi 

possível pré-selecionar apenas três sistemas: UASB 

seguido de lagoa de polimento, lagoa facultativa 

unicelular e lagoa anaeróbia - facultativa. Um as

pecto bastante relevante no que diz respeito aos 

motivos que levaram a uma grande quantidade 

de tecnologias descartadas na pré-seleção é a res

trição do nível de lençol freático. Caso essa restri

ção não fosse considerada, seis outras alternati

vas poderiam ser pré-selecionadas (UASB segui

do de Wetlands, UASB seguido de escoamento 

superficial, UASB seguido de escoamento sub

superficial, UASB seguido de vala de infiltração, TS 

infiltração, TS - vala de infiltração). 

CENÁRIO 2 - Esta análise, considerada me

nos exigente, utilizou um segundo caso cadastra-



do, PEF Ipiranga - 2. As concentrações efluentes e 

o grau de tratamento adotado foram menos ri

gorosos, considerando que a grande vazão do 

Rio Içá diluísse (o que ocorreria facilmente) a con

centração efluente do esgoto. Com essas condi

ções, além das alternativas pré-selecionadas no 

CENÁRIO 1, foram pré-selecionadas as tecnolo

gias TS - filtro anaeróbio e UASB - filtro anaeróbio. 

CENÁRIO 3 - A condição deste cenário era 

a utilização do caso cadastrado como PEF Ipiran

ga - 2, empregando-se apenas as restrições téc

nicas. Ao liberar totalmente as restrições de con

centração efluente e grau de tratamento, o deci

sor desconsiderará qualquer restrição de des

carga de poluente no rio. Fazendo isso é possí

vel verificar o desempenho das tecnologias sem 

eliminar as alternativas menos eficientes. Como 

resultado, repetiu-se a condição do CENÁRIO 2. 

CENÁRIO 4 - Liberando-se cada vez mais 

as restrições, nessa condição desconsiderou-se 

a possibilidade de contaminação do lençol freá

tico. Como já foi mencionado, essa restrição eli

minou várias tecnologias, consideradas por ou

tros critérios como competitivas. Desse modo, al

ternativas de infiltração no solo e Wetlands pu

deram ser analisadas. 

No aspecto geral, pode-se concluir que: 

(a) Algumas das alternativas propostas pe

la Rede PROSAB 2, além de outros processos pes

quisados na bibliografia especializada e larga

mente utilizados no Brasil, se mostraram efici

entes para a resolução do problema. 

(b) No que se refere à remoção de DBO, as 

alternativas apresentaram bom desempenho. 

Quando se trata da remoção de coliformes e 

nutrientes, os padrões de descarga do efluente 

não foram atendidos, porém, devido às grandes 

vazões apresentadas pelo Rio Içá, foi conside

rado satisfatório o nível de remoção. Uma das 

premissas dos sistemas modulares é a melhoria 

progressiva da eficiência da composição dos 

seus módulos. 

(c) Como era de se esperar, as tecnologias 

naturais de remoção de poluentes prepondera

ram diante das demais. Isso decorre das enormes 

restrições a que o PEF está submetido em virtude 

do seu isolamento. Algumas outras restrições 

decorrentes do terreno também fizeram com que 

muitas tecnologias fossem descartadas. 

(d) Dentre os sistemas pesquisados, as la

goas de estabilização demonstraram ser exce

lentes opções para o tratamento das águas re

siduárias em pequenos núcleos de fronteira. Sis

temas anaeróbios também se mostraram ade

quados à realidade das comunidades isoladas 

na fronteira. Os sistemas de disposição contro

lada no solo, além das terras úmidas construídas, 

mostraram-se como alternativas viáveis ao tra

tamento de esgoto doméstico naquela região, 

desde que seja solucionado/mitigado o risco de 

contaminação do lençol freático. 

(e) Quando os dois casos foram testados 

para três mil pessoas, as lagoas foram descarta

das pelo critério da área. Realizando a mesma 

operação para duas mil pessoas, o resultado foi 

o mesmo. Esse fato não é preocupante, pois a 

região onde se localiza o pelotão permite expan

são e instalação de outras lagoas. 

Como recomendações de fundamental im

portância, destacam-se: (a) o aprofundamento 

em estudos de análise preliminar de riscos, prin

cipalmente do ponto de vista epidemiológico e 

ambiental, de algumas tecnologias de tratamen

to, disponíveis em literatura; (b) a coleta de da

dos de vazão e concentração de esgoto domés

tico e dos corpos receptores nas áreas em estu

do e nas demais comunidades isoladas; (c) o de

senvolvimento de projetos-tipo de sistemas mo-
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dulares de tratamento de esgoto, adaptados para 

a realidade amazônica. 
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Quadro 1 - Restrições técnicas das alternativas 

Declividade Declividade Permeabilidade Nível Máx. Lençol 
Alternativa Descrição da Alternativa Máx. Terreno Mfn. Terreno Máx. Solo Freático 

(%) (%) (em/h) (m) 

UASB • Vala FiI. UASB seguido de Vala de Filtração 20.00 5,00 0,10 1,00 

UASB . Biofiltro UASB seQuido de Biofiltro Aerado Submerso 1,00 0,01 1,00 1,00 

UASB . Lodo Ativado UASB seguido de Sistema de Lodos Ativados 20,00 1,00 0,01 1,00 

UASB· LAA UASB seguido de Laqoa Aerada Aeróbia. (Mistura Completa) 20,00 1,00 0,01 1,00 

UASB . Wetland UASB seguido de Wetlands 15,00 3,00 0,01 0,05 

UASB· FAD UASB seQuido de Flotação por Ar Dissolvido 12,00 1,00 0,10 1,00 
UASB· FAN UASB seguida de Filtro Anaeróbio 20,00 1,00 0,01 1,00 

UASB· ESp UASB seguido de Escoamento Superficial 12,00 1,00 0,10 1,00 
UASB· FAT UASB seguido de Filtro Biológico de Alta Taxa 20,00 1,00 0,15 1,00 
UASB· FAS UASB seguido de Filtro Aerado Submerso ou Biodisco 20,00 1,00 0,01 1,00 

UASB· LP UASB seguido de Lagoa de Polimento 20,00 1,00 0,01 1,00 

UASB· ESb UASB seguido de Escoamento Subsuperficial 20,00 1,00 0,01 1,00 
TS- FAN Tanque Séptico seguido de Filtro Anaeróbio 15,00 1,00 0,01 1,00 
TS-IR Tanque Séptico seguido de Infiltração Rápida 20,00 1,00 0,15 1,00 
TS - Vala Inf. Tanque Séptico seguido de Vala de Infiltração 15,00 3,00 0,01 1,00 
Lagoa Facultativa Uni. Lagoa Facultativa Unicelular 15,00 1,00 0,01 1,00 

LaQoa Ana. - Facul. LaQoa Anaeróbia seQuida de Facultativa 20,00 1,00 0,01 1,00 

76 3 ~ QUADRIMESTRE DE 2005 C~T 



Quadro 1 - Restrições técnicas das alternativas (cont.) 

Necessidade Restrição de Profundidade Espessura Área Máx. Custo Máx. Custo Máx. 
Alternativa Abastecimento Afloramento Mín. Solo Mín. Solo Ocupada Implantação O&M 

de Energia de Rocha Impermeável (m) (m) (rrr/hab.) (R$/hab.) (R$/hab./mês) 

UASB - Vala Fi/. Não Não 2,00 4,00 5,00 143,00 0,10 
UASB - Bio!iltro Sim Não 1,00 1,2 0,02 176,00 1,51 
UASB - Lodo Ativado Sim Não 1,00 1,00 0,06 183,00 1,20 
UASB - LAA Sim Não 1,00 2,00 0,05 159,00 2,66 
UASB - Wetland Não Não 1,00 2,00 0,80 132,00 0,10 
UASB - FAD Não Sim 1,00 3,00 2,00 106,00 0,10 
UASB - FAN Não Não 1,00 1,00 0,06 96,00 0,10 
UASB - ESp Não Sim 1,00 2,00 3,00 165,00 0,10 
UASB - FAT Não Não 3,00 3,00 0,02 96,00 0,00 
UASB - FAS Sim Não 1,00 1,00 0,03 176,00 0,70 
UASB - LP Não Não 1,00 1,00 0,20 84,00 0,10 
UASB- ESb Sim Não 1,00 1,00 0,02 135,00 1,20 
TS- FAN Não Sim 1,00 1,00 0,03 143,00 0,10 
TS-IR Não Sim 3,00 4,00 0,30 88,00 0,10 
TS - Vala In!. Não Sim 1,00 4,00 5,00 110,00 0,10 
Lagoa Facultativa Uni. Não Não 1,00 1,00 3,50 66,00 0,10 
Laqoa Ana. - Facu/. Não Não 1,00 1,00 3,50 59,00 0,10 

Fonte: Rede 2 PROSAB (200 I) - Valores monetários estimativos - base março/2005 - O&M: Operação e Manutenção. 

Quadro 2 - Eficiência estimada das alternativas na remoção de poluentes 

Alternativa S Totais SST OBO Total COT NTK Fósforo Total NMPCT NMPCF 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

UASB - Vala Fi/. 90,00 92,80 94,00 94,00 42,50 53,50 90,00 90,00 
UASB - Bio!iltro 90 ,00 90,00 90,00 90,00 37,50 40 ,00 80,00 80 ,00 
UASB - Lodo Ativado 90,00 90,00 94,00 94,00 40,00 40,00 98 ,00 98,00 
UASB - LAA 90,00 85,20 90,00 90,00 42,50 50,00 90,00 90,00 
UASB - Wetland 93,00 92,80 94,00 94,00 75,00 53,50 99,50 99,50 
UASB - FAD 90,00 92,80 90,00 90,00 32 ,50 40,00 90,00 90,00 
UASB - FAN 90,00 85,20 90 ,00 90,00 30,00 40,00 60,00 60,00 
UASB - ESp 93 ,30 90,00 90,00 90,00 75,00 93,50 99,00 99,00 
UASB - FAT 90,00 88,80 90,00 90,00 42,50 40,00 65,00 65,00 
UASB - FAS 90,00 89,00 90,00 90,00 42,50 40,00 90,00 90 ,00 
UASB - LP 90,00 78,00 90,00 90,00 37,50 53,50 99,99 99,99 
UASB - ESb 90,00 94,00 94,00 94 ,00 75,00 93,50 97,00 97,00 
TS- FAN 92,00 80,00 88,00 88,00 25,00 13,50 70,00 70,00 
TS-IR 90,00 80,00 90,00 90,00 37,50 53,50 90,00 90,00 
TS - Vala In!. 90 ,00 84 ,00 84 ,00 84 ,00 42,50 45,00 99,50 99,50 
Lagoa Facultativa Uni. 90,00 84,00 84,00 84,00 42,50 50,00 99,00 99,00 
Lagoa Ana. - Facu/. 80,00 84,00 80,00 84 ,00 40,00 50,00 99,90 99 ,90 

Fonte: Rede 2 PROSAB, SPERLlNG (7996), ANDRADE NETO (7 997). 
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Quadro 3 - Critérios de avaliaçã~o decisor 

Requisito Cuslo de Custo Dificuldade Dificuldade Consumo Resistência Nível Rejeição Dificuldade 
Alternativa 

de Área Implanlação O&M Conslrução O&M Energia a Choque Instrução do Público Ampliação 
O&M 

UASB - Vala Fil. 3,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 3,0 1,0 2,0 4,0 

UASB - Biofiltro 1,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 5,0 3,0 2,0 

UASB - Lodo Ativado 1,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 3,0 5,0 3,0 2,0 

UASB - LAA 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3 ,0 3,0 

UASB - Wetland 5,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 3,0 4,0 

UASB - FAD 4,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 4,0 4,0 

UASB - FAN 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

UASB - Esp 5,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 3,0 1,0 3 ,0 4,0 

UASB - FAT 1,0 4,0 3,0 4,0 3,0 1,0 3,0 4,0 3 ,0 2,0 

UASB - FAS 1,0 4,0 . 3,0 4,0 3,0 1,0 3,0 4,0 3 ,0 2,0 

UASB - LP 4,0 1,0 .1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

UASB - Esb 1,0 3,0 9,0 4,0 3,0 1,0 1,0 5,0 3,0 1,0 

TS - FAN 1,0 2,0 1,0 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 2,0 1,5 
TS - IR 2,0 2,0 1,0 1,0 1,5 1,0 3,0 1,0 1,0 3,0 
TS - Vala Inf. 3,0 2,0 1,0 1,0 1,5 1,0 2,0 1,0 3,0 4,0 

Lagoa Facultativa Uni. 3,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 4,0 4,0 

Lagoa Ana. - Facul. 3,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 4,0 3,0 

Fonte: Rede 2 PROSAB, SPERLlNG (1996) - Gradação dos critérios: mais favorável: 1 - menos favorável: 5 - O&M: Operação e Manutenção. 

Quadro 4 - Restrições técnicas locais 

Declividade Permeabilidade Nível Lençol Espessura Abastecim. Afloramento Profundidade Área Máx. de Custo Máx. Custo Máx. de 
Caso do Terreno do Solo Freático do Solo Energia de Rocha do Solo Ocupação Implantação O&M 

(%) (cmlh) (m) (m) Elétrica (m) (m') (R$) (R$lhab) 

PEF IPIRANGA 5 0,125 1,5 5 Nao Não 6,0 3.000,00 80.000,00 2 ,0 

PEF IPIRANGA - 2 5 0,125 1,5 5 Não Não 6,0 10.000,00 80.000,00 2,0 

Fonte: Autor - O&M: Operação e Manutenção. 

Quadro 5 - Grau tratamento (remoção) - Eficiência mínima requerida 

Caso 
DBOTatal NTK Fósforo Total Califarmes Totais Califarmes Fecais 

(%) (%) (%) (%) (%) 

PEF IPIRANGA 90 20 20 99 99 
PEF IPIRANGA - 2 75 10 10 80 80 

Fonte: Autor. 

Quadro 6 - Análise multicritério - Resultados dos cenários 

CEN RIO 1 CENARIO 2 CENÁRIO 3 CENARIO 4 
ALTERNATIVA Electre 111 Promethee Compromise Ponderação 

(2) (3) (4) (2) (3) (4) (2) (3) (4) (1) (2) program (3) Aditiva (4) 

UASB - Biofiltro Aerado Submerso 14,00 -201,65 366,90 168,5 

UASB - Escoamento Subsuperficial 11 ,00 -16,91 636,70 0,00 43,03 839,30 95,50 

UASB - Escoamento Superficial 2,00 -1 ,28 909,20 87,25 66,47 995,80 81,01 

UASB - Aolação por Ar Dissolvido 3,00 -131 ,74 568,30 1.000,0 

UASB - Filtro Aerado Submerso 6,00 -141 ,66 393,8 151 ,75 
ou Biodisco 

UASB - Finro Biológico de 
13.00 Ma Taxa 

UASB - Filtro Anaeróbio 9,00 3,06 668,10 72,12 8,41 611,30 72,12 81,00 1,027,00 78,50 

Tanque Séptico - Finro Anaeróbio 4,00 15,72 1039,0 63,50 33,72 955,00 63,50 11 9,00 1.237,50 70,75 

Tanque Séptico - Infinraçao Rápida 5,00 19,96 822,80 68,76 98,34 1.075,00 72,50 

Tanque Séptioo - Vala de Infinração 7,00 0,59 644,10 80,75 69,28 898,4 79,25 

UASB - Lagoa Aerada Aeróbia 8,00 

Lagoa Anaeróbia - Facultativa 9,00 0,80 422,90 67,00 -4,90 697,40 0,00 -7,53 743,00 87,00 57,09 894 85,25 

Lagoa Facultativa Unicelular 9,00 -1,40 391,00 67,00 -8,65 689,90 87,00 -1,44 735,50 87,00 45,84 888,5 85,25 

UASB - Lagoa de Polimento 1,00 0,60 379,60 87,00 -5,20 1045,0 87,00 -8,15 1052,1 87,0 56,16 1.1 39,30 81 ,75 

UASB - Sistema de Lodos Ativados 13,00 -271,03 281,30 190,0 

UASB - Vala de Finracão 10,00 61 ,78 920,30 83,75 

UASB - Wetlands 12,00 -13,78 704 ,50 98,00 47,72 890,80 92,50 
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TECNOLOGIA 

Avaliação da metodologia de 
triangulação de dados 

altimétricos para visualização 
tridimensional de terrenos 

FLávio Luió de Mello * 

e Luiz Felipe Coutinho Ferreira da Silva ** 

RESUMO 

As aplicações, envolvendo a visualização tridimensional de terrenos, estão geralmente relacionadas 

com a sua capacidade de resposta em tempo real. O fator predominante para o desempenho ade

quado dessas aplicações, quando executadas em computadores de escritório ou em portáteis, está 

relacionado com a eficiência na execução 'das atividades de desenho das placas de vídeo. Nessas 

aplicações, o modo pelo qual os dados cartográficos são preparados torna-se importante. Este artigo 

apresenta uma análise de resultados obtidos a partir de uma metodologia de pré-processamento de 

dados altimétricos tendo em vista o uso em aplicações de visualização de teatros de guerra. 

PALAVRAS-CHAVE 

Visualização tridimensional, modelagem de terreno, altimetria, triangulação, minimização. 

Introdução 

Este artigo é o quarto trabalho de uma série 

de publicações relacionadas com a visualização 

tridimensional de teatros de guerra. O objetivo é 

analisar os resultados da metodologia de pré

processamento de dados cartográficos propos

ta por Mello e Ferreira (2004). Essa metodologia 

tem por finalidade permitir o manejo adequado 

dos dados cartográficos de modo a possibilitar 

sua utilização em aplicações de visualização tri

dimensional (3D) de teatros de guerra, em tempo 

real. Conforme descrito por Mello et alii (2003), a 

relação entre a resolução de um terreno, e seu 

dado associado, pode facilmente exceder a ca

pacidade de processamento de uma placa de 

vídeo, o que em muitos casos torna impossível 

uma aplicação dessa natureza. O desafio é via

bilizar aplicações de visualização 3D para cartas 

produzidas pelos órgãos de mapeamento siste-

* Capitão QEM, Engenheiro de Computação, IME, 1998; Mestre em Ciências, COPPE/ UFRJ, 2003. 

** Engenheiro Cartógrafo, UERJ, 1983; Mestre em Ciências, IME, 1993; Doutor em Engenharia, USP, 1998. 
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mático nacional em ambientes computacionais 

com baixa disponibilidade de processamento. 

Nesse contexto, o terreno é representado 

por uma superfície formada por um conjunto de 

triângulos geometricamente organizados que, 

juntos, conferem um aspecto tridimensional à 

superfície. Contudo, existe uma limitação tecno

lógica relacionada com a quantidade de triân

gulos a serem utilizados na representação des

sa mesma superfície. Quando representada com 

uma elevada quantidade de triângulos, a super

fície tende a ser disponibilizada, para visualização, 

mais lentamente. Por outro lado, quando a mes

ma superfície passa a ser representada por uma 

quantidade menor de primitivas geométricas, a 

taxa de atualização de sua imagem na tela do 

computador tende a aumentar. 

Os termos "elevada quantidade de triân

gulos" e "quantidade menor de primitivas geo

métricas" são subjetivos, pois não traduzem de 

forma determinística os valores por eles mensu

rados. Entretanto, sua utilização não se faz delibe

radamente, pois esses valores irão variar signifi

cativamente de acordo com a placa de vídeo uti

lizada no sistema de visualização. Sob essa ótica, 

torna-se importante compreender o conceito de 

tempo real; definir padrões de qualidade que irão 

nortear a avaliação; e avaliar o desempenho da 

metodologia de pré-processamento de dados 

cartográficos segundo diversas placas de vídeo. 

Sistemas de tempo real 

O pré-processamento de dados altimétricos 

tem por objetivo estruturá-los de modo que pos

sam atender às necessidades de aplicações de 

visualização 3D de teatros de guerra. No contexto 

da visualização tridimensional desse artigo, a taxa 

de atualização dos desenhos na cena é a métrica 
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utilizada para a análise de desempenho do siste

ma. Esses valores de velocidade estão relaciona

dos com a capacidade de efetuar operações em 

tempo real, o que sugere a necessidade de com

preender o que são sistemas dedicados a aplica

ções com essa característica. 

Um sistema é um conjunto de elementos co

nectados, ou relacionados, de tal modo que o con

junto possa ser considerado como uma unidade 

(Fregosi, 1980). No entanto, um processo pode 

ser entendido como uma seqüência de estados 

que um sistema assume no tempo, à medida que 

as transformações ocorrem no seu interior (Cos

ta, 1992). Assim, um sistema que administra um 

determinado processo é considerado um siste

ma trabalhando em ambiente de tempo real, se 

os seus tempos de processamento e conseqüen

tes respostas forem compatíveis com a dinâmi

ca do processo (Allworth, 1981). 

Desse modo, a caracterização de um siste

ma em ambiente de tempo real está relacionada 

com os tempos de atuação, onde cada aplicação 

possui suas próprias limitações. A denominação 

de sistemas que trabalham em ambiente de tem

po real tende a ser atribuído àqueles responsá

veis por supervisionar ou controlar processos que 

exijam tempos exíguos de resposta. Entre esses 

sistemas pode-se citar plantas industriais, usinas 

elétricas ou atômicas, centros médicos de trata

mento intensivo, entre outros. 

Por outro lado, considere sistemas tais co

mo o controle de tráfego de rotas marítimas, ou a 

navegação de sondas cósmicas. No primeiro caso, 

uma possível unidade de medida para o proces

so pode ser representada por milhas náuticas/ 

hora, enquanto que, no segundo, pode-se utilizar 

quilômetros/anos-luz. Ao realizar uma análise 

superficial desses casos, existe uma propensão 

em se questionar sua classificação como sistemas 



que trabalham em tempo real, pois eles possuem 

tempos mais elásticos para respostas. Entretan

to, esse tipo de questionamento não é sustentá

vel, pois a definição de um ambiente em tempo 

real está relacionada não só com o tempo de res

posta, mas também com a capacidade de tratar o 

problema oportunamente. Segundo Martin (1987), 

sistemas de tempo real podem possuir tempos 

de resposta mais alongados, contanto que o re

tardo na resposta não prejudique o correto fun

cionamento da aplicação. 

No ambiente militar, um sistema de visua

lização tridimensional de teatros de guerra tam

bém deve permitir respostas em tempo real. No 

Exército Brasileiro, o projeto de equipamentos 

para sistemas militares (Brasil,1994) é fortemente 

influenciado pelos Requisitos Operacionais Bási

cos (ROB) que estabelecem as características a 

serem atingidas por um sistema. Com base nes

sas características, são elaborados os Requisitos 

Técnicos Básicos (RTB) que interpretam, em ter

mos técnicos, os requisitos enumerados pelo ROB. 

Em geral, existe uma demanda que se contrapõe 

a restrições tecnológicas relacionadas com viabi

lidade de acondicionamento, limitação de peso, 

autonomia de baterias e capacidade de proces

samento. Por exemplo, as baterias militares atuais 

podem prover energia para displays, rádios, sen

sores e outros equipamentos eletrônicos para uma 

missão continuada de apenas 12 horas (Flynn, 

2004). Tropas de ação rápida, tais como uma bri

gada pára-quedista ou uma brigada aeromóvel, 

necessitam de energia elétrica por pelo menos 72 

horas contínuas (Brasil, 1998), Segundo o Future 

Force Warrior (Copeland, 2004a e 2004b), uma li

nha de pesquisa do Exército norte-americano, 

estima-se que no caso de um soldado equipado 

com capacete de comunicação sem fio, câmera 

de visão noturna, PDA (Personal DigitaI Assistant) 

e GPS (Global Positioning System), seria necessá

rio acrescentar, somente, 15kg de baterias ao seu 

equipamento de combate. 

De modo a reduzir o peso do equipamento, 

pode-se utilizar materiais mais leves, empregar 

novas tecnologias e eliminar supérfluos. Entre

tanto, as baterias são elementos necessários, pe

sados, e que não podem ser simplesmente des

cartados. A solução adotada pelos pólos de pes

quisa e desenvolvimento em todo o mundo, pa

ra contornar esse problema, tem sido a redução 

da quantidade de baterias. De modo a preservar 

o tempo de autonomia do sistema, procura-se 

reduzir o consumo de energia dos componen

tes eletrônicos para se adequarem à disponibili

dade das fontes de energia. Essa redução de con

sumo é viabilizada pela diminuição da capacida

de de processamento do sistema. 

Nesse contexto, o desenvolvimento de apli

cações para visualização tridimensional de terre

nos torna-se um desafio. Primeiro, porque a natu

reza desse tipo de aplicação envolve uma grande 

quantidade de dados a serem processados. Se

gundo, porque os recursos computacionais dispo

níveis tendem a ser exíguos. A implicação direta 

desses dois fatores é que a aplicação torna-se in

capaz de disponibilizar os dados em tempo real. 

Nesse sentido, é recomendável uma solução de 

pré-processamento de dados que permita deso

nerar a aplicação de parte do processamento, con

forme descrito sucintamente na seção a seguir. 

Resumo da metodologia 

Um mapa é composto por uma série de ca

madas de informação, tais como: altimetria, sis

tema de transporte, hidrografia etc. Essas cama

das de informação, no âmbito do mapeamento 

topográfico sistemático (DSG/IBGE), são denomi-
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nadas categorias cartográficas e representam a 

informação gráfica do mapa pelas geometrias 

dos tipos ponto, linha e área. A carga de todas as 

geometrias, contidas em cada categoria carto

gráfica, pode-se tornar bastante custosa seja sob 

o ponto de vista do processamento gráfico, seja 

do consumo de memória. Em ambos os casos, a 

aplicação final pode-se tornar lenta. 

Conforme descrito por Mello e Ferreira (2005), 

em geral, apenas uma fração das geometrias de 

um ambiente virtual está efetivamente visível em 

um determinado momento, tal como ilustrado 

na figura 1. Observe que, no instante descrito na 

figura, o soldado visualiza apenas o blindado e a 

via de acesso. O helicóptero não está visível na 

situação em questão, e, nesse caso, não seria pre

ciso exibir todas as feições componentes da cena. 

Dessa forma, se fosse possível determinar quan

do uma dessas geometrias está invisível antes de 

ela ser desenhada, seria possível simplesmente 

ignorá-Ia, evitando, assim, o processamento de 

dados desnecessários para a aplicação. Esse pro

cedimento de recorte é conhecido como frustum 

culling (Aste et alii 2002). 

Figura 1 - Visibilidade de objetos em um 
determinado instante: a via de acesso e o blindado estão visíveis 

para o soldado, mas o helicóptero não. 

A fração de geometrias visíveis de um am

biente virtual é definida como sendo a interse

ção entre o cone de visão do observador e as 

categorias cartográficas. Por simplicidade, con-
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sidere apenas a camada de altimetria de uma 

região qualquer de interesse, tal como ilustrado 

na figura 2(a) . Nesse exemplo, observa-se uma 

área quadrangular em comum entre o cone de 

visão e os dados de altimetria. Em sistemas com

putadorizados, é comum representar o cone de 

visão do observador por uma pirâmide de visão 

(Lamothe, 1995). O volume de cálculos relacio

nados com pirâmides de visão tende a ser signi

ficativamente menor que o volume de cálculos 

associados a cones de visão, e, por esse motivo, 

as pirâmides de visão são mais utilizadas. 

'r"'-~(Io~r------
: 

(a) 

(b) 

Figura 2 - (a) Uma pirâmide de visão delimitando a área visível 
de uma camada de altimetria; (b) A subdivisão da região 

de interesse em células espacialmente indexadas, com a respectiva 
identificação das células visíveis na pirâmide de visão. 

A região de interesse, por sua vez, é dividida 

em células espacialmente indexadas (Mello & 

Ferreira, 2004) de forma que seja possível identifi

car quais áreas são interceptadas pela pirâmide 

de visão. Um exemplo de indexação é representa

do na figura 2b. Por fim, é realizado o teste de 

interseção para determinar quais células encon

tram-se totalmente, ou parcialmente, contidas na 

pirâmide de visão. No caso da figura 2b, observa

se que as células 0-4-5-10-15 foram descartadas 

durante esse procedimento, significando que to-



das as geometrias contidas no interior dessas cé

lulas não seriam remetidas para a placa de vídeo, 

desonerando o processamento da mesma. 

O descarte de células permite a eliminação, 

por um único teste, de vários objetos simultanea

mente. Esse artifício é utilizado para potencializar 

a capacidade de um sistema representar um dado 

cenário em tempo real, principalmente quando a 

aplicação precisa manipular milhares de primiti

vas geométricas. Segundo Anciães (2003), uma 

carta topográfica na escala de 1 :50.000 possui no 

pior caso cerca de 400.000 pontos. Em aplicações 

com características de tempo real, assume-se que 

a taxa de atualização da imagem no monitor do 

computador deve ser superior a 12 fps (frames 

per second - fps) (Lasseter, 1987). Para efeito de 

comparação, pode-se admitir que o sistema de 

televisão PAL-M, padrão adotado no Brasil, utiliza 

uma taxa de 25 fps de atualização de vídeo, e o 

NTSC, 30 fps. Lasseter também sugere que existe 

uma faixa transitória, definida pelos valores entre 

9 e 12 fps, na qual animações computacionais po

dem ser classificadas como tempo real com per

da de continuidade. 

Resultados 

Os testes têm por objetivo analisar como o 

tamanho das células que dividem a região de in

teresse pode influenciar no desempenho de uma 

aplicação dedicada à visualização tridimensional 

de teatros de guerra. Optou-se por utilizar a cama

da de dados altimétricos nos testes, pois ela repre

senta cerca de 76% de todos os dados de um mapa 

(Anciães, 2003), isto é, contribui com grande parte 

das primitivas geométricas de uma cena. 

Durante os testes realizados, foi utilizada a 

carta MI-2842-4-SE (Piraquara), generalizada com 

3m, contendo 137.841 triângulos a serem dese-

nhados. Os equipamentos utilizados foram dois 

computadores pessoais com 256MB de memó

ria; um deles, equipado com um processador 

Pentium III de 1 GHz, e outro, com processador 

Pentium I de 233MHz. As placas de vídeo utili

zadas foram: uma S3 Virge de 1 MB com barra

mento PCI, uma NVidia GeForce 2 de 64MB com 

barramento PCI e uma NVidia GeForce 2 de 64MB 

com barramento AGP. 

A placa S3 Virge não implementa qualquer 

instrução de aceleração de vídeo por hardware, 

enquanto que as placas GeForce 2 possuem essa 

implementação. As placas de vídeo foram per

mutadas entre os dois computadores, exceto a 

placa GeF.orce 2 AGP que não foi possível insta

lar no computador Pentium 233MHz, pois este 

não dispunha de barramento AGP. 

A região de interesse foi subdividida em 

grades 1 xl, 2x2, 4x4, 8x8, 16x16, 32x32, 64x64, 

128x128, isto é, grades 2'x2x, onde x = 0, ... ,7. Cada 

uma dessas grades divide a região, respectiva

mente, em 1, 8, 16, 64, 256, 1.024, 4.096, 16.384 

células, indexadas pelo código de Morton. 

Para cada 3-tupla de configuração <com

putador,placa de vídeo/grade>, foi executado 

um mesmo sobrevôo virtual sobre a região de 

interesse. Esse sobrevôo efetuou uma trajetória 

aleatória, passando igualmente por áreas na 

borda e no centro da região, obtendo-se valores 

médios de taxa de atualização de vídeo ilustra

dos nas figuras 3 e 4. A figura 3 ilustra os resulta

dos obtidos em um sobrevôo no qual não foi rea

lizado qualquer tipo de descarte de células, isto é, 

todas as geometrias (triângulos) foram desenha

das a cada quadro da animação. A figura 4, por 

sua vez, representa os resultados obtidos quan

do utilizado um artifício de descarte de células, 

isto é, quando somente as geometrias visíveis 

para o observador são desenhadas. 
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Figura 3 - Valores médios de taxa de atualização de vídeo, sem o recurso de descarte de 
células, de acordo com uma subdivisão da região em uma grade 2'x2'. 

tre o aumento da quantidade de células e 

a taxa de atualização de vídeo.lnicialmen

te, o aumento de divisões na grade incre

menta a capacidade de desenho da placa 

de vídeo. Isso ocorre porque o custo dos 

testes de visibilidade das células é com

pensado pelo ganho obtido com o des

carte de primitivas geométricas invisíveis 

na cena. Essa situação se mantém até que 

se atinge um ponto de inflexão, o qual ca

racteriza um estado em que a relação cus

to/benefício torna-se ótima. Em seguida, 

é iniciado um novo estado no qual cons

tata-se uma depreciação da taxa de atua

lização de vídeo conforme o aumento do 

número de células de descarte, Nesse caso, 

o custo computacional de testar todas as 

células de descarte aumenta mais rapida

mente do que o benefício computacional 

do próprio descarte. 
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Conclusão 

Figura 4 - Valores médios de taxa de atualização de vídeo, utilizando o recurso de descarte 

Conforme mencionado anteriormen

te, a relação entre a resolução de um ter

reno e seu dado associado pode facilmen

te exceder a capacidade de processa

mento de uma placa de vídeo, o que, em 

muitos casos, torna impossível uma apli

cação em tempo real. Essa problemáti-
de células, de acordo com uma subdivisão da região em uma grade 2'x2'. 

Observa-se que o uso de um algoritmo de 

recorte de células permite que as configurações 

migrem da zona de não-tempo real para a zona 

de tempo real (exceto a configuração Pentium 

233MHz com placa de vídeo S3 Virge), de acordo 

com os valores preconizados por Lasseter (1987). 

A concavidade negativa das curvas da figura 

4 também ilustra a relação de custo/benefício en-
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ca torna-se ainda mais evidente, quan

do o objetivo é viabilizar aplicações de visualiza

ção 3D para cartas produzidas pelos órgãos de 

mapeamento sistemático nacional em ambien

tes computacionais com baixa disponibilidade de 

processamento. 

Inicialmente, uma aplicação de visualização 

3D era incapaz de prover uma taxa de atualização 

de vídeo compatível com um sistema de tempo 



real, independentemente do equipamento utiliza

do em sua execução. Pelo uso do algoritmo de re

corte, foi possível incrementar o desempenho dessa 

aplicação para níveis superiores ao limite mínimo 

preconizado pela literatura clássica de animação. 

A análise dos resultados permite afirmar que é viá-

vel a utilização dos dados cartográficos, disponí

veis atualmente, em aplicações de visualização 3D 

de teatros de guerra, em tempo real. A metodolo

gia de pré-processamento de dados cartográfi

cos proposta por Mello e Ferreira (2'004) provou ser 

um manejo adequado para esse propósito. rnJ 
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TECNOLOGIA 

Produção de hidrogênio a 
partir do calor de reatores nucleares 
a altas temperaturas 

Ana Carolina Guimarãeõ Ferreira *, 

Fernanda Rochael**, Heloiõa Gabriel Pinheiro*** 

e Ronaldo Glicério Cabral **** 

RESUMO 

Uma solução para o problema iminente de escassez de energia e de combustíveis fósseis é a utiliza

ção de hidrogênio como combustível, por exemplo, em veículos terrestres e iluminação predial e 

industrial, mas, para isso, há a necessidade de maximizar a sua produção. O ciclo do enxofre-iodo 

para produção de hidrogênio requer altas temperaturas para melhor desempenho. Para alcançá

las, podem ser utilizados reatores nucleares a altas temperaturas os quais, por meio da fissão 

nuclear, geram energia térmica que permite o fluido refrigerante atingir 900°C. Nesses reatores, 

devem ser utilizados metais líquidos ou hélio como fluido refrigerante, que, depois de aquecido, será 

empregado como fonte de calor para a produção de hidrogênio. 

PALAVRAS-CHAVE 

Hidrogênio; reatores nucleares a altas temperaturas. 

INTRODUÇÃO 

Hoje se acredita que as reservas mundiais 

de combustíveis fósseis irão se exaurir em aproxi

madamente quarenta anos. Uma solução para 

esse problema de energia é a utilização de hidro

gênio como combustível, visto que é o elemento 

mais abundante no universo, podendo ser en

contrado na Terra sob diversas formas. Entretan

to, não é possível utilizá-lo diretamente da natu-

reza, pois nela ele reage prontamente com o oxigê

nio e outros elementos, enquanto apenas na for

ma de molécula pura (H) ele pode ser aproveitado. 

O hidrogênio produz uma energia mais lim

pa que os demais combustíveis atualmente utili

zados. Além disso, a energia liberada na sua quei

ma (142MJ/kg) é muito maior que a liberada com 

outros combustíveis, como, por exemplo, a da 

gasolina automotiva (45,8MJ/kg). Existem, tam

bém, outras fontes limpas de energia, como a solar 

Aluna do quarto ano de Engenharia de Fortificação e Construção do Instituto Militar de Engenharia. 

Aluna do quarto ano de Engenharia Mecânica de Automóveis do Instituto Militar de Engenharia. 
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**** Coronel R1 QEM, Engenheiro Eletricista (lME, 1976); Mestre em Engenharia Nuclear (IME, 1981); Doctor of Philosophy (University 

of Florida, 1991); Pós-Doutorado (University of Florida, 1997). 
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e a eólica, porém, a primeira necessita de uma área 

muito grande para ser absorvida, assim como a 

segunda precisa de que, na região onde se situem 

os moinhos, haja muitos ventos e que estes sejam 

constantes, o que dificulta a implementação exclu

siva desses tipos de energia. 

É importante lembrar que o hidrogênio, di

ferentemente do petróleo, é uma fonte de ener

gia renovável. Como atualmente o custo da sua 

produção é muito alto, ele ainda não é competiti

vo economicamente para uso comum e vem sen

do pouco utilizado, mas já é aproveitado na in

dústria de fertilizantes e como combustível de 

ônibus espacial. 

A célula para produção de hidrogênio requer 

altas temperaturas para maior desempenho. É 

nesse ponto que entra o reator nuclear. A energia 

obtida a partir da fissão nuclear aquece o sistema. 

Para resfriá-lo, são utilizados diversos tipos de flui

dos, que podem ser gasosos, como o hélio, ou 

líquidos, como a água e os metais liqüefeitos. O 

calor nuclear aquece esses fluidos, proporcionan

do a produção de energia elétrica ou produção 

de hidrogênio. 

Em 1980, os Estados Unidos da América 

(EUA) publicaram uma coletânea de artigos mos

trando os benefícios da utilização do hidrogênio 

e sugerindo formas de produção. Dentre as prin

cipais utilizações estão o uso como fertilizante e 

principalmente como combustível. Em 2003, em 

um de seus discursos, o Presidente norte-ameri

cano George W. Bush enfatizou a importância de 

desenvolver pesquisas sobre o hidrogênio como 

fonte de energia. A produção desse combustível 

traria independência energética para a nação 

norte-americana, uma vez que, na atualidade, é 

obrigada a importar óleos pesados de países com 

os quais não mantém boas relações diplomáti

cas. Bush também citou algumas das aplicações 

do hidrogênio como nos telefones, lap tops e car

ros, quando essa forma de energia se tornar mais 

barata. Para tanto, o referido presidente já solici

tou ao Congresso que liberasse uma verba de 1,2 

bilhão de dólares para criação de um novo comi

tê nacional, que levaria a célula de combustível 

hidrogênio dos laboratórios para as ruas. 

Cientistas canadenses demonstraram que, 

com vinte reatores nucleares CANDU (Canada 

Deuterium Uranium), é possível prover a energia 

necessária para produzir quantidade de hidrogê

nio que supriria toda a demanda atual de com

bustível automobilístico do Canadá, caso se usas

sem células de combustível. Se fosse construída 

uma usina nuclear com esse tipo de reator por 

ano, iniciando-se essas construções em quatro 

anos, em 2028 todos os veículos canadenses uti

lizariam células de hidrogênio. Coincidentemen

te, os projetos para a construção desse reator, 

que irá diminuir drasticamente os custos opera

cionais, melhorar a segurança e reduzir em até 

dois terços a quantidade de lixo atômico gerado, 

deverão estar prontos em 2005. 

Muitos países já estão investindo em pes

quisas para substituir a atual forma de energia. 

No Brasil, existe o Centro Nacional de Referência 

em Energia do Hidrogênio (CENEH), que estuda 

o gás hidrogênio com o objetivo de utilizá-lo co

mo combustível. 

Separadamente, o Governo liberou verba 

para que fosse possível extrair e enriquecer o urâ

nio nacional nas instalações das Indústrias Nucle

ares do Brasil - INB, utilizando o processo de en

riquecimento desenvolvido pelo Centro Tecno

lógico da Marinha - CTM. O Brasil possui a sexta 

reserva de urânio do mundo. 

Esse é um assunto atual e que requer muita 

atenção, pois engloba vários aspectos que afe

tam diretamente a sociedade, como a poluição, 
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as crises energéticas e os conflitos com países 

exportadores de petróleo.1,2,4,S,6,7 Cicio 

PROCESSO BASE 

Existem duas famílias principais de proces

sos termoquímicos, o ciclo de enxofre-iodo (1-5) e o 

ciclo cálcio-bromo, que são métodos base. Esses 

processos têm potencial para alta eficiência (-50%) 

e seus procedimentos se apresentam bastante vi

áveis, podendo ser desenvolvidos até 2016, como 

proposto pelo departamento de energia norte

americano. A eletrólise à alta temperatura também 

foi considerada um processo base. A figura 1 mos

tra os principais ciclos de produção de hidrogênio. 

O custo permanece desconhecido, mas o 

domínio desses processos de produção provavel

mente trar~o preços competitivos com os dos 

combustív~is fósseis,2,9 

O principal processo candidato é o ciclo do 

enxofre-iodo, que consiste nas seguintes reações 

químicas;3 

2H2504 => 2502 + 2HP + 02 
(Calor fornecido de 800°C) 

2HI => 12 + H2 
(Calor fornecido de 450°C) 

12 + 502 + 2HP => 2HI + H2504 

(Calor rejeitado de 120°C) 

REATOR 

Com o objetivo de trabalhar a altas tempe

raturas e tornar possível a fabricação de hidro

gênio, estão sendo desenvolvidos projetos de 

reatores como o Advanced High-Temperature 

Reactor (AHTR) e o Gas Turbine-Modular Helium 

Reactor (GT-MHR). 

As principais características do AHTR são o 

núcleo à base de grafite, para permitir operação a 

altas temperaturas; a realização de trabalho a bai

xa pressão, com temperaturas de saída de 750 a 
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Figura 1 - Ciclos do Enxofre. 

1 OOO°C; e a utilização de gases nobres e sais de flúor 

fundidos como fluidos refrigerantes, que são res

ponsáveis por transporte do calor e interface com 

as células de hidrogênio, pois fornecem a tempera

tura necessária para a produção do gás desejado, 

Também devido à capacidade de produzir 

temperaturas de saída altas (pelo menos 850°C com 

potencial para temperaturas mais altas), o sistema 

do Gas Turbine-Modular Helium Reactor (GT-MHR) 

pode produzir eficientemente hidrogênio, Ele une 

um reator de alta temperatura e gás refrigerante 

(HTGR) com um ciclo de conversão de energia para 

produção de eletricidade com alta eficiência, Está 

baseado na tecnologia do HTGR desenvolvida há 

quarenta anos, que inclui projeto, construção e ope

ração de sete usinas HTGR (uma no Reino Unido, duas 

nos Estados Unidos, duas na Alemanha, uma no Ja

pão e uma na China). O HTGR utiliza a combinação de 

hélio como refrigerante e grafite como moderador.1 

O Japan Atomic Research Institute (JAERI) de

senvolveu um estudo verificando a viabilidade da 



obtenção de hidrogênio a partir do HTGR e do pro

cesso l-S. Foi constatada a necessidade de se desen

volver materiais resistentes à corrosão para que se 

possa fazer uma planta em larga escala e melhorar 

o processo de obtenção de hidrogênio.2 

Em paralelo, nos EUA, desenvolviam-se pes

quisas para utilizar compostos com silicone líqui

do impregnado (LSI) e ligas de carbono para ob

ter peças mais baratas para operar a uma tempe

ratura de 8000
( a 1.1 Ooo( à alta pressão de hélio, 

na presença de sais fundidos e realizando pro

cesso 1-5 de produção de hidrogênio.2 

REATOR TESTE DE ENGENHARIA 

A ALTA TEMPERATURA (HTTR) - REATOR 

E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 

Desenvolvido no JAERI, para as condições 

de segurança inerentes ao HTGR, o reator consis

te de uma válvula de pressão, elementos com

bustíveis, blocos refletores permanentes e mó

veis, estruturas de suporte do núcleo, haste de 

controle etc. O núcleo do reator, também chama

do de região combustível, é composto por 30 

colunas de elementos combustíveis e 7 colunas 

de hastes de controle para guiar os blocos. Além 

disso, é cercado por blocos de refletores móveis. 

Dezesseis pares de hastes de controle no com

bustível e na região dos refletores do núcleo con

trolam os fluxos neutrônicos no núcleo do HTTR. 

O sistema de refrigeração é composto de 

um sistema principal, que funciona continuamen

te, e um sistema secundário, auxiliar, além de uma 

válvula que opera removendo o calor residual do 

núcleo após uma queda completa de barras de 

controle do reator. 

O sistema de refrigeração principal (primá

rio), o sistema secundário à base de hélio e o siste

ma de água pressurizada de refrigeração remo

vem o calor gerado no núcleo e o dissipam na at-

mosfera por meio de um sistema de resfriamento 

do ar no sistema de água pressurizada. 

Ambos os sistemas de refrigeração são com

postos por refrigeradores de gás hélio, sendo 

que o sistema secundário é composto, também, 

por uma refrigeração à base de água e um con

duto para remover o calor residual em forma de 

gás quente. 

A válvula de refrigeração é protegida por con

creto biológico e remove o calor do núcleo por 

convecção normal e radiação de fora do núcleo.2 

CONCLUSÃO 

No dia 29 de julho de 2003, foi publicado o 

relatório da MIT (Massachussets Institute ofTechno

logy) intitulado "O futuro da energia nuclear", 

mostrando que a emissão de bilhões de tonela

das de dióxido de carbono pode deixar de existir 

em 2050, se o número de usinas nucleares operan

tes passarem a produzir 1.000 bilhões de watts até 

a metade do século.? 

Um dos autores, John Deutch, disse que a 

redução drástica da emissão de dióxido de carbo

no não será possível sem uma contribuição signi

ficante da energia nuclear. Seria necessário que o 

número de reatores nucleares aumentasse de, 

aproximadamente, quatrocentos existentes hoje 

para mil em 2050. Deutch disse, ainda, que, nos EUA, 

90% do carbono emitido da geração de energia 

vem da queima do carvão, que representa apenas 

52% da eletricidade produzida. A isso se soma o 

fato de que reatores a baixas temperaturas que 

geram eletricidade não servem para ajudar na pro

dução de hidrogênio. Daí o interesse do Canadá 

em construir vinte reatores PHWR (Pressurized 

Heavy-Water Reactor) cuja eletricidade seria em

pregada para produzir hidrogênio. 

É importante lembrar que o urânio é muito 

abundante no planeta e no Brasil, o que viabiliza 
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a energia nuclear. Entretanto, de acordo com o 

relatório, existem quatro problemas que devem 

ser superados para que ocorra a expansão mun

dial da energia nuclear: 

- Custo: O custo da energia nuclear não é 

competitivo com o carvão e o gás natural. 

- Segurança: O relatório enfatizou que o pro

jeto dos reatores pode reduzir muito o risco de 

acidentes sérios. 

- Rejeito nuclear: É possível, tecnicamente, 

utilizar-se a estrutura geológica para lidar com o 

rejeito nuclear. Entretanto, é necessário que seja 

realizado um teste para verificar a segurança des

se processo, que ainda não foi realizado devido ao 

longo tempo necessário para que ocorra o de

caimento de todas as substâncias radioativas pre

sentes no rejeito nuclear. 

- Proliferação: Os sistemas de reprocessamen

to usados atualmente na Europa, no Japão e na 

Rússia, que envolvem separação e reciclagem de 

plutônio, não garantem a defesa contra os riscos 

da proliferação de radiação em caso de acidente. 

Devido à poluição gerada pelas usinas ter

moelétricas, alguns ambienta listas apostam na 

energia nuclear para salvar o mundo do aqueci

mento global, como o cientista britânico James 

Lovelock, um dos mais polêmicos e importantes 

do século XX, que afirma: "Associamos a energia 

nuclear a bombas que podem destruir o mun

do várias vezes, mas o fato é que, desde 1952, ela 

Referências bibliográficas 

tem provado ser uma das mais seguras formas de 

geração de eletricidade." 

Como se pode analisar, por meio do desen

volvimento desse artigo, a idéia da substituição 

da gasolina pelo hidrogênio é uma boa solução 

para os problemas de energia futuros, e o uso do 

calor dos reatores nucleares para a produção 

desse combustível é provavelmente a melhor 

saída, já que os reformadores a vapor o produ

zem em baixa escala e utilizam um derivado do 

petróleo. Porém, além das dificuldades apresenta

das na construção de mais reatores, continuam 

os obstáculos criados pelo armazenamento de 

hidrogênio e sua natureza inflamável. 

A história da tecnologia é repleta de desas

tres, como os de Chernobyl, em 1986, e o do dirigí

vel Hindenburg, em 1937. Entretanto, o crescimen

to econômico e tecnológico depende de fontes 

seguras de energia, mesmo que em detrimento 

do seu custo de produção. Com certeza, a utiliza

ção de reatores nucleares para a produção de ele

tricidade e hidrogênio é uma alternativa segura. 

Talvez, esse seja um grito de socorro, para 

chamar a atenção para a necessidade da existên

cia de um plano urgente para um futuro muito 

próximo. No entanto, ainda há muito a ser estuda

do para que não ocorram erros, para que se evi

tem surpresas ou para que não aconteça o mes

mo que o ocorrido com o petróleo, apenas pou

cos com o domínio de sua tecnologia.1,6, lo []I] 
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3. FOR5BERG, C. W; PICKARD, P. 5.; PETERSON, P'''lhe Advanced High-lemperature Reactor for production of hydrogen or electricity'; Nuclear News. fevereiro de 2003, p.30. 
4. Nuclear Production ofHydrogen. 5econd Information Exchange Meeting Argonne, IIlinois, USA,2-3 October 2003, Nuclear Energy Agency. 
5. "Late News - Making a case for hydrogen production based on nuclear reactors", Nuclear News.maio de 2003, p.17. 
6. "Mil report: seek 1000 reactors by 2050", Nuclear News.setembro de 2003, p.12. 
7. "lhe Gas lurbine-Modular Helium Reactor'; Nuclear News.outubro de 2003, p. 28. 

8. "Quoting at Random - Hydrogen How-to", NuclearNews. maio de 2003, p.14. 
9. International Association for Hydrogen Energy. www.iahe.org 
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RESUMO 

TECNOLOGIA 

Metodologia para projetos de 
, . 

estruturas portuarlas 
flutuantes na Amazônia 

Adriano Dutra de Vaõconceloõ * 

eJoõé Carloõ Ceõar Amorim** 

Este trabalho apresenta uma metodologia para projetos de estruturas portuárias flutuantes a serem 

cçmstruídas na Amazônia, que visa a auxiliar planejadores, projetistas e construtores na concepção e 

execução dessas obras, fornecendo um suporte técnico, prático e objetivo. Compreende uma descri

ção sobre portos amazônicos, a classificação de tipos de estruturas portuárias flutuantes, a descrição 

de seus elementos básicos, fatores condicionantes de projeto, açôes de cargas nessas estruturas, 

análise de flutuabilidade e estabilidade, análise estrutural e dimensionamento e um programa de 

análise e dimensionamento de sistemas de linhas de ancoragem em C ++. A realização desta disserta

ção fundamenta-se nas peculiaridades dos fatores condicionantes de projetos da referida região e na 

escassez de estudos sobre o assunto bem como de documentação nacional a respeito. Além disso, 

outro fator que justifica o trabalho abordado é a grande necessidade do desenvolvimento de termi

nais fluviais na Amazônia como forma de ampliar a sua rede de transportes, objetivando o seu pro

gresso, sua maior integração nacional e, conseqüentemente, o aumento do controle e soberania do 

Estado. Vale ainda ressaltar que tal metodologia vem sendo efetivamente empregada pelo Exército 

Brasileiro desde 2003, em projetos portuários desenvolvidos e em desenvolvimento. 

PALAVRAS-CHAVE 

Estrutura, flutuante, porto, Amazônia. 

Introdução 

No atual cenário da conjuntura econômica 

brasileira, o aquecimento dos mercados e o cres

cimento da produção atingiram patamares tais 

que a infra-estrutura de transportes nacional tem 

operado no seu limite superior e com indesejá

veis restrições em diversas malhas viárias. Em con

seqüência, o Governo vem aproveitando esse in

cremento de prosperidade - com suficiente las-

* Cap QEM, Engenheiro de Fortificação e Construção (IME, 1997); Mestre em Engenharia de Transportes (lME, 2003). 

** Prof. do IME; Engenheiro Civil (FECI, 1981) e Mecânico (EFEI, 1982); Mestre em Engenharia Mecânica (EFEI, 1987); Docteur Ingénieur (INPG-França, 1991). 
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tro de receita fiscal - para investir em obras infra

estruturais de grande e médio portes, a fim de 

atender à crescente demanda. 

Neste contexto, espera-se uma expansão 

considerável da infra-estrutura portuária, que per

maneceu praticamente estagnada durante os pe

ríodos de recessão ou sem significativo cresci

mento da economia, mas retomou seu processo 

de ampliação nos atuais momentos promissores 

que o País vem vivendo. 

Assim sendo, o Exército Brasileiro, por inter

médio do Instituto Militar de Engenharia (IME) e 

do Departamento de Engenharia de Construção 

(DEC), tem sido solicitado com razoável freqüên

cia para estudos, projetos e construções portuá

rias; o que vem demandando uma dedicação da 

sua Engenharia à prática e aos estudos nessa área 

de conhecimento técnico. 

As principais empreitadas a que se refere o 

parágrafo anterior são a construção do Porto de 

Camanaus (AM), o projeto de pesquisa para im

plantação de portos fluviais na Amazônia do Pro

grama CT-Amazônia (CNPq), a construção do Por

to de Parintins (AM), o projeto de reestruturação 

de 31 portos amazônicos (Ministério dos Trans

portes), dentre outros. Dessa forma, pode-se afir

mar que o momento conjuntural do País é extre

mamente oportuno para a elaboração do pre

sente artigo, que tem por objetivo publicar a dis

sertação de mestrado "Metodologia para proje

tos de estruturas portuárias flutuantes na Ama

zônia" cujo tema direcionou os estudos em prol 

da região brasileira com maior carência de pesquisa 

e desenvolvimento de tecnologia portuária. 

Objetivo da dissertação 

o objetivo do trabalho foi desenvolver uma 

metodologia para projetos de estruturas portuá-

92 32 QUADRIMESTRE DE 2005 C~T 

rias flutuantes na Amazônia, a fim de fornecer su

porte técnico, prático e objetivo a planejadores, pro

jetistas e construtores de obras portuárias nas con

dições específicas da complexa região em questão. 

Justificativa do tema 

Apesar de existirem tecnologias de portos 

flutuantes na literatura internacional, para o caso 

específico da Amazônia, faz-se necessário realizar 

estudos de modo a adaptar esses conhecimen

tos e equipamentos à sua realidade geopolítica, 

econômica e social. 

A Amazônia, por ser a área menos desenvol

vida do País e de condições naturais e antropoló

gicas muito diferentes daquelas dos países de

senvolvidos, carece ainda mais dessas pesquisas 

de adequação tecnológica. Ademais, naquela re

gião, são requeridos maiores esforços no trato de 

um fator complicador, de suma importância e mui

to passível da crítica mundial, o meio ambiente. 

Com esse intuito de estudar e adaptar as téc

nicas existentes, propôs-se o objetivo desta dis

sertação. 

Infelizmente, dada a grande diversidade da 

tipologia infra-estrutural dos terminais fluviais, 

o estudo foi limitado às estruturas de terminais 

flutuantes, as quais são mundialmente menos co

muns e também as mais adequadas à parte oci

dental da Bacia Amazônica. Cabe ressaltar que tan

to a região estrutural quanto o tipo eleitos foram 

os menos pesquisados até a atualidade. 

Essa estrutura de cais flutuante possui pon

tes de acesso geralmente móveis e está suscetível 

a grandes variações de marés e correntes, diárias 

e/ou anuais; entre outras particularidades com

plicadoras. Ademais, o dimensionamento desses 

elementos estruturais ainda se baseia em alguns 

cálculos empíricos, o que leva a menores certezas 



sobre o problema tratado e a maiores coeficien

tes de segurança no cálculo e dimensionamento. 

Dessa forma, buscou-se nesta pesquisa mo

dificações nos métodos de projeto de modo a 

produzir obras mais econômicas e com maior 

grau de confiabilidade na segurança estrutural. 

Etapas do trabalho 

Para a realização da dissertação, foram de

senvolvidas as seguintes etapas. 

O Capítulo 1 compõe-se de considerações 

iniciais, objetivo, justificativa e a própria compo

sição da dissertação. 

No Capítulo 2, é feita uma descrição sucinta 

dos principais terminais portuários da Amazônia; 

das peculiaridades da região, que diferenciam o 

planejamento, projeto e construção dessas obras 

e, finalmente, são apresentadas as características 

que fazem do porto flutuante uma solução es

truturai muito adequada para os terminais da 

parte ocidental da Bacia Amazônica. 

Já o Capítulo 3 tem a função de classificar 

tipos de estruturas portuárias flutuantes a serem 

estudados, bem como tratar dos elementos bási

cos que os compõem (o flutuante propriamente 

dito, o sistema de ancoragem, a conexão à mar

gem e as defensas). 

Ao quarto capítulo se reserva a abordagem 

do cálculo das ações de cargas, observando-se 

os fatores condicionantes de projeto, tais como 

meteorologia, hidrologia, características de equi

pamentos, embarcações etc. 

O quinto capítulo reúne os estudos neces

sários para que seja realizada a análise de eJtabi

Iidade e flutuabilidade de estruturas flutuantes. 

No sexto, são apresentados os procedimen

tos de cálculo, análise estrutural e dimensionamen

to para os sistemas de ancoragem mais usuais. 

Também está incluso, nesse capítulo, um méto

do para simulação do comportamento da estru

tura ancorada, baseado no método iterativo de 

Newton-Raphson. 

O Capítulo 7 trata do estudo do projeto bá

sico de um flutuante. 

O oitavo capítulo é uma apresentação es

pecífica da metodologia em questão, objeto da 

dissertação. 

Finalizando, o Capítulo 9 agrega as conclu

sões e sugestões para prosseguimento de pes

quisas no mesmo tema. 

Estado da arte 

No início dos trabalhos de revisão bibliográ

fica, verificou-se uma escassez de publicações es

pecíficas sobre terminais portuários flutuantes, 

bem como sobre engenharia portuária na Ama

zônia. Fato que já era de se esperar, dada a pouca 

quantidade de portos flutuantes em todo o pla

neta (quando comparada aos inúmeros portos 

fixos) e também a raridade de estudos científico

tecnológicos sobre portuária na Amazônia. 

A maior quantidade de volumes encontra

dos que tratam especificamente sobre o tema des

ta dissertação são trabalhos estrangeiros. Dentre 

eles, citam-se os mais completos inseridos no cam

po de projeto e construção de estruturas portuá

rias: Tsinker, 1986; US Navy, 1985; Puertos dei Esta

do, 1995; Committee For Waterfront Structures, 

1990; Bruun, 1989, e Berteaux, 1976. É importante 

salientar que o primeiro e o segundo foram de 

suma importância para a concepção do trabalho. 

Mason, 1982, um dos livros técnicos nacionais 

pesquisados, possui o mesmo tema dos anteriores 

e se mostrou também de grande utilidade. 

Seis publicações nacionais se encaixam per

feitamente no assunto em questão e reúnem ex-
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periências e conhecimentos valio

sos e muito pouco divulgados. São 

elas: Kiperman, 1988; IPT, 1980; IPT, 

1982, e três de Vasconcelos e Amo

rim,2003. 

Com a finalidade de conhecer 

o lado prático da teoria para obras 

de portos amazônicos flutuantes, 

dois projetos de Estudos Técnicos 

e Projetos Ltda. e um do Instituto 

Militar de Engenharia foram estu

dados durante a revisão bibliográ

fica, o do Porto de Caracaraí, 1977; 

o do Porto de Porto Velho, 1982; e o 

do Porto de Camanaus, 2000. 

A Sociedade de Navegação, 

Portos e Hidrovias do estado do Amazonas (SNPH), 

1998, e o Ministério dos Transportes, 2002, têm 

fundamental importância na apresentação do 

quadro atual de desenvolvimento e perspecti

vas futuras para o sistema portuário amazônico. 

Outras publicações não citadas aqui e que 

também constituem a bibliografia utilizada es

tão também listadas ao final deste artigo. 

Terminais hidroviários da Amazônia 

e suas peculiaridades 

Os principais portos públicos estão nas cida

des de Manaus, Belém, Porto Velho, Santana 

(Maca pá) e Santarém. O tráfego entre os municípi

os de Manaus, Porto Velho e Belém responde por 

cerca de 70% da movimentação total de cargas 

hidroviárias na Amazônia. Em Porto Velho, toda a 

movimentação de cargas é realizada na área do 

porto público; em Manaus e Belém, a movimenta

ção é realizada também em terminais privativos 

de propriedade das empresas armadoras, localiza

das fora da área dos portos públicos. Por esse mo-
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Figura 1 - Principais portos e hidrovias, 

tivo, a movimentação dessas cargas não aparece 

nas estatísticas oficiais dos portos, induzindo à 

subestimativa do tráfego efetivo da região. 

Além dos portos organizados e mais conhe

cidos, como os que são localizados na figura 1, há 

uma enorme quantidade de pontos na Bacia Ama

zônica que possuem sistemas portuários mais sim

ples, que vão desde o tipo pouco desenvolvido 

até a situação de ausência total de infra-estrutu

ra, isto é, o barranco, onde a embarcação encosta 

para que os passageiros embarquem ou desem

barquem e as cargas sejam manejadas,artesanal

mente, como mostra a figura 2. 

Há características da região que diferenciam 

muito o planejamento, projeto e construção das 

obras de infra-estrutura aquaviária. Pode-se ob

servar facilmente, por exemplo, importantes pe

culiaridades no volume d'água de ' seus rios, no 

regime de marés, na densidade da frondosa mata 

ciliar, nas características do solo e relevo, na po

pulação e tipos de povoamento, embarcações etc. 

Portanto, a seguir se discorre sobre essas carac

terísticas mais importantes. 



Figura 2 - Descarregamento em barranco. 

Nos portos das cidades não-capitais, proble

mas são enfrentados na construção dos mesmos 

e na manutenção dos equipamentos, que ficam, 

muitas vezes, inoperantes, quer seja pela defici

ência qualitativa da mão-de-obra local quer seja 

pela dificuldade de suprimento de peças elemen~ 

tares de reposição que provêm de praças distan

tes, como Manaus ou mesmo o Eixo Rio-SP. 

Ainda no campo das obras, a dificuldade de 

obtenção de materiais básicos para construção (ci

mento, pedra e areia) é problema comum aos diver

sos locais da região. Praticamente, a pedra inexiste 

na Planície Amazônica ou o seu custo é proibitivo. O 

cimento e o aço em barras procedem das principais 

capitais, o que eleva muito seu valor. A areia tem 

custo de extração alto e sua granulometria é quase 

sempre muito fina (inadequada para o concreto). 

A grande variação do nível d'água é uma 

questão essencial no lado ocidental da Amazô

nia. Porto Velho, por exemplo, chega a registrar 

19m de amplitude, entre período de cheia e estia

gem. Esse fator é determinante na concepção dos 

projetos portuários, pois acabam exigindo estru

turas que acompanhem o nível d'água (flutuan

tes) para não haver tanto desnível entre equipa

mentos e embarcações. 

O assoreamento é outro grave problema, 

principalmente em rios mais novos. Um exemplo 

conhecido é o Rio Madeira, que, além de apresen

tar uma grande variação de nível d'água, é um rio 

novo com margens muito instáveis, constantes 

desbarrancamentos em alguns pontos e forma

ção de novos depósitos em outros. Assim, não 

se encontra nas proximidades de Porto Velho ne

nhum trecho de margem que suporte adequa

damente edificações de estrutura pesada ou a 

execução de escavações muito próximas da lâ

mina d'águ!'l, devido aos freqüentes e violentos 

assoreamentos. 

Outra particularidade merecedora de cuida

dosa atenção é o fato de que, devido ao tamanho 

das árvores e densidade da Floresta Amazônica, 

são freqüentes os grandes troncos e galhadas 

que descem pelos rios impactando e acumulan

do em estruturas portuárias e embarcações, cau

sando, às vezes, sérias avarias. 

Apesar da corrosão de estruturas portuárias 

não ser um caso específico da Amazônia, cabe 

aqui ressaltar um fato peculiar e importante ocor

rido no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, 

Pará. Após alguns anos de operação, as estacas 

de fundação desse porto entraram em processo 

de degradação, de forma que se tornou inevitá

vel uma intervenção com obras de reparo e pro

teção. As investigações do problema indicaram a 

ação de bactérias do tipo dessulfovíbrio, presen

tes nas águas fluviais da região do porto, como 

agente agressivo. 

Também se registra como uma particulari

dade da região o problema do maior cuidado com 

os impactos ambientais. Conforme já foi aludido 

na introdução deste trabalho, atualmente, a co

munidade internacional tem uma exagerada aten

ção sobre a administração brasileira da riqueza am

bientai amazônica, o que se confirma com a quan

tidade de debates, visitas e missões (formais e de 

ONG) naquela área. Isso mostra que, em caso de 

C ~T 32 QUADRIMESTRE DE200S 95 



projetos portuários na região, o empreendedor sem

pre enfrentará dois obstáculos de ordem político

econômica mais relevantes, que são a pressão da 

opinião pública internacional para que seja tomada 

a máxima precaução quanto a impactos ambientais 

e, também, à dificuldade de encontrar financiamen

to em caso de não ser proposta uma solução de 

desenvolvimento realmente sustentável. 

o terminal flutuante 

Observando-se a problemática das particu

laridades apresentadas no item anterior, verifica

se que a solução do cais flutuante é bastante ade

quada para diversos pontos da Bacia Amazônica. 

No âmbito dos aspectos funcionais, por ser 

flutuante, essa solução estrutural se adapta a dois 

problemas amazônicos de uma forma bem me

lhor que as estruturas fixas, ou seja, o cais acom

panha as acentuadas variações de nível d'água, e, 

por ser fundeado relativamente distante da mar

gem, suas fundações (ancoragens) não sofrem 

com o problema do assoreamento. 

Há uma grande vantagem econômica do cais 

flutuante, que é a possibilidade de ser construído 

em um lugar distante de onde será ancorado, pois 

a estrutura pode ser construída inclusive em um 

estaleiro e, quando pronta, rebocada pela hidrovia 

até onde será localizado o porto. O que, no caso da 

Amazônia, resolve alguns problemas complicados, 

já que, se a construção for realizada o mais próxi

mo possível de um centro econômico regional, ha

verá maior disponibilidade de mão-de-obra espe

cializada, equipamentos e material de construção. 

Outra vantagem é a possibilidade de modifi

cação da localização do cais após anos de uso, para 

isso basta que as ancoragens sejam soltas e se 

reboque o flutuante até a outra localidade onde o 

mesmo será novamente fundeado. Além disso, ao 

96 32 QUADRIMESTRE DE 2005 C ~T 

fim da vida útil, a estrutura terá um valor residual 

razoavelmente superior ao das estruturas fixas. 

Nos aspectos ambientais, também há gran

des benefícios da solução estrutural flutuante. 

As obras de terra nas construções de cais 

fixos são responsáveis por grande parte dos im

pactos ambientais. Primeiro, pelo volume de ma

terial de corte em terra, bem como de aterro lan

çado dentro e fora do manancial; em segundo 

lugar, pela necessidade de dragagens para regu

larização e/ou preparo do leito subaquático, que 

agride tanto este meio quanto o local de bota

fora, onde será lançado o referido material dragado. 

Há uma outra vantagem das estruturas flu

tuantes, proporcionada pela passagem quase li

vre das correntes, o que não atrapalha a circulação 

e renovação da água, a movimentação da fauna e 

da flora, bem como o transporte de sedimentos. 

Finalmente, a possibilidade de ser retirada 

a estrutura, ao fim da vida útil do projeto, signifi

ca que muitos dos impactos são reversíveis. 

Os terminais flutuantes podem ser classifica

dos quanto ao seu elemento de acesso. Há basica

mente três classes de elementos de conexão entre 

a margem e o cais flutuante (conforme a figura 4). 

A primeira delas é a ponte móvel apoiada na 

margem e numa estrutura flutuante (p. ex., porto 

de Porto Velho, em RO, e portos de Manaus, Coari, 

Itacoatiara, Parintins e Tabatinga, no AM),que pode 

possuir um único vão ou tantos quantos sejam 

adequados, dependendo da topografia e bati

metria locais (figura 3). 

O segundo caso é o da rampa fixa ao terreno, 

onde o flutuante fica simplesmente encostado na 

mesma, com a utilização de cabos que o atracam 

contra a referida rampa (figura 4, item 2 - Porto 

de Cama naus em São Gabriel da Cachoeira, AM). 

Já a terceira alternativa, a mais incomum, não 

utiliza ponte, rampa ou qualquer outro elemen-



Figura 3 - Ponte móvel (Porto Velho - ROl . 

1. PONTE MÓVEL 

TERRENO~ 

2. RAMPA FIXA 

FLUTUANTE 

I 
NA 

------TERRENO c:::;;:::g NA 

--=::::::::::::_-----

3. TALHA MÓVEL 

Figura 4 - Classificação quanto ao elemento de acesso. 

to apropriado ao tráfego de transportes sobre 

rodas; nesse caso, a carga é içada do flutuante 

por uma talha móvel que, após esse movimento 

vertical, desloca-se na horizontal por trilhos até 

o local de destino (figura 4, item 3 - Porto de 

Caracaraí, RR). Em todos esses casos, são adapta

das escadarias e/ou passarelas às respectivas es

truturas para o tráfego de passageiros. 

No capítulo da dissertação, na qual se apre

senta a tipologia de estruturas portuárias flutu

antes, os elementos básicos constituintes dessas 

estruturas (cais, sistema de ancoragem, elemen

to de acesso e sistema de defensas) são detalha-

damente abordados, sendo apresentadas descri

ções, emprego, vantagens, desvantagens etc. 

Contudo, no presente artigo, considera-se incon

veniente tecer comentários tão específicos sobre 

esses itens, de modo que se faz necessária somen

te uma alusão ao sistema de ancoragem - uma 

parte também fundamental de um terminal flu

tuante - constituído pelo conjunto de elementos 

estruturais cuja função é garantir o posicionamen

to estável dos flutuantes, resistindo a todos os 

esforços atuantes sobre os mesmos. 

Os sistemas do tipo linhas de ancoragem (cor

rentes ou cabos) podem ser fixados em terra ou no 

leito submerso. No primeiro caso, o ponto de fi

xação é uma estrutura fixa como um bloco de con

creto estaqueado ou não; na segunda alternativa, 

a fixação é feita mediante âncoras de variados 

tipos, entre eles encontramos as âncoras comer

ciais de aço, as de gravidade, bem como as especiais. 

Outro sistema de ancoragem é o constituído 

por dolphíns, nos quais a liberdade de movimento 

horizontal é mais restrita. 

Ações de cargas em estruturas 

portuárias flutuantes 

O projeto de um cais flutuante obrigatoria

mente se inicia por duas etapas de suma impor

tância e interdependentes, sendo elas: a determi

nação das dimensões básicas (comprimento total, 

boca, calado e pontal) e o cálculo da magnitude 

das cargas que atuarão na estrutura. A primeira 

delas, além de ser realizada a partir da definição da 

área necessária para as operações de embarque e 

desembarque, também é baseada no resultado 

da segunda, que, por sua vez, depende da primeira. 

Um relevante problema são as incertezas 

acerca do valor e a freqüência das cargas nominais 

a serem utilizadas nos cálculos, em alguns casos 
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nem o proprietário, nem o projetista estão certos 

dos valores máximos a que a estrutura estará sub

metida durante sua vida útil. Portanto, a seleção 

dessas cargas e de seus coeficientes de combina

ção é uma tarefa um tanto subjetiva e depende 

muito da experiência do engenheiro. 

Para a correta definição de todos esses pa

râmetros anteriormente citados, é imprescindível 

analisar detalhada e individualmente cada fase da 

vida útil da obra, levando em conta cada eleme[lto 

estrutural separadamente e também o porto como 

um todo. Dada essa importância, trata-se, a seguir, 

das etapas mais comuns de uma obra portuária. 

A etapa de construção se estende desde o 

início da obra até o momento em que a estrutura 

seja colocada em serviço, podendo ser dividida 

nas seguintes subfases: 

- execução do flutuante; 

- o transporte desta estrutura desde a área 

de manufatura (p. ex., estaleiro) até o ponto de 

localização do porto, podendo incluir tráfego em 

mar aberto; e 

- a instalação, caracterizada pela ancora

gem no terreno e pela conexão com a ponte ou 

rampa de acesso. 

A fase de serviço, ou de operação, consiste 

do período que transcorre após a completa ins

talação da obra até o seu desmantelamento. Du

rante essa fase, devem ser consideradas as se

guintes hipóteses de cargas: 

- condições normais, nas quais não há limi

tações para as operações portuárias, e as ações 

ambientais estão nos seus níveis médios (cor

rentes, ventos, ondas etc.); 

- condições extremas, nas quais as opera

ções são limitadas ou interrompidas, normalmen

te devido a fortes ações ambientais; 

- condições excepcionais, nas quais as insta

lações são submetidas a ações de cargas inco-
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muns ou extraordinárias (previstas ou não), como, 

por exemplo, resultantes de acidentes estruturais; 

- condições de manutenção, nas quais há pro

blemas tais como partes da estrutura estarem fora 

de serviço para reparos. 

As ações de carga são classificadas em fun

ção de sua variação no espaço (fixas e móveis), 

em função da resposta da estrutura (estáticas e 

dinâmicas) e em função de sua variação no tem

po (permanentes, variáveis e excepcionais). No 

texto da dissertação em epígrafe, essa última clas

sificação foi utilizada para sistematizar o proces

so de cálculo e combinação das ações.Vale ressal

tar que esse processo está bastante detalhado, 

contendo listas de parâmetros e métodos analíti

cos suficientes para se tornarem uma ferramenta 

prática no dimensionamento estrutural. 

Análise de estabilidade de estruturas 

portuárias flutuantes 

Uma estrutura portuária flutuante em ope

ração deve ser capaz de suportar, sem desloca

mentos relevantes, todas as combinações de car

gas de projeto. Tal capacidade depende basica

mente de suas dimensões, as quais devem ser 

suficientes para garantir a flutuabilidade. Além 

disso, o flutuante deve possuir estabilidade, isto é, 

em caso de o mesmo ser deslocado do equilíbrio, 

seja por rotação ou translação, a estrutura deve 

retornar à posição inicial quando cessar a ação ex

terna promotora da alteração. Além das dimen

sões calculadas em função do acima exposto, é 

necessária a previsão de uma borda livre que satis

faça as operações de estiva e de atraque das em

barcações, proporcionando inclusive uma reserva 

de flutuabilidade para o caso de algum acidente. 

No corpo da dissertação de que trata este 

artigo, estão apresentados métodos de cálculo para 



verificação da estabilidade de estruturas flutuan

tes, em condições estáticas ou dinâmicas; tam

bém há uma abordagem conceitual sobre siste

mas formados por diversos elementos flutuantes 

vinculados e estabilidade de estruturas avariadas. 

Análise e dimensionamento dos 

sistemas de ancoragem 

Dentre os dois tipos mais utilizados de anco

ragem (linhas de fundeio e dolphins), tratar-se-á 

somente do primeiro, pois o segundo tem gran

de divulgação na literatura científica. 

Uma linha de fundeio (amarra ou cabo) tem 

uma das extremidades conectada à estrutura flu

tuante e a outra fixada a um ponto de ancoragem. 

Quando suficientemente tensionada, é suportada 

apenas por esses dois pontos e, em conseqüência, 

estende-se entre os mesmos sob a forma de uma 

catenária. Assim, pode-se calcular as forças hori

zontal, vertical e tangencial em qualquer ponto da 

linha (figura 4) pelas seguintes fórmulas: 

y T=w.y 

H=w.c 

x 

Figura 5 -linha de ancoragem em catenária . 

v = w . 5 = Tsen 8 , 

H = w . c = T cos 8 , 

T=w . y, 

EQ.1O.1 

EQ.l0.2 

EQ. 10.3 

onde V é a força vertical no ponto considerado; 

w, o peso submerso da linha de ancoragem; 

5, o comprimento de linha entre a âncora e 

o ponto considerado; 

T, a tração total tangencial no ponto; 

8, o ângulo entre a tangente à linha e a hori-

zontal no ponto; 

H, a força horizontal no ponto e 

C, a razão entre H e w (H/w). 

Conforme ilustra a figura 5, a forma da linha 

de fundeio em catenária é governada pelas se

guintes equações: 

y2 = 52 + c2, 

y = c . cosh(x / c) , 

5 = c . senh(x / c), 

EQ. 1004 

EQ. 10.5 

EQ.l0.6 

EQ.l0.7 

Repare que, na formulação anterior, a força 

horizontal é a mesma em todos os pontos da 

linha e o comprimento 5 bem como as coordena

das x, y estão referenciados à origem da catenária, 

isto é, da linha de ancoragem. 

O capítulo da dissertação que trata dos sis

temas de ancoragem é, sem dúvida, o que apre

senta a maior quantidade de cálculos e formula

ções matemáticas; as quais exigem um esforço 

de raciocínio abstrato para a compreensão do 

desenvolvimento da teoria de análise do compor

tamento das linhas de fundeio em catenárias. 

Assim, tornou-se conveniente, neste artigo, apre

sentar apenas as equações básicas do caso mais 

simples, representados pelas equações 10.1 a 10.7. 

Ao longo do referido capítulo, no texto da 

dissertação, também são discutidas as formula

ções para o cálculo das propriedades da catená

ria num ponto ao longo da linha de ancoragem. 

Em seguida, são descritas algumas das aplica-
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ções mais utilizadas na análise estrutural de linhas 

de ancoragem; para isso, são apresentados cin

co casos habituais de cálculo com seus respecti

vos roteiros, variáveis conhecidas e incógnitas. 

Posteriormente, uma seção de capítulo da 

dissertação descreve o processo de dimensiona

mento das linhas de ancoragem. E, finalmente, é 

apresentada uma análise estrutural do compor

tamento global de uma estrutura flutuante an

corada por um conjunto de linhas de fundeio em 

catenária, análise essa baseada no Método Itera

tivo de Newton-Raphson devido à complexidade 

da modelagem do conjunto de catenárias. 

Dimensionamento do 

elemento flutuante 

o elemento flutuante propriamente dito é 

a parte principal de uma estrutura portuária flu

tuante. Esteja ela funcionando como píer, como 

apoio de ponte móvel, como bóia de sinalização 

ou de amarração; em todos os casos, o flutuante 

sempre será o componente no qual se realizarão 

as operações planejadas para aquela estrutura. 

No item 9 deste artigo, tratou-se da análise 

de estabilidade do flutuante, onde são determi

nadas as principais dimensões dessa estrutura. 

De modo que falta ser abordada a influência dos 

aspectos operacionais no dimensionamento do 

elemento estrutural em questão. 

Os píeres flutuantes devem oferecer adequa

das instalações para a permanência das embar

cações, para a operação dos equipamentos, bem 

como para o fluxo de passageiros e de cargas. 

Para tanto, todo o espaço interno e externo deve 

ser racionalmente empregado neste intuito. 

Normalmente, o espaço interno é reserva

do para a flutuabilidade, porém, em alguns casos, 

pode ser aproveitado para estoques, escritórios 
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e casa de máquinas etc. O espaço externo do flu

tuante, chamado convés, é basicamente utiliza

do para o tráfego de passageiros, operação dos 

equipamentos de manejo de cargas, armazena

mento temporário de cargas, instalação dos aces

sórios de amarração, serviços de engenharia e, às 

vezes, escritórios e pequenas benfeitorias. 

O primeiro passo para a definição do espa

ço necessário é a delimitação das principais áreas 

de operação e de movimento de equipamentos 

de manejo de carga. Em seguida; determina-se a 

localização dos acessórios de amarração, as vias 

de tráfego com seus adequados acessos e os de

mais componentes. 

A segurança é um dos principais requisitos 

nas operações portuárias, de modo que, duran

te a fase de projeto, devem ser levados em con

ta os fatores a seguir. 

- Segurança do pessoal: todas as precau

ções devem ser tomadas com respeito à opera

ção de equipamentos e ao manejo de cargas 

perigosas com riscos a passageiros e tripulação. 

- Estabilidade do flutuante: em todas as 

operações de carga e descarga e inclusive em ca

sos de avaria do casco, a estrutura deve se man

ter estável; o ângulo máximo de inclinação do flu

tuante deve ser determinado a partir das limita

ções dos equipamentos de manejo de cargas. 

- Sistemas de combate e medidas de pre

venção contra incêndio devem ser propostos, 

principalmente em terminais de passageiros e de 

granéis líquidos. 

- O espaço interno deve ser ventilado. 

- É conveniente que, em todo o perímetro 

do convés, haja um guarda-rodas de segurança. 

Conforme apresentado no Capítulo 4, o flu

tuante fica exposto a diversas ações de cargas 

que o levam a sofrer deformações de variados 

tipos, dentre as quais se destaca a flexão longitu-



dinal, como se o píer fosse uma viga de baixa altu

ra. Além disso, deformações transversais e locais 

também exigem que a estrutura seja suficiente

mente dimensionada para que opere adequada

mente dentro de toda a sua vida útil. No caso dos 

flutuantes portuários, a forma da estrutura é bem 

simples, pois não necessitam de traçados hidro

dinâmicos como os navios, o que simplifica so

bremaneira a análise e dimensionamento daque

les. Esses procedimentos de cálculo podem ser 

encontrados na literatura sobre projeto e cons

trução naval. 

A metodologia proposta 

o primeiro passo é conhecer os aspectos 

característicos da Região Amazônica que influen

ciam no projeto de seus portos. Com esse objeti

vo, apresenta-se o Capítulo 2 da dissertação, na 

qual é feita uma descrição sintética sobre aqueles 

portos, além de serem descritas as particularida

des dos condicionantes de projetos portuários 

na região e as peculiaridades que fazem do porto 

Figura 6 - Porto flutuante de Manaus. 

flutuante uma solução estrutural muito adequada 

para a Amazônia. 

Durante o desenvolvimento dessa primeira 

etapa da metodologia, realizou-se uma visita a seis 

portos flutuantes daquela região: Porto de Manaus, 

Porto de Coari, Porto de Itacoatiara, Terminal da 

Refinaria de Manaus (Petrobras),Terminal Solimões 

da petrobras (em Coari) e Terminal de Transbordo 

de Soja da Hermasa (em Itacoatiara). 

Foram entrevistados profissionais respon

sáveis por infra-estrutura e operação desses por

tos e verificaram-se problemas infra-estruturais, 

características peculiares, histórico de desempe

nho, manutenção e outros detalhes.Tal visita pro

porcionou consideráveis experiência e visão prá

tica desse tipo de obra, o que embasou e garantiu 

segurança na elaboração da metodologia. 

Na segunda etapa, o engenheiro define o 

tipo de estrutura portuária flutuante que será uti

lizado em seu projeto. Para essa definição, primei

ramente, o mesmo necessita optar por alguma 

das alternativas de disposição em planta entre o 

elemento de acesso e o flutuante, propriamente 

dito. Em seguida, deve eleger o tipo de elemento 

de acesso a ser empregado; conforme trata o item 

7 deste artigo. 

Definida a configuração global do esquema 

estrutural, o profissional desenvolve uma análise 

específica de cada um dos elementos básicos de 

uma estrutura portuária flutuante (o elemento 

de acesso, o sistema de fundeio com linhas e ân

coras, o sistema de defensas e o flutuante, propri

amente dito). Com essa análise, pode-se especifi

car, para cada elemento, o melhor tipo a ser usa

do, o material de construção mais adequado, as 

dimensões mais econômicas e outras caracterís

ticas importantes dessa fase do projeto. 

A terceira etapa da metodologia (Capítulo 4 

da dissertação) aborda o estudo detalhado das 

ações de cargas na estrutura. Por meio, dela, pri

meiramente se classificam todos os carregamen

tos, organizando-os em três grupos: permanen

tes, variáveis e excepcionais. A seguir, cada uma 
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das ações (de peso próprio, hidrostáticas, de equi

pamentos, ambientais e da operação de embar

cações) é calculada a partir dos parâmetros e pro

cedimentos indicados nas respectivas seções. E, 

finalmente, são analisadas as diversas hipóteses 

de combinação de cargas para, então, serem se

lecionadas as mais desfavoráveis no dimensiona

mento do sistema. 

Na etapa seguinte, inicia-se a primeira fase 

do dimensionamento, onde é estudada a flutua

bilidade e estabilidade contra o adernamento (ro

tação em torno de eixo horizontal). Nessa fase, 

são avaliadas formas e dimensões básicas da es

trutura (calado, comprimento, boca etc.), consi

derando-se as diversas combinações de carrega

mento, bem como certas situações de avaria par

cial do casco, quando também devem ser manti

das a flutuabilidade e a estabilidade. 

A quinta etapa (Capítulo 6 da dissertação) 

trata da análise e do dimensionamento estrutu

rai de linhas de ancoragem (ou de fundeio), con

forme descrito no item 10 deste artigo. Com isso, 

a fim de concluir o tema de sistemas de ancora

gem, termina-se essa etapa com a abordagem 

dos fundamentos de análise e dimensionamento 

da outra alternativa construtiva - os dolphins para 

estruturas flutuantes. 

É importante salientar que essa quinta eta

pa é a base teórica do desenvolvimento do apli

cativo PROJ-ANCOR, que foi a principal ferra

menta criada para a composição dessa meto

dologia. Um programa desenvolvido na lingua

gem C++ Builder 5.0 que, com diversas rotinas 

de análise e de dimensionamento, auxilia o en

genheiro no projeto e na avaliação dos siste

mas de linhas de ancoragem de estruturas por

tuárias flutuantes. 

A última etapa (constituinte do Capítulo 7 

da dissertação) complementa a quarta, pois 
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ambas tratam do projeto do flutuante, propria

mente dito. A diferença é que, enquanto a quar

ta etapa se concentra na flutuabilidade e estabi

lidade do referido elemento estrutural, esta últi

ma trata dos demais aspectos, como, por exem

plo, operação, segurança, utilização dos espaços, 

materiais de construção e estrutura interna. 

o Programa PROJ-ANCOR 

Conforme já anunciado anteriormente, es

se aplicativo, desenvolvido na linguagem C++ 

Builder 5.0, é a principal ferramenta criada ao 

longo do desenvolvimento desta metodologia. 

Sua função, dentro da linha de programas CAO 

(Computer Aided Design), é auxiliar o engenhei

ro na análise e no dimensionamento de siste

mas de linhas de ancoragem. Há pacotes comer

ciais que desempenham as mesmas funções do 

PROJ-ANCOR além de outras, porém são caros e 

de complexa operação. 

C++ é uma linguagem de programação 

orientada a objetos, oriunda do padrão ANSI-C. 

Buider 5.0 significa que se trata da versão 5.0, 

para ambiente Windows, produzida pela Borland. 

Os códigos fontes das units (partes) do pro

grama constituem os apêndices da dissertação 

em tela. 

Conclusão 

A metodologia em si é o principal resultado 

desta pesquisa, um importante conjunto de mé

todos práticos para projetos de estruturas por

tuárias flutuantes na Amazônia, que oferece ao 

usuário teorias e recomendações, as quais nor

malmente encontram-se pouco divulgadas, es

tando a maioria em literaturas internacionais, dis

persas em obras distintas e pouco experimenta-



das e aplicadas no País. Atinge-se, com este pro

duto, a meta proposta, inicialmente, de orientar e 

auxiliar planejadores, projetistas e construtores 

no tipo de obra em questão. 

Certamente, a maior parte dos procedimen

tos de cálculo que compõem esta metodologia 

não foi criada pelo autor, mas sim pesquisados 

na literatura. Portanto, o que há de inédito neste 

trabalho são os seguintes itens: 

- a informatização da análise e dimensio

namento dos sistemas de linhas de ancoragem; 

- coleção de diversas publicações sobre 

estruturas portuárias flutuantes; 

- comparação de métodos existentes dis

tintos que objetivam uma mesma análise ou 

dimensionamento dessas estruturas; 

- seleção dos melhores métodos para o 

caso amazônico; 

- acréscimo de experiência dos portos flu

tuantes nacionais; e 

- simplificação das atividades de planeja

mento, projeto e obra pela reunião de assuntos 

dispersos em um só volume de idioma nacional. 

Além de todas as vantagens dos terminais 

flutuantes, apresentadas neste artigo, confirma

se a vocação amazônica para tal tipo estrutural 

a partir da simples observação da predominân-
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cia desse estilo construtivo em toda área da ba
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