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ED I lORI AL 

H á pouco tempo foram publícados dois interessantes artigos referentes às áreas 
do ensino e da pesquisa. O primeiro deles, da autoria de Marcos Sá Corrêa, 

.. intitulado: uÉ só o país querer." (revista VEJA, 14/mai/97) - depois de mostrar 
com muitos exemplos que os melhores resultados em testes internacionais de 

, matemática e ciências não têm sido obtidos por alunos de pafses mais desenvolvidos' 
-:- termina com a seguinte provocante afirmativa: "o que dá resultado comprovado em 
educação é a escola que aplica com modéstia, perseverança e rigor velhos métodos 
de ensino. E isso, se quiser, até o Brasil pode ter." 

', Osegundo artigo, assinado pelo economista Cláudio de Moura Castro, afirma 
com muita perspicácia, e não menor coragem, o que para muitos mentores do ensino 
universitário brasileiro é considerado uma verdadeira heresia, a saber: não é essencial 
que o ensino do sa grau esteja associado à pesquisa nem vice-versa. ("Uma herética 
separação entre ensino e pesquisa", revista VEJA, 04/jun/97). 

Alíás, a propósito deste segundo assunto será sugestivo lembrar o testemunho 
do insigne professor e pesquisador americano Dr. Alan V. Oppenheim ao agradecer 
homenagem a ele prestada no Japão. Em seu discurso de agradecimento o professor 
,Oppenheim disse que gostava igualmente do ensino e da pesquisa; entretanto, se 
fosse obrigado a optar, escolheria o ensino. 

Todas as referências anteriores parecem-nos oportunas, mormente neste sa 
trimestre, época em que o nosso tradicional Instituto Militar de Engenharia comemora 
mais um aniversário (11 de agosto). 

" No que tange à pesquisa no IME, lembramos que ela foi, por assim dizer, 
oficiosamente introduzida quando aqui se iniciaram os diversos programas de pós
graduação, no início da década de 70. Muitos trabalhos já foram por nós realízados, 
, sejam de específico interesse militar, tais como: os estudos do colete à prova debala, 
,da propagação rádio na Amazônia, da munição flecha, e outros; sejam do interesse 
geral do pafs, tais como: os estudos do problema dos solos laterfticos na construção ' 
de estradas, do álcool como combustfvel em motores de explosão, da obtenção do L
dopa através do óleo do sassafrás, ' e outros. Ninguém poderá, pois, dizer que a nossa 
veneranda casá da Praia Vermelha tem ficado distante dessa bela e útil atividaae que , 
muitos julgam inseparável do ensino universitário. 

Não pretendemos, no pequeno espaço deste Editorial, dar a última:palavra sobre 
o assunto; todavia achamos que os autores por nós referidos merecem ser lidos com 
muita atenção, pelo menos para que possamos, por eles inspirados, estabelecer 
critérios rigorQsos, é óbvio, porém independentes para avaliar nossas ' atividades 

. acadêmicas. 



Pelo mesmo preço e superando a qualidade do programa editorial de 1996, a BIBLlEX lança seu programa para 
1997. São onze excelentes obras, entregues a domicílio e de preço baixíssimo, além da vantagem do pagamento 
parcelado. 

COLEÇÃO GENERAL BENíClO 
Por Um Exército profissional· Charles de Caufle 
Obra muito c itada e, na verdade, po uco conhecida ,.O aut.or, então coronel.do Exérc ito Francês, ne la propunha, antes da Segunda 
Guerra Mundia l, uma a lte rnativa de organização par~' o ~eu Exército· a "qualidade" de uma forç a profissiona l, a ltamente adestrada 
e bem equ ipada e a "quantidade" de fo rças de reserva e oriundas da formação do sérviço militar obrigatório, para mobilização. 

~, . . ,. ~ .' 

A Marcha da Insensatez· Barbara W. TlIchman ':: . 
.<i,,' 

Uma esclarecida aná lise.hi stó rica que, a partir da'GI!erra 'de Tr{)ia, resulta 'nUn)a ~(nlese irrefutá ve l · o paradoxo de opções políticas 
absoluta ment e contrárias aos mai s legítimos inter~ses deis próJlrios governos qU,e por e las dec idiram. Anto lóg ico é o capítulo "Uma 
Lanterna na Popa", uma lição viva de filosofia da, Hist~rra, onde' se aoroda o exc'e;so dê poder na base da insensa tez pol,ti ca . 

A Marcha da Coluna -joãoA lberto Lins de Barros ~' .,\. - ~ .'.. .' 
Li vro resultant e de um projeto de memórias, é uma narrati~à vibrante dos:eplsódios 'vividos na co luna revqlucionária que, rartindo 
do int erior do Rio Granrle do Su l, percorreu todo o Brasil,na. década de ,1920'e e,m deco'rrênc ia do levante de 5 de julho de 924, na 
c idade de São Paulo . João Alberto foi figura de destaque nessa màrcha é ,na política brasileira, depois de 1930. Um a obra onde se 
entre laçam aspectos milita,res, políticos, sociais, humanos, e tc.,n4ma lei tura muito agradável. 

1 ~ f '. '.~ . t 

UmaHistóriadaGuerra.JohnKeegan . ' '; , "';', ,';". " '" . 
O que é guerra? Umá' respo~taHá: de impor, sempre, uma visãoJnterdistiplínar, Haverá, nela, uma ótica preponderante? Segundo 
cada analista ou pensador'lnilitar, a própria ava liação d~termi'1aessa perspectiva. Bem conhecida é a concepção de Clausewitz, 
privileg iando o sentjdo po lítico da guerra. Outra é a abordagem de Keegàn, apreciando o fe nômeno social que é a 'guerra numa 
amplitude mUito mais abrangente. a cultura guerreira . Obra para ler, meditar e, sempre, consultar, o que quer dizer um cláSSICO da 
literatura militar. \ t!!"~1 ,- • " • ~ . 

~ "qeifl,li'lk ",:. " , .. " 
A Revolta da ArmâiJk : Helio i!eólÍcioMattins . , - . 
Prêmio Tasso ~~~gtiso 'de 19'9&),'a;ç;bra do historiador n~vr lli~l io, L~90C(0' t1arriii~ itele renova a fidelidadÍ! do pes9~is'~dor em fa ce 
das fontes e a càpacidade deint\!rpretação objetiva dpsJatô"l oêofrilJb~ n' cf,àhJadâ "Consolidação paJ{epública". Melhor dir·se· ia 
"Revolta na Arrnàda", .aspeq,to interativo de um quadro .geoer. lizado de cqnflagração intestin~ " . iI : Guer(a Civil do Brasi l", 
Riquissima bibliografia e alentadas notas d~o a() l,ivro ocàrãter ae obra indispens veiao estudo da nossa hi~t6ria r~publicana . 

. ' ,{' 1",1, ' ' " 

O Cerne da Discórdia(~ 'V;ÍO(/~eFk~h , :' ( ! ~ <,.):. ~<.~'~~ J,~.' .. "~'~~-~ {~.''; 
Com o subtítulo "A Guerra do Parag Núcleo Prófissiona l do Exército Br sileiro" Q aUtor rea liza' uma,liel,iJ(úndamentada 
análise da participação da política bra na cpndU.çãó do conflito, rlestacand~os conÓitos partidários e a supe~posição deles aos 
interesses militares. A atuação de Caxiàs, pblítica:e,,'i:rii1 ita r, é bem apreciadil 'e as <fonclusões aporitam para a afirmação:do Exérc ito 

no cenário das grandes dec isões nac ionais . .,,' ' . \ ' " ",,(, c, " :"" " . 

Psicanálise do Pensamento Neoconservador · Eduardo Mascarenhas 
O propósito do autor é "descrever as idé ias que obstruem 'alnte ligência' política l:ífas il e ira e esfabelecer a conexão entre e las e o 
neoconservadorismo do atual pensamento politicamente correto': , Sendo o,auto um psicanalista"para.e le próprio "o livro significa 
um ato psicanlítico ampliado",'Àsvezes polêmica, a obr~ é de le'iturá a gradáVel e de um estilo muito clil.r~. ,,' , 

;" ".' "I 

O Militar e o Diplomata . Delano Teixeira Mene~es . '. ;'. .' r ,/'~,',,; i ir " , 
Política, Estra tég ii,l, Relaçges I>:,ternaéionais, sl!a inte,graêão,ruma JiJ11e~~.segllrá são os ~ssun!o.~dj~~t~/qb!à !A'pre~iação teórica, 
ep isód ica, envoly /lnento hlstónco ~ tamb~m pSlcol~gIS~ cO,nduzem, na le!tura, ~ apreclaçao do divorCIo q~e !J9 .ll,rasll eX iste entre o 
p~nsamento po htlco e a ação polltlca, cUJa harmonia e indispensáve l à aflrmaçao naCiona l. Sem finS deternllr,a(fos, todo o esforço 
para isso será em vão, . -~' " " .= - ' ' 

~ •• ,~4 • ~ '/c. ..• , 
~ .. 

A Farsa de Churchill· Louis C Kilzer . " ,'.' , . . 
Eis uma versão jornalfstica, ~m e.S\nltur<,'da e apoiada em fO'!tes históricas! de uma trama secre~a; 'que teria sido conduzida por 
Wlnston Churdídl e pelo SefVIço Secr!!to Inglês, para negoC;laçoes conf,denc,a ,s"com Hitler (a partir do vôo de Rudolph Hess para a 
Inglaterra) e que excfuiriam alnglaterriJ"do conflito em troca'de liberdade de ação da Alem'an ha no' cOnt inente e4'0peu. Na verdade, 
uma manobra inglesa para abortar a crise da invasão e ganha r tempo para manobras pol jticas , ' , 

. j: ,. !. 

Instituições em Crise ·' Dutra e Góes Monteiro: !Juas Vidas Paralelas· Nilton Fre ixinho? .:,; ,!,~' i l. !. i :,1,7 
Com a serenidade que otempópermiteà análise histórica, eis um perfil de duas vidas pár'a.fi! l ií.eQiJ~ce de tempos de crises políticas 
internas e de convulsões internacionais, Aobra é, também, um magnífico reg istro da fi(felida'<;lj! qQs.o,ld~do brasileiro à sua Pãtria . 

. ' ~ """''''-''-'~'~::'; 
Campanha ao Noroeste da Itália· Willis D, Crittenberger 
As diversas referências aos feitos da Força Exped ic ionári a Brasileira farão com que esse re la to se constitua num histórico de guerra 
do qua l todos os brasi le iros podem orgu lhar.se. 
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UMA QUESTÃO DE COSSENO- cp 

Nossa capa mostra a belafachada, toda ilumi
nada, do austero Palácio Duque de Caxias, sede 
de inúmeras repartições do Ministério do Exér
cito. Todo aquele enorme conjunto funcional 
gera um alto consumo de · energia elétrica, com 
suas naturais componentes: a parte ativa e a 
parte reativa. Esta última é antieconômica e, 
portanto, indesejável, razão pela qual os enge
nheiros eletricistas procuram sempre fazer aqui
lo que se chama "melhorar o cosseno-rp", isto 
é: aumentar o consumo ativo e diminuir o 
reativo. (ler a respeito do assunto o artigo,' 
"Gerenciamento do consumo de energia elétri-

ca", inserto neste número da RMCTr 
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I / PESQUISA 

o Recozimento Simulado 
como Ferramenta de Otimização Global 

Vanderlei de Campos Bueno*' 
Francisco José da Cunha Pires Soeiro** 

Existe uma útil e profunda relação entre a mecânica estatística 
(características de sistemas com muitos graus de liberdade em equilíbrio 

térmico a uma dada temperatura) e a otimização global (processo de 
encontrar o ponto mínimo de uma função dada, sendo a mesma dependente 

de muitos parâmetros). Uma analogia detalhada com o recozimento em 
sólidos resulta em uma ferramenta para otimização das propriedades de 

sistemas muito grandes e complexos que compõe essencialmente um 
algoritmo de otimização. Esse algoritmo resultante denominado Recozimento 

Simulado (Simulated Annealing), é um método de busca randômica sendo 
dessa forma classificado como método estocástico, que apresenta como 

critério de convergência princípios termodinâmicos. 

1 - INTRODUÇÃO 

Recozimento Simulado (RS) é uma 
técnica simples que se baseia em 
idéias da mecânica estatística (J anes 

1951) e no algoritmo de simulação pro-
posto por Metropolis (1953). Essa técnica 

'Graduação em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia 
de Piracicaba EEP (1996). Atualmente aluno de Mestrado de 
Engenharia Mecânica do Instituto Militar de Engenharia -IME. 
"Curso de Material Bélico da AMAN ,(1971), Graduação em 
Engenharia Mecânica e de Automóveis do IME (1979). Mestrado 
em Engenharia Mecânica do IME (,1986). Doutorado em Engenharia 
Mecânica da Universidade da Flórida , (EUA). Atualmente é 
professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UERJ. 

de otimização foi apresentada inicialmen
te por Kirkpatrick (1983), que utilizou o 
método no projeto de circuitos eletrônicos. 
Além de Kirkpatrick muitos outros pesqui
sadores implementaram o RS com bons re
sultados nas mais diversas áreas de apli
cações possíveis: projetos de redes neurais, 
reconstrução de estruturas policristalinas, 
processamento de imagens e outros. Nes
te artigo serão revistos brevemente con
ceitos de otimizaçãoglóbal e da mecânica 
estatística apontando as similaridades en
tre os dois campos. E também como o 
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algoritmo de Metropolis, que foi desenvolvido para simulação numérica aproximada das 
características de muitos sistemas de corpos a uma dada temperatura, resulta em uma ferra
menta natural para otimização global. 

2 - OTIMIZAÇÃO GLOBAL 

A otimização global consiste na técnica de encontrar máximos ou mínimos valores de 
uma função com muitas variáveis independentes. Essa função normalmente denominada como 
função custo ou objetivo, pode apresentar vários mínimos locais. A função que é apresentada 
ao final deste artigo, por exemplo, é a chamada função "Camelback" e possui 15 mínimos 
locais. Um mínimo global, a não ser que a funç ão seja convexa, não tem nenhuma condição 
matemática a caracterizá-lo, diferentemente dos mínimos locais que são caracterizados pelo 
comportamento local das funções (gradientes e matrizes Hessianas). Portanto, o problema de 
se encontrar um mínimo global permanece como um desafio do ponto de vista matemático e 
computacional. 

Métodos de otimização global podem ser divididos basicamente em duas categorias: 
determinísticos e estocásticos. Métodos determinísticos são basicamente métodos heurísticos 
que podem ou não conduzir ao ponto de ótimo global. Já os métodos estocásticos são méto
dos randômicos que apresentam ou não um critério de convergência baseado em algum acon
tecimento físico, como por exemplo o RS que apresenta como critério de convergência prin
cípios termodinâmicos. 

3 - MECÂNICA ESTATÍSTICA 

Mecânica estatística é a disciplina central da física da matéria condensada, um con
junto de métodos para análise de propriedades agregadas do grande número de átomos en
contrados em amostras de matérias líquidas ou sólidas. Devido ao número de átomos ser da 
ordem de 1023 por centímetro cúbico, apenas as mais prováveis características do sistema em 
equilíbrio térmico em uma dada temperatura são observadas em experimentos. O sistema 
pode ser caracterizado por suas propriedades médias e pequenas flutuações sobre as mesmas. 
Essas propriedades são levantadas considerando um universo de sistemas idênticos. Cada 
configuração é definida pelo campo de posições atômicas {ri}' ponderado pelo fator de pro
babilidade de Boltzmann, exp( -E( {ri} )/k

B 
T), onde E( {ri}) é a energia da configuração, k

B 
é a 

constante de Boltzmann, e T é a temperatura. 
Uma questão fundamental na mecânica estatística é determinar o que acontece ao 

sistema no limite inferior de temperatura. Por exemplo, se os materiais permanecem fluidos 
ou sólidos, e no caso de se solidificarem, se eles formam um sólido cristalino ou não. Isto está 
relacionado com nível interno de energia do material. No entanto, baixa temperatura não é 
uma condição suficiente para encontrar estados baixos de energia na matéria. O estado de 
temperatura inferior de um material pode ser determinado, por exemplo, obtendo-se um cris-
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tal simples de um material fundido através de um cuidadoso recozimento, ou seja, após o 
material fundido resfriar-se lentamente até a proximidade, se não o próprio ponto de tempe
ratura inferior. Caso isso não ocorra o cristal obtido pode apresentar muitos defeitos, ou seja, 
pode-se encontrar um estado de energia inferior "local" e não o estado de menor energia do 
sistema. 

Pode-se dizer que de uma maneira análoga, utiliza-se a filosofia desse processo na 
otimização global, onde o valor da função objetivo será a energia do sistema que se deseja 
otimizar. Entretanto o conceito da temperatura de um sistema físico não possui nenhum equi
valente claro na otimização, mas sua introdução na otimização é de suma importância, visto 
que a mesma será o parâmetro que controla o processo de otimização utilizando o RS. 

Melhoramentos sucessivos, ou seja, a aceitação apenas dos projetos que diminuem a 
energia em problemas de otimização, são muito comuns como no processo de rearranjamento 
microscópico modelado pela mecânica estatística. Entretanto, aceitando apenas os 
rearranjamentos que diminuem a Energia (função objetivo) do sistema, o processo converge 
rapidamente de altas temperaturas para T = 0, podendo assim, encontrar estados cristalinos 
com defeitos (mínimos locais em otimização). 

O procedimento de Metropolis da mecânica estatística fornece uma generalização do 
melhoramento sucessivo em que soluções intermediárias piores também são aceitas, ou seja, 
os rearranjamentos que aumentam a energia também podem ser aceitos. 

Metropolis nos primeiros passos da computação científica introduziu um algoritmo 
simples que pode ser usado para realizar uma simulação eficiente de um sistema de átomos 
em equilíbrio a uma dada temperatura. Em cada passo desse algoritmo, a um átomo é dado 
um pequeno deslocamento randômico e a variação da energia ôE (ôE = Ei - Ei+l) é calculada. 
Se ôE f 0, o deslocamento é aceito, e a configuração com o átomo deslocado é usado como 
novo ponto de partida para o próximo deslocamento. Caso porém, Dô > 0, então trata-se 
probabilisticamente o sistema, ou seja, a probabilidade dessa configuração ser aceita é dada 
por: P(ôE) = exp( -ôE / kn T). Um número randômico uniformemente distribuído no intervalo 
(0,1) é gerado, dando então um significado randômico conveniente ao algoritmo. Esse núme
ro gerado randomicamente é então comparado com P(ôE). Se o número randômico for maior 
que P(ôE), essa configuração é aceita, caso contrário, essa configuração é descartada e a 
configuração anterior é novamente utilizada como ponto de partida. Repetindo-se os passos 
básicos muitas vezes, temos então a simulação do movimento térmico dos átomos em um 
caminho do resfriamento da temperatura T. A escolha dessa probabilidade se baseia na distri
buição de Boltzmann. 

Usando o valor da função objetivo no lugar da energia e substituindo a configuração 
pelo campo de variáveis de projeto do sistema {Xi}' pode-se então adaptar o critério de 
Metropolis para o problema de otimização global. A temperatura é simplesmente um parâmetro 
de controle, que deve estar na mesma ordem de grandeza da função objetivo. O processo do 
RS consiste de se partir temperatura inicial alta. Então lentamente a temperatura, passando 
por estágios intermediários, diminui até que não haja mais mudanças significativas no siste
ma. A seqüência de temperaturas e o número de rearranjamentos de {Xi} fornecidos para 
alcançar o equilíbrio em cada temperatura pode ser considerado um processo de recozimento. 
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Recozimento como implementado por Metropolis, difere dos processos de melhora
mentos interativos como já visto anteriormente, pois ele pode aceitar estados piores, e isso 
faz com que ele consiga superar os pontos de ótimos locais chegando no ponto de ótimo 
global. É importante fdsar tambéin que no início do processo ele aceita pontos piores com 
mais facilidade que no fim do processo. Isso faz com que em altas temperaturas apenas as 
características "grossas" sejam levadas em consideração, porém já em baixas temperaturas 
ele leva em conta detalhes "finos" do sistema, tornando o algoritmo RS altamente robusto. 

4 - ALGORITMO 

o fluxograma · do 
algoritmo RS implementado por 
Goffe (1992), utilizado nesse ar
tigo, foi elaborado por eorana 
(1987) e como pode ser verifica
do na figura a seguir, foi escolhi
do por reunir dentre vários artigos 
sobre RS as características de 
maior robustez e simplicidade de 
implementação: 

8 

FIGURA 01. Algoritmo de 
otimização RS 

REA LIZAR UM CICLO DE MOV. RAND. EM CADA 
DIR. COORDENADA. ACEITAR OU REJEITAR o 

VI'O. DE ACOR DO COM CRITÉRJO DE MET'ROPO
LIS . ARMAZENAR O PTO ÓTIMO ENCONTRADO. 

NÃO 

NÃO 

REDUZIR A TEMPERA.'nJRA 
No. DE AJUSTAMENTOS =0 
P1'O. ATUAL ,= PTO. ÓTIMO 

NÃO 
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Inicialização 

Escolher 

- Um ponto de partida xO' 
- Um passo de partida do vetor vo' 
- Uma temperatura de partida To' 
- Um critério de converg.I e um número de redução de temperatura para testar o térmi 

no NI. 
- Um teste para redução de temperatura N

I 
e um coeficiente de redução ri' 

Fazer i, j, m, k igual a ° (zero). i é o índice que denota pontos sucessivos, j indica 
cicIos sucessivos ao longo de todas direções, m descreve sucessivos ajustamentos do passo, e 
k indica reduções de temperaturas sucessivas. 

Fazer h = 1, h é o índice que indica a direção ao longo do qual um novo ponto é 
gerado, partindo sempre do último ponto aceito. 

Calcular fo = f(xo)' 
Fazer x = xo' f = fo' Opl Opl 

Fazer n = 0, u = 1, ... , n. 
u A 

Fazer F'u = fo' u = 0,-1 , ... ,-NI + 1. 

Primeiro passo: 

Partindo de um ponto Xi' gerar um ponto randômico X' na direção h: 

x'=xJ+rvmheh 

onde r é um número randômico gerado no campo de [-1,1] por um gerador de número 
pseudorandômico; eh é o vetor da h(th) direção coordenada; e v mh é a componente do vetor 
passo v m na mesma direção. 

Segundo passo: 

Se a h(th) coordenada de x' estiver fora do domínio definido de f, ou seja, se X'h < a
h 

ou x' h> bh, então retorne ao primeiro passo. 

Terceiro passo: 

Calcular f' = f(x') . 
Se f' f fi' então aceitar o novo ponto. 
Fazer \+1 = x', 
Fazer fi+1 = f' , 
Adicionar 1 a variável i, 
Adicionar 1 ao nh; 
Se f' < f , então fazer 

opl 
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x = x' 
apl ' 

f = f'. apl 

Senão (f' > f) aceitar ou rejeitar o ponto, de acordo com a probabilidade (critério de 
Metropolis): 

(/j-f') P(L1EJ=exp &. 

Na prática, um número pseudorandômico P' é gerado no campo [0,1] e é comparado 
com P(~E). Se P' <P(~), o ponto é aceito, caso contrário é rejeitado. 

Caso o ponto seja aceito: 

Fazer xi+1 = x' , 
Fazer fi+1 = f' , 
Adicionar 1 ao i, 
Adicionar 1 ao n

h
• 

Quarto passo: 

Adicionar 1 ao h. 
Se h f n, então vá para o primeiro passo; 
Senão fazer h = 1 e adicionar 1 ao j. 

Quinto passo: 

Se j < Ns' então vá para o primeiro passo: 
Senão adaptar o vetor passo v 01: 

Para cada direção u uma nova componente do vetor passo v
u

' é 

--J = v = ~ +c 
11 IIJll ~ 11 

n/ N -0.6 ) 
1/.1' se n > 0.6N . 

0.4 1/ .I' 

--J 
1/ 

V 
--_111_1/ __ se n < O.4N , 
O.4-n / N 1/ .I' 

It .\' 

1 +c -----,---
li 0.4 

caso contrário 

Fazer V I = v', 
01+ 
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Fazer j = 0, 
Fazer n = 0, u = I, ... ,n, 

u 

Adicionar 1 ao m. 
O propósito dessa variação no comprimento dos passos é manter a porcentagem mé

dia de movimentos aceitos em torno da metade do número total de movimentos. O parâmetro 
Cu controla o passo de variação ao longo de cada direção u(th). 

Sexto passo: 

Se m < N
" 

então vá para o primeiro passo. 
Senão, reduzir a temperatura T

k
: 

Fazer Tk+1 = 1'1 • Tk, 

Fazer f\ = fi, 
Adicionar 1 ao k, 
Fazer m = O. 
Vale ressaltar que a redução de temperatura ocorre em todo Ns'N, ciclos de movimen

tos ao longo de toda direção e depois de N, ajustamentos de passo. 

Sétimo passo: 

Se: 

If\ - f'kJ f e, u = 1, ... ,Ns 

f' k - foP' f e 
Então parar a busca; 

Senão: 

Adicionar 1 a i; 
Fazer x. = x 

I Opl' 

Fazer f. = f . 
I Opl 

V á para o primeiro passo. 

Valores razoáveis, encontrados para os parâmetros de controle do recozimento simu
lado são: 

N =20 
s 

N =5 
I 

c j = 2,i = 1, ... ,n. 
Ne=4 
1'1 = [0.5, 0.75] 

Esses valores foram obtidos empiricamente e propiciam ao algoritmo a robustez ne
cessária para a otimização de diversos problemas. Porém é importante deixar claro que cabe
rá ao usuário da técnica estabelecer valores apropriados para essas variáveis caso o algoritmo 
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não encontre bons resultados. Com relação à temperatura inicial, ela deve estar na ordem da 
grandeza da função objetivo. Por isso, para determinação da temperatura, deve-se inicial
mente colocar um valor para T relativamente alto e um rI bem baixo (rI = 0.1). Assim quando 
o método RS começar a determinar valores para variáveis de projeto, poderá ser monitorado 
o comportamento da função objetivo e ser ajustado a temperatura na mesma unidade da fun
ção objetivo. Feito isso ajusta-se a taxa de resfriamento (rI)' lembrando que um resfriamento 
muito lento resultará em uma otimização muito lenta com um conseqüente aumento do nú
mero de avaliações da função objetivo, e um resfriamento muito rápido pode não conduzir à 
solução global. 

5-EXEMPLO 

Como exemplo, utilizou-se a função abaixo: 

f(x,y) = 4x2 
- 2.1x4 + (x6/3) + xy + 4y4- 4y2 

que é a chamada função "Camelback" e possui quinze mínimos, dos quais dois são globais. 
Os valores e o gráfico em curvas de nível ("Contour plot") são apresentados abaixo. Utilizan
do-se o algoritmo descrito acima chegou-se ao resultado x = 0.0898 , Y = 0.71269 e f(x,y) = -
1,0316 

num. x y f(x,y) 
1 0.0 0.0 0.0 
2 0.0898 -0.7127 -1.0316G 

3 -1.1092 0.76827 0.5437 
4 1.2302 0 . .1623 2.4963 
5 1.2961 0.6051 2.2295 
6 1.67071 0.5687 2.1043 
7 1.6381 0.2287 2.2294 
8 1.7036 -0.7961 -0.2155 

9 -0.0898 0.7127 -1.0316G 

10 -1.1092 0.76827 0.5437 
11 -1.2302 -0.1623 2.4963 
12 -1.2961 -0.6051 2.2295 
13 -1.67071 -0.5687 2.1043 
14 -1.6381 -0.2287 2.2294 FIGURA 02. "Contou r plot" da função. 
15 -1.7036 0.7961 -0.2155 

G Ponto de mínimo global. 
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5 - CONCLUSÕES 

Foi apresentado nesse trabalho um métodQ de otimização global que é baseado no 
processo de recozimento, denominado Recozimerito Simulado (Simulated Annealing). Esse 
método requer muitas avaliações da função objetivo requerendo um certo esforço 
computacional para otimização de funções, que aumenta linearmente de acordo com o núme
ro de dimensões do problema. 
Trata-se de um método de otimização global de fácil implementação e muito robusto na 
solução dos mais diversos problemas, tornando-se extremamente interessante quando o nú
mero de mínimos for elevado. 
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PESQUI SA 

Introdução à Dinâmica de ·Mecanismosflexíveis 

l.:...INTRODUÇÃO 

A·. importância dos efeitos decorrentes 
da flexibilidade dos componentes de 
mecanismos cresceu com a deman

da por mecanismos mais leves, rápidos e 
precisos. 

Admitindo-se a hipótese de corpo 
rígido, os deslocamentos relativos inter
nos não são permitidos, possibilitando 
descrever a posição absoluta de qualquer 
ponto do corpo através da posição local 
do ponto e das coordenadas de posição e 
orientação absolutas de um único 
referencial rigidamente ligado ao corpo, 
com origem em geral coincidente com o 
centro de massa para simplificação das 
equações. 

Assim a posição e a orientação do 
referencial ligado a um corpo rígido são 
tomadas como posição e orientação do 
corpo.! 

Departamento de Engenharia Mecânica e de Materiais 
Instituto Militar de Engenharia . 

Armando Morado Ferreira* 
Clódio Alberto Pastro Saneto* 

No corpo flexível há possibilidade 
de deslocamentos relativos entre pontos de 
corpo, demandando uma revisão dos con
ceitos de posição e orientação do COrpO.I,2 

Propõe-se l ,2 para um corpo flexível 
um referencial não necessariamente com li
gação rígida ao corpo, tão pouco com ori
gem coincidente com o centro de massa, 
mas que descreve a parte de corpo rígido 
do movimento do corpo flexível e em rela
ção ao qual são medidos os deslocamentos 
elásticos. 

Este referencial flutuante do corpo 
deve atender a certas condições de refe
rência, que são consistentes com as restri
ções cinemáticas. 

Para obtenção · dos deslocamentos 
elásticos procede-se a uma discretização 
do corpo flexível segundo o método dos 
elementos finitos, definindo-se como co
ordenadas elásticas os deslocamentos .elás
ticos nodais, a partir dos quais é possível 
obter-se .o deslocamento elástico de qual
quer ponto do corpo .. 
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A posição e a orientação absolutas do referencial do corpo, ditas coordenadas de 
referência, 1.2 junto com as coordenadas elásticas formam um conjunto de coordenadas gene
ralizadas com o qual se determina a posição absoluta de qualquer ponto do corpo. 1.2 

Uma formulação variacional das equações de movimento de um mecanismo flexível, 
associada às equações algébricas que representam as restrições cinemáticas, leva a um siste
ma diferencial-algébrico de equações de movimento, incluindo multiplicadores de Lagrange 
que determinam indiretamente as forças de restrição. 1.2 

As equações de movimento são apresentadas em uma forma geral no item 2, junta
mente com uma descrição sumária de um algoritmo para integração no tempo de um sistema 
de equações diferenciais-algébricas (EDA). Para exemplificar o emprego da metodologia 
estudada apresenta-se no item 3 um exemplo de análise dinâmica de um manipulador robótico 
de um braço, e no item 4 são apresentadas conclusões. 

2 - EQUAÇÕES DE MOVIMENTO 

As equações de movimento de um mecanismo flexível podem ser obtidas na forma1.2 

(2.1) 

onde, 

- q é o vetor de coordenadas generalizadas do mecanismo, incluindo coordenadas 
elásticas dos corpos flexíveis; 

- Â, é o vetor de multiplicadores de Lagrange associado às forças de restrição; 
- M=M(q) é a matriz de massa do mecanismo, que considera acoplamentos não-

lineares entre as coordenadas de referência e as coordenadas elásticas; 
- Cl»=<I>(q,t) é o vetor de restrições cinemáticas sobre as coordenadas generalizadas; 
- <I>q é a derivada do vetor de restrições em relação às coordenadas generalizadas; 
- Qc=Qe(q,q) é um vetor de forças externas generalizadas; 
- Qv=Qv(q,q) é um vetor de forças centrífugas e de coriolis generalizadas; 
- K é uma matriz constante, consistindo na generalização da matriz de rigidez estru-

tural de forma que sejam nulos os coeficientes das coordenadas de referência; 
- y=y(q, q, t) é um vetor associado às restrições sobre as acelerações. 

Para a solução de equações de movimento de mecanismos flexíveis do tipo EDA 
propõe-se I.2 um algoritmo no qual um pré-processador avalia características estruturais 
invariantes, e admitindo uma partição de variáveis pré-determinada entre variáveis depen
dentes e independentes faz-se uma redução para primeira ordem das equações diferenciais , 
sendo empregados métodos como os de Runge-Kutta ou Hamming para o processo de 
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integração. As equações das restrições cinemáticas, solucionadas por um algoritmo de Newton
Raphson, são utilizadas para correção das coordenadas e velocidades dependentes. 

3 - EXEMPLO 

Trata-se de um exemplo de análise dinâmica de um mecanismo manipulador robótico 
de um braço com torque aplicado na extremidade rotulada. O mecanismo está representado 
na Figura 3.1. 

O corpo do manipulador é tomado como uma viga uniforme que pode girar em torno 
da origem do referencial inercial mas não sofre translação. As condições iniciais são as de 
repouso, sem deformações . 

As seguintes propriedades geométricas e de material são estabelecidas para este exem-
pIo: 

- comprimento, l = 1 m; 
- área da seção-reta, a = 5.0xl0-4 m2

; 

- segundo momento de área, 1= 1.04x 1 0-9 m4
; 

- massa específica, r = 7800 Kg/m3
; e 

- módulo de elasticidade longitudinal, E = 2.1xlO"N/m2• 

x 

Figura 3.1: Modelo de um manipulador robótico de um braço. 

O torque aplicado na extremidade pivoteada é proporcional ao tempo, com constante 
de proporcionalidade igual ao momento de inércia com relação ao eixo de rotação, 

onde m é a massa do manipulador. 

ml 
T=--t 

3 ' 

Valo XIV - NQ 3 - 3Q Trimestre de 1997 

(3.1 ) 

17 



PESQUISA 

o torque especificado na Equação 3.1 para a hipótese de braço rígido resulta nas se
guintes expressões para aceleração, velocidade e posição angulares: 

8 = t (3 .2) 

(3.3) 

(3.4) 

e também nas seguintes componentes para as forças de restrição no mancaI da extremidade 
pivoteada: 

ml t 4 13 13 

F =-À(l)=--[-cos(-)+tsen(-)] e 
x 2 4 6 6 ' 

ml (4 (3 (3 
F = - Â(2) = - - [- sen(-) - (cos(-)] . 

y 2 4 6 6 

Para a hipótese de corpo flexível são 
impostas condições de referência de viga 
pivoteada-livre (VPL) ao referencial do cor
po, de forma que os três deslocamentos elás
ticos na extremidade pivoteada são suprimi
dos (vide Figura 3.1) . O corpo é modelado 
com um elemento de viga, e o mesmo torque 
da Equação 7.1 é aplicado. 

Posição Angular (rad) 

Para a integração das equações de 
movimento do mecanismo flexível foi em
pregado o método de Hamming com um pas
so de lxl0-5s. 

0,020 

0,015 

0,010 

0,005 

0,000 

0,0 

-Corpo Flexível 
- -- -Corpo Rlgido 

0,1 0,2 0,3 
Tempo(s) 

(3.5) 

(3 .6) 

0,4 0,5 
Observa-se que, conforme a formula

ção proposta, os resultados para as cOOl'de
nadas generalizadas de referência e para os 
esforços são obtidos em coordenadas globais, 
enquanto as coordenadas generalizadas elás
ticas são expressas no referencial local do 

Figura 3.2: Posição angular do referencial 
do manipulador. 

corpo. 
Os resultados de uma análise dinâmica para a hipótese de corpo flexível são apresen

tados a seguir, junto com uma comparação com a solução analítica para corpo rígido. 
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Como o torque escolhido é baixo, e aplicado gradualmente a um sistema de relativa 
rigidez, é previsível que as respostas para corpo rígido e corpo flexível encontradas para os 
primeiros instantes não sejam muito diferentes, o que se confirma nos resultados apresenta
dos. 

O,CY.20 

0,015 
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Figura 3.3: Velocidade angular do 
referencial do manipulador. 
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Figura 3.5: Deslocamento elástico 
transversal da extremidade livre. 

AceleraçAo Angular (radls/s) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

--Corpo Flexível 
- - - - Corpo Rlgido 

-0,2 

-0,4 ~o::ol;,0:-''-:0'!-:.,1:--'.....!::0:X:,2:==O==:0:X:,3=:::O==:0X:,4=:::O==0Z::::,5:::::::'' 
Tempo (5) 
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Figura 3.7: Deslocamento elástico axial da 
extremidade livre. 
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4 - CONCLUSÃO 

Pretende-se com este trabalho apresentar uma introdução a uma metodologia de aná
lise dinâmica de mecanismos flexíveis planos submetidos a pequenas deformações enquanto 
executam grandes movimentos, podendo ser empregada para o estudo de mecanismos com
plexos, com diferentes tipos de junta, e se necessário com formulações de elementos finitos 
mais sofisticadas. 

Para um detalhamento desta metodologia pode ser consultada a tese de mestrado2 

feita pelo primeiro autor sob a orientação do segundo. 
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Compactação de dados Cartográficos Digitais 
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RESUMO 

Os processos de aquisição, manipulação e arquivamento de dados 
cartográficos vêm se modificando de modo extraordinário nos últimos anos, 

em função do grande avanço tecnológico de todas as ciências, 
principalmente da informática. Um dos maiores objetivos a ser alcançado, 

conseqüentemente, é a digitalização das bases cartográficas nacionais, 
essenciais para a maioria das aplicações em Cartografia e ciências afins. 

Esta operação envolve grandes volumes de dados, tornando críticas as etapas 
de armazenamento e transmissão. O presente trabalho compara diversos 

programas de compactação de dados digitais, aplicados a amostras 
representativas do universo cartográfico. 

INTRODUÇÃO 

O progresso da infolmática registrado 
nestes últimos anos, no que con
cerne a programas e máquinas, tem 

contribuído muito para a evolução da Car
tografia Automatizada. Por conseguinte, a 
demanda de dados cartográficos digitais 
vem aumentando consideravelmente. 

Compactadores são programas 
computacionais que para um dado arqui
vo, reestruturam seus dados e eliminam re-

dundâncias de tal forma que resulte um 
novo arquivo de tamanho sensivelmente 
menor do que o original. Como possibili
tam, também, a descompactação, isto é, o 

• Alunos do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Cartográfica no 
Instituto Militar de Engenharia. 

1 Fundação Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística. Diretoria de 
Geociências 
AV. Brasil. 15.671, Parada de Lucas. Rio deJaneiro. RJ. CEP 21241.051 
Tel:: (021)391-8217; Fax: (0211391'7070; 
e-mail: nilo@datum.ime.eb.br;duarte@datum.ime.eb.br 
'Instituto Militar de Engenharia. Departamento de Cartografia 
Praça General TIbúrcio. 80. Rio de Janeiro. RJ. CEP 2229Q.270 
Tel.: (021) 542-3598; Fax: (021)275-9047; 
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retorno integral do arquivo original de forma segura, esses programas são importante ferra
menta no armazenamento de dados. 

Ao se buscar economia de espaço de armazenamento, não se considera apenas o as
pecto físico, mas também a redução de tempo na transmissão de dados. 

O objetivo deste trabalho é comparar algum(ns) programa(s) de compactação, dispo
níveis no mercado, mais adequado(s) ao armazenamento dos dados cartográficos. 

ARQUIVOS DE DADOS 

Existe uma grande diversidade de documentos cartográficos, cartas, imagens, etc. , 
todos com correspondentes digitais. Optou-se neste trabalho, pela seleção de arquivos que 
representam temas, altimetria, rodovia, hidrografia e canevá, usuais de uma mapoteca digital. 

Para melhor desenvolvimento foi adotada a divisão dos arquivos em cinco áreas, cada 
uma com características específicas, conforme a seguir: 

a) Carta Militar de Orientação 

Folha de ITABORAÍ, na escala de 1: 15.000, utilizada em Competições de Orientação, 
representando a área 1 com dimensões de 2'00" x 2'30" (latitude e longitude). 

b) Mapeamento Sistemático Brasileiro 
I 

Foram selecionadas quatro áreas de dimensões 2'30" x 2'30" (Figuras 1 e 2) 
correspondendo cada uma, a 3% da área total de uma folha topográfica na escala de 1 :50.000, 
com relevos diferenciados, já que na região com relevo acidentado o volume de dados é 
consideravelmente maior: 

22 

22°15'OO"S .--__________ -,43°00'OO"w 

22"24'00"5 Gl43007'00" W 

43009'30"\J---:.--J 22"26'30"5 

22"27'30"5 I 
43°02'30"W 

Figura 1 - Folha topográfica ITAIPAVA (RJ) - Áreas (2 e 3), de Relevo Acidentado. 
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PROGRAMAS DE COMPACTAÇÃO 

Os programas utilizados para a compactação dos arquivos mencionados no item ante
rior estão relacionados na Tabela 2. 

Alguns destes programas oferecem várias opções: maior taxa de compactação; maior 
rapidez; entre outras. Pelas razões expostas na Introdução, a escolha foi pela maior taxa de 
compactação. 

Tabela 2 - Programas de Compactação utilizados [FOR95] 

COMPACTADOR VERSÃO EXTENSÃO DESCRIÇÃO 

ARJ 2,4IA .ARJ Formato para DOS, autor: Robert K. Jung 

GZIP 1.2,4 .Z 
Formato derivado do compress do UNIX; utiliza 

o método de Lempel-Ziv 

LHArc 2.13 .LZH 
Originário do PC, autor: Haruyasu Yoshizaki 

(Yoshi) 

LHArc 2.55b .LZH Idem, em outra versão 

PKPAK 3.61 .ARC FormatoARC 

PKZIP 1.10 .ZIP Formato ZIP 

PKZIP 2.04g .ZIP Idem, última versão 

SQueeze 1.08 .3 .SQZ Antigo formato do PC e do CP/M, autor: Jonas I. 

Hammarberg 

ZOO 2.1 .zOO Também usa O algoritmo de Lempel-Ziv 

PROCESSAMENTO 

Para avaliação dos compactadores foram realizados 148 testes, envolvendo todos os 
arquivos selecionados, cujos resultados são apresentados nas tabelas 3 e 4. 

Elaborou-se um programa, em linguagem C, que fornece automaticamente os valores 
de tempo de processamento e taxa de compactação. 

O ambiente computacional empregado na consecução dos diversos testes foi um 
PENTIUM 133, com 16 Mb de RAM. 

Os comandos utilizados foram os seguintes: 
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Seja A - arquivo(s) de dado(s) a compactar; 
seja C - arquivo compactado. 

ARJ: arj a -jm C A (*) 
GZIP: gzip -9 -S (nom) A (*) (nom) é uma extensão a escolher 
LHArc 2.13: lha a C A 
LHArc 2.55: lha a C A 
PKPAK: pkpak -a C A 
PKZIP 1.10: pkzip C A 
PKZIP 2.04: pkzip -aex C A (*) 
SQueeze: sqz a -qO C A (*) 
zoa: zoo ah C A (*) 

Observações: 

a) Os comandos assinalados com (*) são os que oferecem opção de maior taxa de 
compactação mas com um acentuado consumo de tempo. Por exemplo, a altimetria da área 3 
(l,5 MB), com o emprego do programa SQueeze passou de 10,4 s, na compactação normal , 
para 46,8 s na máxima, com ganho de apenas 0,4% (6 Kb) . 

b) Excetuando o programa GZIP, todos os demais admitem A como um ou mais arqui
vos, por exemplo: 

A = arquivo 1 arquivo2 ... (vários arquivos) 
A =nome *. * (vários arquivos dados por sua extensão e complementos de nome) 

O programa GZIP é o que apresenta maior grau de dificuldade para uso, pois ignora a 
extensão do arquivo A gerando o arquivo compactado com o mesmo nome de A e sufixo 
escolhido no comando de compactação. Por esse motivo é o único caso em que não aparece C 
no comando. Após o comando GZIP o arquivo original é automaticamente substituído pelo 
compactado. 

A seguir são apresentadas as Tabelas 3 e 4, com os resultados da compactação dos 
dados. 

No caso das folhas do mapeamento sistemático, os valores apresentados cOtTespondem 
à média aritmética das taxas obtidas nas duas áreas de cada folha (ver Figuras 1 e 2). 

As versões 2.13 e 2.55b do programa LHArc apresentaram os mesmos resultados, 
razão pela qual só foi incluído um deles nas tabelas. 
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~ I Tabela 3 - ARQUIVOS VETORIAIS - Tempo e Taxa de Compactação 
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ARQUIVO 

Folha 
Tema ARJ GZIP 

Topog. 

temp taxa temp taxa 
Itaboraí 

6,8 36,45 9,0 36,98 

Alt. 2,5 48,98 3,5 49;29 

Can 0,6 75,64 0,8 76,29 

Itaipava Rid. 0,4 70,93 0,5 7 1,75 

Rod 0,6 72,12 0,6 72,76 

Todos 3,1 58,02 - I 

Alt. 0,5 66,06 0,5 66,76 

Cano 0,6 68,62 0,6 69,32 

Ituverava Rid. 0,4 72,67 0,4 . 73,58 

Rod. 0,6 70,52 0,8 70,97 

Todos 1,2 69,16 - 1 

I GZIP não compacta vários arquivos em um só. 

COMPACTADORES - tempo (s) e taxas (%) 

LHArc 
PKPAK 

PKZIP PKZIP 

2.55b 1.10 2.04G 

temp taxa temp taxa temp taxa temp taxa 

5,1 36,26 2,6 14, 17 4,1 31,03 5,5 36,46 

1,2 48,60 0,6 36,45 1,4 44,89 1,5 49,20 
, 

0,4 73,49 0,4 49,31 0,4 -69,39 0,4 75,84 

0,4 71,42 0,4 63,00 0,4 69,52 0,3 711,11 

0,4 72,19 0,4 63,52 0,4 70,12 0,4 72,24 

1,8 57,16 0,9 42,81 1,8 53,58 1,8 58,1 5 

0,4 66,50 0,3 57,95 0,4 64,13 0,3 66,27 

0,4 67,62 0,3 55,80 0,4 65,70 0,4 68,90 

0,4 73,25 0,3 64,26 0,4 71,48 0,3 72,81 

0,5 70,34 0,4 58,65 0,4 68,39 0,4 70,74 

0,9 68,62 0,5 57,59 0,9 66,68 0,6 69,27 
- ----

SQueeze 

temp taxa 

9,3 36,61 

2,8 49,21 

0,7 76,01 

0,5 7 1,52 

0,6 72,62 

3,7 58,23 

0,5 66,73 

0,6 69,20 

0,4 73,37 

0,8 70,70 

1,5 69,46 

D~ ocorrência mínima de tempo de processamento e máxima de taxa de compactação numa linha da tabela. 
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Tabela 4 - ARQUIVOS MATRICIAIS - Tempo e Taxa de Compactação 
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ARqUIVO 

Folha 
Tema 

Topog, 

Alt. 

Itaipava Hid. 

Rod. 

Todos 

Alt. 

Ituverava 
Hid. 

Rod. 

Todos 
---- - -----

ARJ GZIP 

temp taxa temp taxa 

32,0 61 ,06 36,0 61,08 

1,7 51,51 2,0 50,97 

1,8 59,99 2,0 59,98 

34,8 59,75 - 1 

2,9 55,45 3,3 55,14 

1,5 58,20 1,7 58,38 

2,2 48,86 2,7 48,75 

6,0 53,49 - 1 

25 1 GZIP não compacta vários arquivos em um só. 

COMPACTADORES - tempo (s) e taxas (%) 

LHArc 
PKPAK 

PKZIP PKZIP . 

2.55b 1.10 2.04G 

temp taxa temp taxa temp taxa temp taxa 

7,8 60,60 2,5 49,77 7,9 57,43 9,4 61,07 

1,0 51,98 0,7 37,81 1,2 47,56 0,9 50,84 

0,9 60,31 0,6 46,7 1 1,1 55,00 0,9 59,64 

9,8 59,43 3,2 48,04 9,6 56,10 10,8 59,69 

1,4 55,64 0,7 41,22 1,5 52,26 1,4 55,00 

0,9 58,98 0,4 42,08 1,2 53,04 0,7 57,96 

1,3 49,12 0,8 36,34 1,3 45,39 1,5 48,70 

3,1 53,80 1,5 39,51 3,7 49,77 3,2 53,19 
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temp taxa 
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2,2 50,84 

2,5 59,44 

51,2 59,81 
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3,0 48,67 
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g 0-7 ocorrência mínima de tempo de processamento e máxima de taxa de compactação numa linha da tabela. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Na análise, os dados foram agrupados de acordo com o seu tipo, vetorial ou matricial, 
sendo que os valores assinalados nas tabelas 3 e 4 serviram como referência para compara
ção entre os resultados obtidos na compactação. 

a) Taxa de Compactação 

a.I) Arquivos vetoriais: 

O programa GZIP foi o que apresentou o melhor resultado para esse tipo de arquivo. 
A área I, Carta de Orientação Militar, apresentou taxa de compactação bem menor do que as 
demais (Mapeamento Sistemático Brasileiro), o que sugere que seus dados podem ter sofrido 
algum tratamento congênere ao executado nesse trabalho. 

Relacionando por ordem decrescente de taxa de compactação, a tendência geral mantida 
por toda a tabela, em relação as outras áreas, foi: 

1- GZIP 
2 -SQueeze 
3 - PKZIP 2.04g 
4-ARJ 
5-LHA 
6-Z00 
7 - PKZIP 1.10 
8-PKPAK 

Variação em relação ao GZIP (%) 

-x-
0,2 
0,4 
0,6 
1,0 
1,2 
5,0 

10,0 

O PKPAK foi, sistematicamente, o que apresentou os piores resultados. 

a.2) Arquivos Matriciais: 

A exceção das áreas com altimetria densa, a tendência geral em ordem decrescente de 
taxa de compactação foi: 

1-LHArc 
2-Z00 
3-ARJ e GZIP 
5 - PKZIP 2,04g e SQueeze 
6 - PKZIP 1.10 
7-PKPAK 

Valo XIV - N2 3 - 32 Trimestre de 1997 

Variação em relação ao LHArc (%) 

-x-
0,1 
0,6 
0,8 
5,0 
14,0 
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Especificamente para as áreas com altimetria densa, a taxa de compactação em ordem 
decrescente foi: 

1- SQueeze 
2 - GZIP, PKZIP 2,04g, ARJ 
3 - LHArc e ZOO 
4 - PKZIP 1,10 
5-PKPAK 

Variação em relação ao SQueeze (%) 

-x-
0,2 
0,6 
4,0 
11,0 

o gráfico a seguir ilustra a taxa de compactação, para os itens "Todos os Temas", do 
programa SQueeze. 
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TAXA DE COMPACTAÇÃO - SQueeze 

V 2,3 V 4 ,5 M 2,3 M 4,5 

Figura 3 - V 2,3 - média de valores das áreas 2 e 3, arquivos vetoriais 
V 4,5 - média de valores das áreas 4 e 5, arquivos vetoriais 
M 2,3 - média de valores das áreas 2 e 3, arquivos matriciais 
M 4,5 - média de valores das áreas 4 e 5, arquivos matriciais 

b) Tempo de Compactação 

o programa PKPAK apresentou os melhores resultados de tempo em praticamente 
todos os testes realizados, superando os demais programas com boa margem de folga, tendo, 
porém, apresentado baixas taxas de compactação. 

O gráfico a seguir mostra o tempo de processamento e a taxa de compactação do progra
ma PKPAK, para os dados correspondentes aos itens "Todos os Temas" das tabelas 3 e 4. 
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TEMPO X TAXA DE COMPACTAÇÃO - PKPAK 

3 ,5 '---:-:--~---;C---~-"""'-"""'---""--'----r 6 O 

r:f ': __ " "~~;~st~'~~·?j , ~~ E 
0,5 - . - .,.. 10,--=_-::... _______ _ 

O +---~--+-------~~-.:.....:.:....-+_...:.:....--:.;.4 O - .. - Tem p o - s eg u n d os 

V 2,3 V 4,5 M 2,3 M 4,5 - - ... - - . Taxa de com pactação 

Figura 4 - V 2,3 - média de valores das áreas 2 e 3, arquivos vetoriais 
V 4,5 - média de valores das áreas 4 e 5, arquivos vetoriais 
M 2,3 - média de valores das áreas 2 e 3, arquivos matriciais 
M 4,5 - média de valores das áreas 4 e 5, arquivos matriciais 

CONCLUSÕES 

o programa PKPAK, foi o que apresentou maior eficiência em relação ao tempo de 
compactação. 

O resultado da análise da eficiência em taxa de compactação dos programas testados foi: 

• A Carta de Orientação Militar, aparentemente, apresenta em sua forma original da
dos de forma mais compactados do que os arquivos de folhas do Mapeamento Sis
temático Brasileiro. 

• Para os arquivos vetoriais o programa GZIP foi o que se mostrou mais eficiente, 
sendo que a exceção do PKZIP 1.10 e do PKPAK os outros programas apresenta
ram discrepância máxima de 1 %, na taxa de compactação, em relação a obtida com 
o GZIP. 

• Para os arquivos matriciais das áreas com altimetria densa o programa SQueeze foi 
o que se mostrou mais eficiente. Já para os outros arquivos matriciais (relevo suave) 
o mais eficiente foi o programa LHArc, sendo que também nesses casos a exceção 
dos programas PKZIP 1.10 e PKPAK, todos os outros apresentaram discrepância 
máxima de 1 %, na taxa de compactação, em relação as obtidas pelos SQueeze e 
LHArc. 

• Os programas PKZIP 1.10 e PKPAK geraram, sistematicamente em todos os testes, 
taxas de compactação discrepantes em mais de 4% em relação aos programas GZIP, 
SQueezee LHArc, 

• O programa PKZIP 2.04g aparenta ser uma boa solução geral, quando comparado 
com os programas mais eficientes, por ter apresentado tempos bem menores e taxas 
bem próximas. Entretanto os valores das tabelas 3 e 4 referem-se exclusivamente 
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aos comandos com taxa máxima de compressão, sendo que os programas GZIP, 
SQueeze e LHArc proporcionam tempos bem inferiores, próximos ao PKZIP 2.04g, 
na opção normal de compactação, sem perderem muito em termos de taxa. 

• Para efeitos práticos, de forma geral, pode-se afirmar que os programas ARJ, GZIP, 
LHArc, PKZIP 2.04g, SQueeze e Zoo apresentaram a mesma eficiência (variação 
máxima de 1 % na taxa de compactação) nos testes realizados, ressaltando-se que 
com o GZIP não se conseguiu compactar mais de um arquivo simultaneamente e 
que o arquivo original é ·destruído. 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Execução de testes em arquivos de maior volume de dados (folha completa do 
Mapeamento Sistemático Brasileiro, Imagem de Satélite, Fotografias Aéreas e outros); 
Elaboração de curvas de taxa de compactação e tempo de processamento, que permitam 
interpolação e extrapolação dos resultados . 
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Sistema de Reconhecimento Automático de Voz 
(Parte 1) 

10. Ten William George Siqueira Salles 
10. Ten Dirceu Goniaga da Silva 

10. Ten Romualdo Begale Prudêncio 

RESUMO 

Este trabalho documenta o projeto de um sistema automático de 
reconhecimento de palavras isoladas. Procurou-se constituir um sistema 

on tine, com características de sistema de tempo real, sem o uso de 
hardware adicional, além do necessário para digitalizar as amostras. Foi 
enfocado especialmente a implementação de algoritmos eficientes para a 

extração de características das palavras amostras e para o processo de 
decisão. As características escolhidas foram: doze coeficientes mel

cepstrum, doze coeficientes delta mel-cepstrum, o log-energia e o delta 
log-energia .0 processo de decisão foi balizado pelo Hidden Morkov 

Models(HMM). 

O sistema foi validado num teste de reconhecimento de palavras isoladas, 
independente de locutor, emum conjunto de dezessete palavras. Não foram 
feitos, no momento da aquisição dos dados, tratamentos filtragem de ruído 

nem de cancelamento de eco. 

O trabalho será exposto em três partes: a primeira parte é composta de 
uma introdução histórica, de informações gerais sobre placa de som e 

sobre os ambientes de programação disponíveis para PC, e da ' 
documentação do projeto do sistema; a segunda parte versará sobre o 

conjunto de características utilizado; e a última parte descreverá o sistema 
de decisão. 
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INTRODUÇÃO 

A necessidade de integração homem-máquina vem-se aumentando à medida que a 
tecnologia da informação se torna mais acessível ao leigo. Admite-se que seja uma 
barreira, para a maioria das pessoas, o desconhecimento do funcionamento das atuais 

interfaces homem-máquina, no tratamento de problemas cotidianos, como transações bancá
rias em caixas eletrônicos, troca de informações por código via telefone, entre outros. Este 
problema tem estimulado um conjunto de pesquisadores e tecnólogos a se dedicar ao desen
volvimento de métodos e tecnologias para que os equipamentos eletrônicos se habilitem ao 
meio de comunicação natural das pessoas: a fala. 

Impulsionados por essa realidade os temas síntese e análise de voz saltam dos regis
tros da ficção científica para as pranchetas dos homens sérios da ciência, ganhando força, 
fruto da necessidade urgente de manter a globalização e indiscriminação da informação. 

A problemática resume-se então em fazer-se o homem ser entendido pela máquina, 
para que satisfaça seus desejos, e que a máquina responda ao homem de forma mais inteligí
vel. Entretanto deve-se estar ciente que a análise de voz é sensível ao idioma, sendo impor
tante o desenvolvimento de tecnologia nacional, voltada para a língua portuguesa, a fim de 
se ganhar autonomia nesta área de pesquisa. 

HISTÓRICO DA INTRODUÇÃO DE COMPUTADORES 
NO TRATAMENTO DO SOM 

Os computadores são evoluções das máquinas de calcular, e sempre buscaram efetuar 
cálculos mais rápido que o homem, para agilizar-lhe as tarefas. Desde 1957, nos primórdios 
da ciência da computação, já se registra interações do computador com a produção de músi
ca. Lejarin Hiller ~ Leonard lsaacson, baseado no trabalho de Johann Joseph Fux, que iden
tificara regras para definir o estilo de computadores contrapontistas, criaram, no computador 
Illiac da Universidade de Illinois, um programa para gerar seqüência de notas aleatórias . 
Como um dos fragmentos da música produzida foi agradável aos ouvidos, considerou-se a 
produção da primeira peça musical por computador: a Illiac Suite. 

Outro precursor da música eletrônica foi Max Matheus, que também em 1956, traba
lhando com os computadores da Bell Telephone Laboratories, produziu sons musicais com
plexos. Apesar de ter desenvolvido uma linguagem orientada para a música, chamada MUSIC 
V, não conseguiu uma produção 011 tine. 

Ao final dos anos 60, Matheus desenvolveu o GROOVE: um programa que trouxe o 
domínio do tempo real a produção de música por computador. A técnica desenvolvida apela
va aos dispositivos de síntese externos e ao processamento distribuído. Embora rústica, ela 
sobreviveu até os anos 80, influenciando inclusive o atual protocolo MIDI, que estabelece as 
interfaces entre os computadores e os instrumentos musicais eletrônicos. 

A capacidade de cálculo fornecida pelos computadores foi utilizada com sucesso pelo 
compositor grego lannis Xerakis, que concebia música com base em leis probabilísticas. 
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No final dos anos 70, com a crescente expansão dos computadores pessoais, a produ
ção de música com auxílio das máquinas eletrônicas ganhou espaço entre o público mais 
modesto. Nomes como Lynclawer, Fairlight, Mc Leyvier e Can Brio, marcam esta fase. 

Desde os primeiros microcomputadores, suas capacidades sonoras são exploradas: o 
Commodore C 64 possuía um chip de síntese sonora conhecido por SID (Sound Interface 
Device); o Tandy TRS-80 podia receber uma placa chamada Orchestre-80, que era programa
da por uma linguagem semelhante a GROOVE; o Apple 11, que já contava em sua arquitetura 
com os acessos diretos a memória (DMA), teve placas de som desenvolvidas especialmente 
para ele, sendo a mais famosa a Mountain Computer System. 

Com o aparecimento do protocolo MIDI, no início dos anos 80, que permitia o contro
le eficaz de instrumentos específicos de síntese musical, e a evolução da capacidade de 

. cálculo destes instrumentos, o mercado de microcomputadores passou a se dedicar a síntese 
de sons para incrementar os jogos que disponibilizavam. 

A redução dos custos das máquinas, aliado ao aparecimento de circuitos integrados 
para processamento digital de sinais (DSP) a baixo custo, como o Motorola DSP 56001 e o 
Texas Instruments TMS320, possibilitaram a produção de máquinas dedicadas que suporta
vam software e hardware para o desenvolvimento musical. O maior representante desta 
geração foi o NeXT que era programado pela linguagem Score, padrão para notação musical 
introduzida por Herland Smith, em 1972. 

O NeXTfoi amplamente aceito nos circuitos acadêmicos devido a sua excelência para 
aplicações musicais, que proporcionou a troca e comparação de resultados, integrando a co
munidade científica mundial, fomentando a produção de software, e enlaçando, definitiva
mente a ciência da Computação com o tratamento do som e da música. 

Entretanto, fora do mundo acadêmico, eram os PC's que se espalharam entre os con
sumidores e se projetavam como padrão. Como o enfoque eram os softwares de escritório, 
por longo tempo os PC's ficaram desprovidos de capacidades sonoras adequadas, principal ~ 

mente as solicitadas pelo mercado de jogos. 
O primeiro esforço de integração dos PC's na música foi por volta dos meados dos 

anos 80, com o lançamento dos dispositivos MIDI MPU-401 da Roland, que se tornou pa
drão para PC's. Acompanhando este lançamento a IBM introduziu uma placa idêntica ao 
sintetizador Yamaha FB-01, mas que não respeitava o padrão MPU-401, não obtendo o su
cesso espetado. Em 1977, a Adlib lançou Personal Computer Music System,: urna placa de 
som de baixo custo que alcançou sucesso comercial devido a ansiedade dos produtores de 
jogos por essas novidades. 

A versatilidade e o baixo custo dos microcomputadores propiciaram que os fa
bricantes de equipamentos profissionais os integrassem na produção musical, introduzindo 
no mercado placas e sistemas completos. Contudo o preço dos sistemas eram demasiados 
para tornarem-se populares. Somente no final de 1989 foi introduzido urna placa a baixo 
custo. A Creative Technology lançou uma placa compatível com a Adlib, com suporte para 
joystik, porta Midi, capacidade de síntese de voz , e gravação e reprodução de audiodigital. A 
placa chamada de Sound Blaster mantém-se até hoje como líder no mercado de placas de 
som. 
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o último grande passo para a estabilidade das placas de som foi o estabelecimento do 
MPC (Multimedia Personal Computer), através de um consórcio, promovido pela Microsoft, em 
que se deu forma a um conjunto de especificações de hardware dos PC's, que, em conjunto com 
o Windows, fornecem uma platafOlma de baixo custo e com alta compatibilidade ao usuário. 

ARQUITETURA DE UMA PLACA DE SOM 

Na verdade, um placa de som é um conjunto integrado de periféricos e facilidades 
para o Pc. Geralmente são constituídas por duas seções: sintetizador e processador de 
audiodigital. Elas podem gravar e reproduzir audiodigital simultaneamente, reproduzir CD 
áudio; gravar e reproduzir Midi, controlar equipamentos musicais externos, fazer interface 
com CD-ROM, além de oferecer um misturador que comanda várias entradas e saídas e um 
amplificador de áudio. 

Como a intensidade do 
som é analógica e o computador 
é digital, as placas tem entre a 
entrada do microfone e o 
processador digital de sinais, um 
conversor analógico-digital (AI 
D); da mesma forma, para 
interfacear a saída do processador 
e a entrada dos auto-falantes há 
um conversor digital-analógico 
(DIA). A conversão analógico
digital pode ser feita em diversos 
formatos. Um formato que se po
pularizou foi o Pulse Co de 
Modulation (PCM). Nele as 
amostras são geradas diretamen
te a partir do sinal analógico, 
mantendo a eficiência em termos 
de largura de banda utilizada. 

A representação do som 
em PCM é uma seqüência de nú
meros que representam a ampli
tude do sinal, tomada a interva
los constantes, com uma freqüên
cia suficiente. A propósito da su
ficiência da freqüência aplicada 
cita-se o teorema da amostragem, 
enunciado por Nyquist: 
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"Qualquer forma de onda pode ser reconstituída a partir de amostras tomadas a uma 
cadência ou freqüência de 2 B igualou superior ao dobro da largura de banda B do sinal, 
sendo B a diferença entre a componente de freqüência mais elevada e a mais baixa presente 
no sinal original". 

Apesar das tecnologias de armazenamento e transmissão por meios eletrônicos esta
rem constantemente evoluindo, a necessidade conduziu o desenvolvimento de técnicas de 
compressão de áudio. A Lei - A, a Lei - m e o ADPCM são exemplos dessas tecnologias . 
Será apresentado o Adptative Delta Pulse Code Modulation (ADPCM) porque é uma técnica 
que trata o PCM já mencionado. O método consiste em usar, não os valores das amostras, 
mas as diferenças entre estas e uma previsão realizada com base num algoritmo específico. 
Esta técnica pode levar a compressão de 4: 1 sem perda de qualidade. Abaixo estão os diagra
mas de bloco da compressão e descompressão. 

Quantificador 
\ Adaptativo ADPCM 

...... / Diferença 
_.....;P'-"C=M~_-+!~ 

Previsão 

Quantificador 

~ Adaptativo 
Inverso 

PCM 
Reconstruído Diferença 

Quantificada 

Algoritmo 

- Preditor It-
Adaptativo 

Codificação ADPCM 

Quantificador PCM 
ADPCM Adaptativo <-e Reconstruído 

Inverso '\.,/ 
Diferença Previsão 
Quantificada 

Algoritmo 
Predltor 

Adaptativo 

Decodificação ADPCM 

Fig 2 - Codificação e Decodificação por ADPCM 
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Os comentários sobre as técnicas de codificação e compressão dos sinais foram inse
ridos neste tópico para ilustrarem as necessidades de processamento que uma placa de som 
deve possuir, considerando que ela possui um processador especializado para o processamento 
digital dos sinais . 

A placa de som escolhida para desenvolver este trabalho foi a Sound Blaster , devido 
a sua popularidade e bibliografia disponível. Ela disponibiliza a aquisição de dados em 11025, 
22050, 44100 KHz, em modo estereofônico e monofônico e com amostras quantizadas por 
16 ou 8 bits. Embora escolhida, sabe-se que não é a mais adequada pois seu Digital Signal 
Pr.ocessing (DSP) não é específico para o processamento necessário ao reconhecimento da 
voz. 

PLATAFORMAS DE DESENVOLVIMENTO 

Embora já existam sistemas operacionais que implementam o reconhecimento auto
mático da voz, como por exemplo a versão 4.0 do OS2/Warp (Merlin), sabe-se que a grande 
fatia do mercado de PC's adotou o sistema operacional Windows rodando sobre o DOS ou 
simplesmente em sua versão mais nova: Windows 95. 

Explorar-se-á as características destes dois sistemas, sem deixar de evidenciar a im
portância do Sistema Unix, que domina o campo das workstations e tem-se projetado com a 
explosão das redes. As redes exigem, além das interfaces mais "humanas", o desenvolvimen
to de aplicativos como o de videoconferência e de telefones de viva voz, correios eletrônicos 
e outros. 

DOS - MONOTAREFA E MODO REAL 

Quando as CPU's dos PC's estão rodando em modo real, tem-se acesso direto a todos 
os r€cursos de hardware. Além disso a alteração dos registradores da CPU e de seus periféri
cos controladores, durante a execução de um programa não é crítica, pois o sistema é 
monotarefa. Isso exige somente que, ao ser terminado o aplicativo, as antigas configurações 
estejam refeitas. 

Os sistemas que exigem velocidade devem ser programados em uma linguagem com 
características de baixo nível, como o C ou Assembly, de forma a acessar o hardware dire
tamente. O Sistema de Reconhecimento Automático de Voz em foco foi implementado com 
essas características. Entretanto os fabricantes das placas de som fornecem drivers que fazem 
a interface do hardware, com uma linguagem de auto nível. Essa nova camada de software 
aumenta o tempo de execução do aplicativo, que tem que fazer as chamadas às funções do 
driver para alterarem os registradores da placa. Como o programador não tem ingerência 
sobre essas funções o aplicativo também perde em flexibilidade. A vantagem de se utilizar 
estes drivers é que se tem um aumento na produtividade e não se faz necessário conhecer as 
nuanças da placa empregada. A Creative Labs fornece junto com os aplicativos que acompa-
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nham sua placa de som um conjunto de drivers, que podem ser classificados em alto e baixo 
níveis. A figura abaixo mostra a hierarquia de drivers da Sound Blaster. 

Nível de Aplicação 

Nível 

APLICAÇÃO 

CTMMSYS DRIVER 
(CTMMSYS.SYS) 

Hard. HARDWARE DA PLACA Nível de I 
DE SOM ware ~ ________________________ ~ 

Fig 3 - Arquitetura dos Drivers da Sound B/aster 16. 

A forma de se programar com drivers é descrita nos SDK's (System Development 
Kit) distribuídos pela Creative Labs. 

WINDOWS - MULTITAREFA E MODO PROTEGIDO 

Com a evolução do sistema operacional Windows, além de se tornarem disponíveis as 
interfaces gráficas com o usuário, foi introduzida a multitarefa. No Windows as tarefas po
dem ser carregadas simultaneamente e a CPU se dedicará a que estiver ativa. A comutação 
entre as tarefas pode ser feita rapidamente, sem prejuízo da aplicação. Para tal a CPU deve 
estar rodando em modo protegido, e neste caso o acesso direto ao hardware é restrito. O 
sistema operacional Windows oferece a cada aplicativo carregado uma máquina virtual onde 
rodar. Essa máquina não acessa um componente de hardware real; ela faz chamadas a um 
driver que virtualiza aquele componente. É um exemplo o caso do VPICD, que virtualiza o 
controlador de interrupções. Desta forma uma alteração neste controlador só é válida para 
aquela aplicação, permitindo que as outras tarefas continuem com eficiência. 
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Os fabricantes de placas também disponibilizam drivers que fazem chamadas aos 
drivers virtuais necessários para o funcionamento da placa. Além disso a própria API 
(Application Programmers Interface) do Windows oferece funções de alto e baixo níveis para 
manipulações de formatos de sons. Essas funções foram incorporadas as API's para 
implementar as especificações MPC (Multimedia Personal Computer) nível 1 e nível 2. O 
Standard MPC define uma plataforma que usuários e produtores de aplicações multimídia 
podem usar, assegurando um conjunto básico de facilidades genéricas. 

Para usufruir ao máximo da plataforma MPC, o Microsoft Windows foi dotado de 
Extensões Multmídia, que suportam as três classes de serviços associados a áudio: 
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• serviços Waveform (audiodigital) permitem amostragem e reprodução de 
audiodigitalizado; são próprios para manipulação de áudio não musical. 

• serviços CD-áudio suportam a reprodução de áudio contida em CD-ROM e CD
áudio convencional; sua qualidade é excelente. 

• serviços Midi - suportam Standard Midi Files e gravação e reprodução através de 
sintetizadores internos e externos, isto é, funções de seqüenciadores. 

Aplicação Windows Multimídia 

MCI 
Media Control Interface 

Funções Áudio de Baixo Nível 

Device Drlvers Áudio de Baixo Nível 

Fig 4 - Extensões Multimídia do Windows. 
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Do ponto de vista da programação, os serviços dividem-se em Alto e Baixo Nível. 
Para programação de Auto Nível as Extensões Multimídia estão dotadas de uma interface de 
controle chamada de MCl (Media Control Inteliace) , que garante a aplicação e a virtualização 
dos drivers que a suportam. Quando se busca uma programação mais delicada, com maior 
controle de funcionalismo, tem-se no ambiente funções de baixo nível que interagem direta
mente com os devices drivers. Para gravação e reprodução de arquivos no formato Wave 
estas funções são as Waweln * e WaweOut*. Particularmente para este formato, a Extensões 
Multimídias estão preparadas para gravação e reprodução em 8 e 16 bits a taxas de 11025, 
22050 e 44100 Hz, em mono ou estéreo; incluem os PCM's não lineares Lei - M e Lei - A e 
os ADMPC da Microsoft, Yamaha , Creative Labs, OKI e Intel (DVl). 

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RECONHECIMENTO 
AUTOMÁTICO DE VOZ 

Segundo a conceituação dada pela análise estruturada moderna, o ciclo de vida de um 
projeto clássico passa pelas seguintes fases: levantamento de requisitos, análise, projeto pre
liminar e estudo de hardware, projeto detalhado, codificação, teste dos subsistemas, integração 
e testes do sistema, operação e finalmente a manutenção. O levantamento de requisitos é 
essencial para a determinação das linhas gerais sob as quais deve ser estabelecida a análise. O 
objetivo de um sistema é satisfazer as necessidades do dono do sistema, portanto nesta fase 
deve-se estabelecer qual é a vontade do cliente. No caso do trabalho ora registrado as exigên
cias eram gerais no sentido de se ter um sistema de reconhecimento automático de voz on 
line e com características de sistema de tempo real. 

A fase de análise é independente de tecnologia de implementação. Dela extrai-se o 
projeto preliminar que é passível de modificação, já que ainda não se conhecem as caracterís
ticas do hardware a ser utilizado. Há de se ressaltar que esta foi a fase mais demorada deste 
trabalho. Devido a gama de possibilidade para implementação do sistema, apresentadas an
teriormente, o estudo de vários projetos preliminares foram feitos sendo escolhido como 
final aquele que atendeu plenamente os requisitos do Sistema e que pôde ser implementado 
no prazo especificado. 

O resultado das fases de análises e projeto estão documentadas pelos os diagramas 
preceituados pela análise estruturada moderna. 

DIAGRAMA DE CONTESTO (DC) 

Este diagrama tem por finalidade mostrar os limites do sistema e suas interfaces com 
o mundo real. Como este sistema é muito simples e possui uma única entrada de dados e uma 
única saída, seu diagrama de contexto não carrega muitas informações. 
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Voz 

Arquivo 
de 

Inicialização 

( Interface com o usuário, 
para que se possa adequar 
oapUcallvo a outras máqul· 
nas 9 alterar o banco de pa· 

lavras. ) 

Fig 5 - Diagrama de Contexto do SRAV. 

DIAGRAMAS DE FLUXO DE DADOS (DFD) 

Esta ferramenta é muito útil nas modelagens de sistemas, principalmente para siste
mas operativos, nos quais as funções são de fundamental importância e mais complexas do 
que os dados manipulados pelo sistema. O DFD é auto-explicativo, sendo que suas bolhas 
representam as ações sobre os dados, e as trajetórias que interligam as bolhas representam os 
fluxos de dados que entram e saem em cada função. O primeiro DFD, conhecido como DFD
O é uma explosão do Diagrama de Contexto nos seus subsistemas principais. Os demais 
DFD's são explosões sucessivas das bolhas que devem ser esmiuçadas. A numeração das 
bolhas indica a seqüência das explosões. Note que, embora os DFD's estejam servindo para 
documentar o sistema eles são ferramentas da etapa de análise. 

0.0 

Vetor do Bytos 

Dados do Inicialização 

Flag d Roinrcio Matriz do Caracterrsticas 

Palavra Escolhida 

Fig 6 - Diagrama de Fluxo de Dados - O 
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VlblaçQo do Molo 

Fia0 do Rolnfclo 

Sinal de Interesse 

Fig 7 - DFD-1 (explosão da bolha 1) 

P1 .1.3 

Valores de Variáveis 

Canal de DMA 

Dados de Configuração 

D 
sravcpp.inl 

Fig 8 - DFD - 1.1 (explosão da bolha 1.1) 
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Fig 9 - DFD-1.2 (explosão da bolha 1.2) 

Percorre a amostra 
do fim para o inIcio 
com uma janela de 

500 ms, de 10 em 10 ms 

Fig 10- DFD - 1.3 ( explosão da bolha 1.3). 

DIAGRAMA DE TRANSIÇÃO DE ESTADO (DTE) 

o DTE é utilizado quando um determinado dado que circula nos sistema assume 
estados durante o sistema que caracterizam sua evolução no processo. O objetivo do DTE é 
tornar evidente esses estados e as condições e ações que aplicam as transições. No diagrama 
as caixas representam os estados e as setas as transições. 
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DIAGRAMA DE ESTRUTURA MODULAR (DEM) 

Voz Matriz de 
Caracterlstlca 

t~ 
~Dlgitallzação ~Extraç ão deCaracterlstica 

\4 

Sinal Digitai Sinal Janeladc 

t~ 
~Normalização 

~anela menta 
-1 

Sinal Sinal Pré-
Normalizado Enfatizado 

~Pré-~nfase 

J á entrando na fase de pro
jeto, utiliza-se o DEM que visa 
converter as ~specificações 

mapeadas pelos DFD's em um 
suporte para a programação 
estruturada. Enquanto os DFD's 
são diagramas voltados para·o 
entendimento do dono do siste
ma (cliente) o DEM é voltado 
para o implementador. Portanto 
na confecção do DEM tem-se a 
preocupação com o paradigma da 
linguagem, com a plataforma de 
desenvolvimento e com o 
hardware onde será aplicado. 
Neste diagrama cada caixa repre
senta uma sugestão para uma fun
ção a ser implementada. As setas 
indicam a ordem de chamada das 
funções, e pode-se também indi
car os parâmetros passados entres 
as funções . 

Fig 11 - Diagrama de Transição de Estado do 
Sinal de Voz. 

Fig 12 - Diagrama de Estrutura Modular para a Função mainO. 
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Fig 13 - Diagrama de Estrutura 
Modular para a Função InítO . 
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Outras ferramentas poderiam ser usadas para analisar, projetar e documentar um sistema. Por 
exemplo, os Diagramas de Entidade e Relacionamento, se os relacionamentos entre os 
dados fossem complexos; os Dicionários de Dados se a estrutura dos dados fosse complexa; 
os fluxogramas, entre outras. Poder-se-ia, também, acompanhar o projeto com um cronograma 
físico-financeiro, auxiliado por um planejamento da utilização do tempo e da identificação 
de caminhos críticos, como os diagramas PERT-CPM. No entanto, devido a flexibilidade 
dada ao projeto, e por se tratar de uma iniciação a pesquisa, não se exigiu tantos recursos, 
bastando a exploração das ferramentas anteriormente descritas. Esta parte do trabalho procu
rou balizar um caminho para que pretendem se aventurar na pesquisa de voz, no que toca os 
ambientes de trabalho, o hardware disponível no mercado, e a própria constituição de um 
sistema. Na segunda parte do artigo serão tratadas as características utilizadas no reconheci
mento, e na última parte será apresentado o sistema de decisão que é baseado no HMM. 
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ANÁLISE DA PROPAGAÇÃO ESTÁVEL DE TRINCAS 
PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

Autor: Leydervan de Souza Xavier 
Orientador: Jayme Pereira de Gouvêa, D.e. 
Coorientador: TC QEM Cícero Vianna de Abreu, D.C. 
Defesa da Tese: 14/06/96, IME. 

RESUMO 

o presente trabalho estabelece uma metodologia numérico-analítica para o trata
mento de problemas envolvendo propagação de trincas, visando o suporte computacional 
para o projeto e análise mecânicos em que tal fenômeno seja relevante . 

. O contexto escolhido é o do materiais metálicos submetidos aos estados planos de 
tensão e de deformação com possibilidade de falha pelo modo Ide propagação da 
trinca. 

O modelo físico-matemático é estabelecido através da Mecânica do Contínuo sen
do empregados o Método dos Elementos Finitos para a discretização espacial e a Teo
ria Matemática da Plasticidade para a descrição do eventual comportamento 
elastoplástico do material. As condições necessárias para início da propagação da trin
ca e sua fase estável subseqüente são baseadas em parâmetros de energia como a Inte
graI J de Rice e o Módulo de Rasgamento T de Paris. 

O desenvolvimento do código computacional próprio, adequado ao enfoque da 
Mecânica da Fratura e apto a fornecer informações pertinentes ao projeto e análise de 
falhas mecânicas é realizado no SDP (SISTEMA PARA DESENVOLVIMENTO DE 
PROGRAMAS BASEADOS NO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS) e a lin
guagem de programação FORTRAN IV. 

Os resultados obtidos são comparados com os da literatura e com informações 
oriundas do programa ANSYS5.0, a partir de uma implementação computacional par
ticular, especialmente desenvolvida para esta finalidade. 
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RESISTÊNCIA DE MATERIAIS COMPÓSITOS AO IMPACTO BALÍSTICO 

Autor: Amândio Marques da Costa Junior 
Orientador: Clelio Thaumaturgo - D.e. 
Local: Instituto Militar de Engenharia 
Data da Defesa: 18 de setembro de 1996 

o trabalho realizado nesta tese consistiu no estudo do comportamento dinâmico de 
materiais compósitos de matriz epóxi reforçados por tecido bidirecional de fibra de vidro, 
submetidos a impactos balísticos. Buscou-se através deste estudo a compreensão e a descri
ção de fenômenos relevantes como a perfuração, a deformação e, principalmente, a propaga
ção de ondas de choque, gerados por impactos balísticos nos compósitos. Uma vez conheci
dos os efeitos de cada um destes fenômenos, elaborou-se um modelo semi-empírico para a 
predição da resistência de materiais compósitos ao impacto balístico. Este modelo baseou-se 
na combinação de um modelo computacional, empregando o Método de Diferenças Finitas 
para simular as ondas de choque e o Método de Elementos Finitos para calc~lar as tensões, 
com um modelo experimental. Com o modelo semi-empírico foi possível predizer o nível de 
perfuração dos compósitos, o sítio de início de delaminação e o comportamento da 
delaminação. 

ORGANIZAÇÃO E EMPREGO DE UMA UNIDADE MILITAR PARA 
ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS NUCLEAR E RADIOLÓGICA 

Autor: Maj. Francisco Javier Revilla Macias 
Orientador: Carlos Alberto Nogueira de Oliveira, D.Sc. 
Coorientador: Rex Nazaré Alves, D.Sc. 
Local e data da Defesa: IME, em 14 de novembro de 1994) 

Este trabalho propõe a organização de uma Unidade Militar dentro do Exército e For
ça Aérea Mexicanos, para ser empregada dentro do contexto da Proteção Civil no atendimen
to a Emergências Nuclear e Radiológica e que, posteriormente, possa expandir seu campo de 
atuação e responsabilidades a outras áreas de emergência, tais como atendimentos a aciden
tes com produtos químicos ou substâncias perigosas, aproveitando-se a estrutura existente 
nas organizações permanentes na área militar, destacando-se a participação dos organismos 
civis da área nuclear, a fim de otimizar os recursos disponíveis da nação. 

São apresentadas algumas organizações de atendimento a emergências, a proposta da 
estrutura de uma Unidade Militar para o atendimento a Emergências Nuclear e Radiológica, 
descreve-se um cenário de acidente nuclear conjecturaI na Usina Nuclear de Laguna Verde
México e é feito o desenvolvimento de um exercício de atendimento a emergência, a partir do 
cenário descrito, com a participação da citada Unidade. 
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MEDIDA DO TEMPO DE ATUAÇÃO DOS CIRCUITOS DE SEGURANÇA 
DOS REATORES NUCLEARES 

Autor: Raul Carlos de Amorim Marino 
Orientador: Rex Nazaré Alves - D.Sc. 
Coorientador: Mauro Carlos Lopez Souza - M.C. 
Coorientador: Rudnei Karam Morales - M.C. 
Local da Defesa: Instituto Militar de Engenharia (IME) 
Data da Defesa: 23/10/95 

o trabalho aborda o funcionamento dos circuitos de segurança dos reatores nucleares 
no que tange principalmente à velocidade com que se processam as ações de segurança. 

O instrumental de segurança deve atuar rapidamente em qualquer emergência sendo 
que a medida dos tempos de atuação dos circuitos é importante para verificar se as ações 
corretivas se realizam em tempo adequado para a proteção do reator. 

O estudo foi realizado no reator Argonauta do Instituto de Engenharia Nuclear, sendo 
analisado em detalhe o tempo que leva para que a reatividade do reator comece a diminuir 
depois de iniciada a ação de segurança. 

O estudo mostra um método simples para medida dos tempos das funções de seguran
ça sendo aplicável a qualquer tipo de reator nuclear, mostrando também em detalhe os tem
pos de queda das barras de segurança e controle. 

O estudo também indica que a medida dos tempos de segurança não somente permite 
verificar parâmetros do projeto dos circuitos de segurança mas também serve para verificar 
se os circuitos estão com falhas que ficam evidenciadas pela variação desses tempos. 

APRESENTAÇÃO DE EXPLICAÇÕES EM AMBIENTES PARA 
PROCESSAMENTO DE CONHECIMENTO BASEADOS EM RESOLUÇÃO 

Autor: Carlos Teirol Procel Silva - T.e. 
Orientador: Emmanuel Piseces Lopes Passos - D.C. 
Orientador: Alcione de Paiva Oliveira - M.e. 
Data da Defesa: 24 de novembro de 1995 

Este trabalho apresenta, inicialmente, um estudo sobre lógica de primeira ordem, re
gras de produção, e ferramentas para processamento do conhecimento. 
A seguir, é apresentada a especificação e a implementação de um modelo de explicação para 
o ambiente Maqw. 
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MODELO COOPERATIVO PARA 
UMA ESTRUTURA GRÁFICA MULTIDIMENSIONAL 

Autor: Marta Ribeiro Barata 
Orientador: Lilia de Assunção Hess - D.e. 
Data de Defesa: 19 de dezembro de 1995 
Local: Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro - RJ, sala 3001 

o trabalho ora proposto apresenta o modelo CGMS (Cooperative Graphical 
Multidimensional Structure) para projeto de interface gráfica cooperativa, no intuito de 
formar bases hipermídia intercambiáveis. O enfoque baseia-se na crença de que o usuário de 
Sistemas Hipermídia seja capaz de integrar múltiplas bases hipermídia (através dos elemen
tos de visualização definidos na modelagem), sob diferentes pontos de vista. 

"METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS" 

Autor: Moacyr Amaral Domingues Figueiredo - Capo QEM 
Data de Defesa: 05/01/96 

Este trabalho surgiu da necessidade de se estabelecer e desenvolver novas formas de 
quantificar o desempenho organizacional, tendo como base a visão sistêmica e horizontal da 
organização. 

O trabalho apresenta uma metodologia para o desenvolvimento de indicadores estra
tégicos e operacionais relacionados com a estratégia, os processos-chave e os interesses dos 
clientes, acionistas, funcionários, sociedade e fornecedores da organização. 

A abordagem proposta usa como suporte a Metodologia QFD - Quality Function 
Deployment, aplicada no alinhamento da Gestão Estratégica e desenvolvimento do Produto, 
e o Método AHP - Analitical Hierarchy Process, aplicado na seleção de processos-chave. 

ATENUAÇÃO POR CHUVAS NOS TRÓPICOS: ANÁLISE 
COMPARATIVA ENTRE MODELOS DE PREVISÃO 

E DADOS EXPERIMENTAIS 

Autor: Gilson Alves de Alencar 
Orientador: Mauro Soares de Assis 
Data de Defesa: 10/01/96 

Cada vez mais, tem-se verificado o interesse pelo desenvolvimento de sistemas de 
comunicações cuja freqüência de operação ultrapassa 10 GHz. Esta tendência está associada 
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às vantagens proporcionadas por estes sistemas, em termos de equipamentos de transmissão 
e recepção. Porém, a questão relativa aos efeitos de fenômenos atmosféricos sobre a propaga
ção de sinais operando nestas freqüências em regiões de climas tropical e equatorial, ainda 
não está bem definida, principalmente, pelo fato de que, nestas regiões, registram-se eleva
dos índices de precipitação pluviométrica e o sinal sofre intensa atenuação provocada pela 
chuva. Atento a este problema, o autor procurou, através deste trabalho, avaliar os efeitos da 
chuva sobre a propagação eletromagnética em freqüências acima de 10 GHz em regiões de 
clima tropical e equatorial. Para isto, realizou-se um trabalho de análise comparativa entre 
seis modelos de previsão de atenuação por chuvas (UIT-R, Americano, Japonês, Assis, Bra
sileiro e Espanhol) e dados experimentais a fim de selecionar aquele que melhor se ajusta às 
condições climáticas dos trópicos, tanto em ligações terrestres, quanto em ligações Terra
satélite. Seguindo a mesma linha, foi avaliado também o desempenho de um sistema de 
radiodifusão por satélite operando em 12 GHz em regiões dos trópicos, bem como, foi discu
tida a dependência da atenuação com o ângulo de elevação e o efeito da degradação na quali
dade do sinal recebido. 

TRATAMENTO DA DINÂMICA DE VEÍCULOS TERRESTRES 
ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS DA DINÂMICA DE SISTEMAS 

Autor: Andréa Valéria Duarte de Souza 
Orientador: Mauro Speranza Neto - D.Sc. 
Coorientador: Fernando Ribeiro da Silva - D.Sc. 
Data da Defesa: 05/02/96 

Este trabalho tem por finalidade apresentar o estudo da Dinâmica de Veículos Terres
tres com recursos da dinâmica de sistemas, identificando os resultados positivos que se pode 
obter com essas técnicas. Divide-se os movimentos envolvidos nesse estudo em dinâmica 
vertical e lateral, abordando-se estudo de estabilidade e estudo de trajetória. Propõe-se um 
modelo de acoplamento dessas dinâmicas. 

Utiliza-se para modelagem, a técnica do "Bond Graph" (Grafos de Ligação) para ob
tenção das equações de estado. 

No modelo vertical apresenta-se o grafo mutiligação, de onde são retiradas as equa
ções para a análise movimentos de "bounce", "pitch" e "ro]]". 

No modelo da dinâmica lateral mostra-se um estudo de estabilidade do veículo relaci
onando a velocidade crítica a posição dos pólos (autovalores) no plano complexo. Aborda-se 
as diferenças do comportamento em curvas de veículos (trajetória) com características sub
esterçante, sobre-esterçante e de esterçamento neutro. 

Para o acoplamento dos movimentos da dinâmica vertical e os envolvidos na dinâmi
ca lateral utiliza-se uma aproximação parabólica entre as forças normais e laterais, geradas na 
área de contato do pneu com o solo. Com os parâmetros utilizados, nos exemplos, este mode-
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lo apresentou resultados positivos para análise até a velocidade de 25 m/s. Neste modelo 
apresenta-se diferenças de comportamento de trajetórias relacionada a mudança dos parâmetros 
dos pneus. 

IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS SEQÜÊNCIAS DE PULSOS NO 
ESPECTRÔMETRO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR UNITY -300 

Autor: Claudia Gorini Jorge 
Orientador: José Daniel Figueroa Villar - Ph.D. - IME 
Orientador: Elisabete Rangel Cruz - Ph.D. - IME 
Data da Defesa: Março de 1996 

Nos últimos anos a Ressonância Magnética Nuclear (RMN) tem se firmado como 
uma técnica espectroscópica ideal para a solução de diferentes problemas nas mais diversas 
áreas da Ciência. Na Química Orgânica, a RMN tem sido a ferramenta fundamental para a 
determinação completa e inequívoca de estruturas e configurações moleculares. 

Grande parte disso é devido à introdução de técnicas de pulso com transformada de 
Fourier. Um experimento de RMN pulsado com transformada de Fourier consiste basica
mente em submeter a amostra a um campo magnético, gerando uma magnetização que pode 
ser perturbada por um segundo campo magnético aplicado na região das radiofreqüências sob 
a forma de um pulso. A resposta do sistema a esta perturbação é medida como uma função do 
tempo, utilizando-se um computador digital. O espectro de freqüências é gerado matematica
mente no computador através da transformada de Fourier, por conversão da medida do tempo 
em unidades de freqüência. 

Muitas informações podem ser extraídas dos espectros obtidos, conforme o experi
mento que se realize. Várias seqüências de pulsos têm sido reportadas, envolvendo experi
mentos para a obtenção de correlações heteronucleares a longa distância (em especial, carbo
no-hidrogênio). Tais correlações têm sido a chave para desvendar estruturas de muitas molé
culas, especialmente aquelas que apresentam carbonos quaternários. 

Apesar da existência de muitos experimentos para a obtenção dessas correlações, nem 
sempre eles se encontram disponíveis na programação básica dos espectrômetros de RMN, 
necessitando sua programação e implementação. Este trabalho se propõe a iniciar uma nova 
trajetória da RMN no Brasil: a programação de seqüências de pulsos nos espectrômetros, e 
não apenas a explorar a técnica enquanto método para identificação de substâncias, elucidação 
estrutural e assinalamento de espectros. 

São mostradas neste trabalho as diferentes seqüências de pulsos que podem ser utili
zadas para a obtenção de correlações heteronucleares carbono-hidrogênio a longa distância, 
destacando-se algumas vantagens e desvantagens de cada um destes métodos. 

Para a programação e implementação foram escolhidas as seqüências FUCOUP(:FUlly 
COUPled Carbon Hydrogen Experiment", figura I) e COLOC ("COrrelation Spectroscopy 
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via LOng-Range Cauplings ", figura 2), que ainda não se encontram disponíveis no 
espectrômetro e que, apesar de antigas, fornecem informações muito úteis. Ambos são expe
rimentos de RMN em duas dimensões. 

O espectrômetro utilizado neste trabalho é um modelo UNITY-300. Todo o conheci
mento necessário para programas neste aparelho é apresentado detalhadamente, descreven
do-se passo-a-passo as etapas do método e cada diretório envolvido com suas respectivas 
linguagens de programação. 
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Figura 1: Seqüência de pulsos FUCOUP 

180 

180 

Figura 2: Seqüência de pulsos COlOC 

Também foi estudado um método recentemente apresentado para o cálculo da ciclagem 
das fases dos pulsos, necessária para o perfeito funcionamento da seqüência implementada, 
eliminando-se do espectro os sinais indesejados (chamados artefatos). Toda a metodologia e 
forma de cálculo utilizando-se operadores mecânico-quânticos é apresentada para o método 
C3PO utilizado ("Campact Cartesian Coordinate Praduct Operatar") e exemplificada para 
a seqüência FUCOUP. 
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A verificação do funcionamento das seqüências implementadas pode ser comprovado 
por espectros obtidos experimentalmente a partir de substâncias simples com estruturas total
mente conhecidas. 

Ao final, a eficiência da seqüência FUCOUP é comprovada na atribuição inequívoca 
dos espectros de IH e 13C do composto 6,7,8,9-tetrahidro-7,7-dimetildioxolo[5,4-b]acridin-9-
ona, figura 3 (um composto com possíveis propriedades farmacológicas, sintetizado pelo 
nosso grupo de pesquisa), utilizando-se apenas dos conhecimentos fundamentais de desloca
mentos químicos e do espectro FUCOUP. 

Os conhecimentos necessários e básicos para a programação em um espectrômetro 
são gerados neste trabalho, sendo este o primeiro passo para que nós brasileiros também 
possamos criar as nossas próprias seqüências de pulsos, segundo as necessidades próprias de 
cada grupo de pesquisa. Espera-se com isto que novos caminhos sejam abertos à pesquisa da 
RMN no país. 

o 

> O 

Figura 3: Estrutura do composto 
6,7 ,8,9-tetrahidro-7, 7 -dimetildioxolo[5,4-b]acridin-9-ona 

MAPEAMENTO AMBIENTAL COM SUPORTE DE PROCESSAMENTO 
DIGITAL DE IMAGENS E BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS 

Autor: José Henrique Vilas Boas 
Orientador: Mauro Sérgio Fernandes Argento 
Orientador: José Ernesto da Silveira Filho 
Local da Defesa: Instituto Militar de Engenharia - IME 
Data: 09/04/96 

Uso de bancos de dados georreferenciados às cartas resultantes de classificação digi
tal. Estuda a incorporação dos resultados do processamento digital de imagens da superfície 
terrestre aos trabalhos de recursos naturais e meio-ambiente, em substituição aos procedi
mentos convencionais que utilizam os métodos visuais de interpretação. A adaptação do 
meio técnico aos recursos computacionais se dá em velocidade bem menor do que se verifica 
a evolução destes. Dessa forma, muito dos trabalhos nesta área utilizam apenas a digitalização 
e respectiva apresentação final das cartas temáticas encarando o computador como instru
mento de trabalho em substituição aos meios convencionais de impressão de cartas. A utili
zação dos bancos de dados alfanuméricos como complemento aos mapas contidos em meio 
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digital ou melhor, como esteio de um grande sistema de dados ambientais é ainda negligenci
ada pelas equipes que atuam nesta área. A concepção inerente aos sistemas de informações 
geográficas, que provêem o uso integrado de todas as ferramentas de geoprocessamento, 
deve ser experimentada e estimulada para que sejam avaliados os seus recursos e benefícios. 
Visando ampliar o horizonte útil deste estudo em direção aos técnicos potencialmente usuá
rios, é utilizada uma linguagem simples tanto no embasamento teórico, que percorre os prin
cipais conceitos de interesse para o estudo, quanto na descrição da prática de um projeto 
experimental que tem por objetivo agregar os conhecimentos anteriormente expostos em 
base teórica. A área-teste escolhida cOlTesponde ao setor sudeste da bacia hidrográfica de 
entorno à baía de Sepetiba, por conciliar disponibilidade de imagem a proximidade da área 
para checagem de campo. A base operacional foi desenvolvida no laboratório de Geomorfologia 
Fluvial Costeira e Submarina do Instituto de Geociências da UFRJ onde se utilizou o aplicativo 
desenvolvido pelo INPE, SITIM, versão 2.5, para o processamento da imagem LANDSAT/ 
TM. O método de classificação supervisionado foi escolhido por se aproximar mais do estilo 
do técnico-intérprete, habituado ao método visual. Seus resultados foram transferidos para o 
SGI, versão 2.5, também do INPE, tendo sido acrescentados, via digitalização, os elementos 
de desenho cartográfico para composição da carta. Para melhor integração com o sistema de 
informações geográficas, foi utilizado o dBASE IV para o gerenciamento do banco de dados 
alfanuméricos, cuja estrutura foi baseada no Banco de Dados de Recursos Naturais e Meio
Ambiente da Divisão de Geociências do IBGE, em Salvador. Como produto final, o projeto 
experimental apresenta uma carta-imagem temática digital que fornece uma série de infor
mações ambientais de forma gráfico-interativa, além daquelas que são inerentes ao próprio 
tema selecionado, a Vegetação. Além da modelagem conceitual dos dados ambientais e da 
preocupação com a sistematização da entrada de dados gráficos nos planos de informação, o 
presente estudo procura apresentar, de forma clara, como se procede exatamente o 
georreferenciamento dos dados. As tabelas de banco de dados, em anexo, documentam a 
base de informações. 

o PROBLEMA DOS K-SERVOS COM JANELA DE TEMPO 

Área de Concentração: Pesquisa Operacional 
Linha de Pesquisa: Otimização Combinatória 
Autor: Suely Pires de Oliveira 
Orientador: Marco Cesar Goldbarg - DC/UFRN 
Data: 11/04/96 

Na busca de fornecer ao Sistema de Atendimento uma nova ferramenta para modela
gem, controle e otimização sobre o ponto de vista da qualidade, no que diz respeito a 
confiabilidade, conformidade e a prontidão do atendimento, foi desenvolvida uma·nova clas
se dos K-Servos, que permitirá a inclusão da Janela de Tempo no modelo tradicional, classe 
essa denominada K-Servos com Janela de Tempo ou K-SJT. 

Vol. XIV - NQ 3 - 3Q Trimestre de 1997 53 



RESUMOS DE TESES 

A validação e testes do modelo foram realizadas dentro do Sistema Flexível de Assis
tência ao Cliente (SFAC), com a finalidade de alcançar resultados práticos, permitindo avali-
ar o modelo dos K-SJT de maneira positiva. . 

Em virtude dos resultados alcançados, os K-SJT demonstrou ser uma ferramenta com 
um grande potencial para o controle e otimização de Sistemas de Atendimento. 

MODELAGEM DE HIPERDOCUMENTOS EM UM 
SISTEMA GERENCIADOR DE OBJETOS 

Objetivo: Tese de Mestrado em Sistemas e Computação 
Autor: João Roberto de Toledo Quadros 
Orientador: Ana Maria de Carvalho Moura (DrIng) 
Orientador: Paulo Cesar Coelho Ferreira (Docteur) 
Data: 19/04/96 

Multimídia e hipermídia são áreas cuja importância tem crescido muito no contexto 
de BDs. Porém essa interação requer o desenvolvimento de um modelo conceitual que per
mita o acoplamento de um documento em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. 

Esta tese propõe e implementa um modelo conceitual de documentos que utiliza ca
racterísticas e padrões multimídia e hipermídia, incluindo também um mapeamento para a 
arquitetura geral de Banco de Dados através do mecanismo de visões para tratamento de 
consultas. 

O modelo de documentos, denominado DOCSIGO, foi definido para o ambiente de , 
Banco de Dados SIGO. Seu principal objetivo é demonstrar a possibilidade de se trabalhar 
com sistemas de hiperdocumentos em Banco de Dados Orientados a Objetos. Além do de
senvolvimento do DOCSIGO, foi paralelamente construído um protótipo que contém as prin
cipais características do modelo. 

O DOCSIGO possui os elementos hipermídia (âncoras de componente inteiro, liga
ções unidirecionais, etc.) e de Banco de Dados multimídia (sincronismo, armazenamento de 
dados multimídia como objetos longos, etc.), podendo acessar componentes de um esquema 
conceitual do SIGO, ou elementos de sistemas externos. Cada uma das suas camadas 
(armazenamento, estrutura lógica, instanciação e apresentação) trabalham em conjunto com 
os módulos do SIGO, através de interfaces específicas, contidas no protótipo implementado. 
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DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

Gerenciamento do Consumo de Energia Elétrica 
-

Dorival Huss * 
José Roberto Pires De Camargo ** 

RESUMO: 

Após'serem analisadas as contas de energia elétrica dos últimos 12 (doze) 
meses de 85 (oitenta e cinco) Unidades Militares subordinados à la Região Militar, 
constatamos uma série de problemas que redundaram em pesadas multas para o 

Exército Brasileiro. Para solucionar alguns desses problemas, no presente artigo é 
apresentado um sistema de gerenciamento de energia (Sistema CCK) que está 

sendo implantado 110 Palácio Duque de Caxias (PDC), antigo Ministério de 
Exército, em caráter experiinental. 

INTRODUÇÃO: 

U
ma das grandes dificuldades em se 

conseguir otimizar os custos da 
energia elétrica é o desconhecimen-

to do que está se pagando. Este desco
nhecimento é proveniente basicamente de 
duas falhas: 

1) inexistência de pessoal habili
tado nas Organizações Militares (OM) para 
avaIíarem as faturas; 

• Tenente-Coronel OEM/COEM, form~do em Comunicações pela 
AMAN e graduado em Engenharia Elétrica pelo IME 
•• Capitão QEM formado em Cavalaria pelaAMAN e graduado 
em Engenharia Elétrica pelo I,ME, ' 

2) dificuldades para adquirir dados 
confiáveis e atualizados das grandezas 
(tensão e corrente) a serem a'nalisadas. 

Um sistema de, gerenciamento de 
energia nos fornece condições de 
minimizar as falhas apresentadas acima: 
através de um treinamento relativamente 
simples, podemos preparar um operador 
do sistema nas ,Unidades Militares gran
des consumidoras de energia, trazendo 
como resultado um melhor acompanha
mento das faturas; e, através de um equi
pamento que forneça dados em tempo real, 
podemos tomar medidas que otimizem o 
Usodaenergia elétrica. 
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ANTECEDENTES: 

Após serem efetuados os estudos das contas de energia elétrica, foi encontrada uma 
série de multas que poderiam ter sido evitadas. As principais, que mais oneraram as OM 
foram: 

- multas pôr "pico" de demanda, ou seja, demanda faturada diferente da medida; 
- multa pôr baixo fator de potência (FER e FDR); 
- multa pôr ultrapassagem das demandas contratadas nas tarifas horo-sazonais. 

Além dessas multas, também tivemos os seguintes problemas, que oneraram as faturas; 

- tarifa horo-sazonal inadequada (azul/verde); 
- demanda contratada inadequadamente; 

falta de controle sobre o consumo. 

SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS: 

Corrigir todos os problemas apresentados acima demanda uma série de informações 
que é são apresentada nas contas de energia elétrica. Segundo o PROCEL (Programa de 
Conservação de Energia Elétrica), para um uso racional da energia elétrica, precisamos: 

- conhecer o consumo de energia e acompanhar a sua evolução; 
- conhecer o sistema tarifário; 
- analisar as contas mensais; 
- elaborar curvas de demanda e consumo; 
- controlar o uso de eletricidade em função dos horários do dia e época do ano; 
- percorrer as dependências da Unidade consumidora, listando equipamentos que con-

somem energia; 
- analisar o funcionamento de cada equipamento; 
- procurar sempre utilizar materiais e equipamentos de boa qualidade. 

Como podemos observar nas recomendações acima, o problema é complexo e as so
luções múltiplas. No entanto, se forem implantadas, o potencial de economia é de cerca de 
33% (trinta e três por cento), de uma maneira geral. 

O GERENCIADOR DE ENERGIA· SISTEMA CCK: 

Para gerenciar o consumo de energia, a CCK (uma Empresa de São Paulo) desenvol
veu um sistema composto basicamente dos seguintes módulos: 
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Unidades Remotas (UR): 

São instaladas conforme a quantidade de substações a serem monitoradas e controla
das. São dotadas, individualmente, das funções de armazenamento de informações relativos 
à operação do sistema elétrico e àtuação sobre até 08 (oito) ou 16 (dezesseis) chaves, depen
dendo do tipo de UR, para controle de demanda e de fator de potência. 

Conversor 
RS 232/RS 485: 

Módulo conversor padrão 
RS 232 de comunicação serial de 
dados para o padrão RS 485 . Este 
padrão elétrico de comunicação 
permite que as Unidade Remotas 
sejam instaladas a uma distância 
de até 2500 metros do 
microcomputador, através de um 
simples par de fios trançados ou 
cabo blindado. 

Programa aplicativo: 

Programa para microcom
putadores do tipo illM PC XT ou 
compatível, com funções de con
trole e coleta de dados das UR. A 
coleta e processamento dos dados 
armazenados nas UR são apresen
tados em tempo real, assim como 
a elaboração de relatórios analíti
cos, que podem ser apresentados 
em vídeo, gravados em disco ou 
. . 
Impressos em Impressora. 

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: 

FOTO 1 - Unidade remota 

FOTO 2 - Programa aplicativo 

o Sistema pode ser configurado com dois limites distintos. O primeiro, com até 32 
(trinta e duas) UR e o segundo com até 64 (sessenta e quatro) UR, sendo que nas duas hipó
teses, uma unidade é denominada MESTRE e as demais unidades designadas por 
SETORIAIS, conforme mostrado na Figura a seguir: 
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UNIDADE 
- - - - - . 

MESTRE 

SAíDA RS 232 

CONVERSOR 

REDE RS 485 

UNIDADE UNIDADE - - - - - -
SETORIAL SETORIAL 

32 OU 64 UNIDADES 
REMOTAS 

FIGURA 01 - Configuração do Sistema 

COLETA DE DADOS: 

a) Coleta de dados junto à entrada de energia 

Para medição na entrada de energia da concessionária, os pulsos referentes ao sistema 
de energia elétrica do consumidor estão disponíveis junto ao equipamento de medição da 
própria concessionária (RDTD, RDMT, REP ou MEMP), conforme Figuras 02 e 03. 

MEDiÇÃO GERENCIADOR 

PULSOS ENERGIA ATIVA / REATIVA . 

ROTO PULSOS SINCRONISMO / PONTA UNIDADE 
RDMT COMUNS PULSOS / ENERGIA / SINCRON. / PONTA 

MESTRE ' 

FIGURA 02 - Medição através do RTDO ou RDMT 
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MEDiÇÃO GERENCIADOR 

, SERIAL COM INFORMAÇÕES DE ENERGIA 
, ATIVA I REATIVA I SINCRONISMO I PONTA 

REP UNIDADE 
MEMP . MESTRE COMUM DA SERIAL 

FIGURA 03 - Medição Através do REP ou MEMP 

A unidade instalada na subestação principal, que recebe a denominação de MESTRE, 
destina-se à medição de grandezas elétricas fornecidas pela concessionária através dos equi
pamentos acima mencionados. O gerenciador coleta esses dados, armazenando-os e proces
sando- os e ficando em condições de emitir gráficos e relatórios. 

b) Coleta de dados setoriais (à distância) 

As unidades instaladas em outras partes da instalação que não sejam as subestações 
principais são denominadas de Unidades Remotas Setoriais. Essas UR recebem os pulsos 
ativos, reativos e de tensão, a partir de transdutores eletrônicos ou medidores eletromecânicos 
adaptados para emissão de pulsos, conforme Figura 04. 

TRANSDUTOR PULSOS DE ENERGIA 
ELETRÔNICO ATIVA I REATIVA UNIDADE 

OU REMOTA 
MEDIDOR SETORIAL 
ELETROM. 

FIGURA 04 = Medição Setorial 

Basicamente as Unidades Remotas Setoriais têm as mesmas funções que a Unidade 
MESTRE. O objetivo de sua instalação é controlar e monitorar um determinado setor ou 
partes da instalação que julguemos importante fazê-lo independentemente. No entanto, em
bora tenham programação própria, elas são subordinadas à programação da Unidade MES
TRE, ou seja, a Unidade MESTRE interfere na Unidade Remota Setorial, se esta ferir sua 
programação. 

Vol. XIV - NQ 3 - 3Q Trimestre de 1997 59 



DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

FUNÇÃO DE SUPERVISÃO EM TEMPO REAL: 

A partir da comunicação do programa com as Unidades Remotas, são gerados os 
indicadores das condições em que a energia está sendo usada, podendo ser monitoradas ON 
UNE, e mostradas na tela do microcomputador, conforme Tela 01. 

PALACIO DUQUE DE CAXIAS-BT 
, SER NUMERO(01) ENfAADAS: 1 2 

EMANDA HEDIA - HU 

FP-UMIDO 

/ //ie 
/ /~J 

EtífRADA BT 
10/03/97 14:49:47 e 

F, POTENCIA HEDIO 150 
/7 li/
L/. / / ~ 100 

Del.tanda Retel',: 
HaxiMa: 

820 kU 
902 kU 

50 

974 kUAI' !tI. 

146X 1181 

Reativo: illd, 
Tl'ato Ux 0,00 ANP, Media lllst, 

"' /\ 
~ 
03:47 

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 
H01 Me2 M03 H04 M05 Ha6 Ha7 Ma9 M09 Mie Mll M12 H13 H14 M15 H16 

< ESC=Retol'll? > <F9=II.tPl'iMe > 

TELA 01 - Informações do Sistema 

Como podemos observar, esta tela nos dá uma série de informações com intervalos de 
15 minutos, onde ressaltam-se a demanda média em kW e o fator de potência, que são dados 
importantes para a aplicação de multas nas contas de energia elétrica. 

Ainda nesta tela verificamos uma série de chaves que podem ser utilizadas na corre
ção do fator de potência, mediante o acionamento de banco automático de capacitores nos 
locais que se fazem necessários, e também na diminuição da demanda através de cortes de 
cargas seletivas. Estas chaves podem ser manobradas manualmente via teclado, ou progra
madas a fim de se manter o uso da energia em condições compatíveis. 

O Sistema também faculta a geração de gráficos e relatórios analíticos em vídeo, im
pressora ou arquivo em disco, para qualquer período de tempo, desde 15 (quinze) minutos até 
13 (treze) meses, incluso o período mensal a ser faturado pela concessionária. 

A seguir será listada uma série de gráficos que o Sistema possibilita levantar: 

1) Curva de carga 

A tela 02 mostra o gráfico da curva de carga durante as 24 horas do dia, ressaltando a 
demanda contratada, bem como o horário de pico contratado. 
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ENTRADA BT Qui nta -fe i y.a 061e319? e 

.fl:t:ttJ:lii " r:ii 'i,'[IJ:,:/ 
"! 

: i!i! IIII! IIIIIIII II IIIII! IIIIIIIIIIIIIII! III! III! IIIIIII! IIIIIIIIIII! III! IIIIIIIIIIIIIII! 111111111111 
o ,84c (FP) " I ' " I i " I " , I ' " I " ' I' , , I ' i i I i , ' I'" I li, i, , ,i, , ,i i "i li , i li ,i, li i li , i li , i li, i li, i ' li i li , i 

Hs 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
(ESC=Relol'lli\ ) (PCUP=Avi\nca ) (PGDN=Atl'asa ) (F9=!Mproil.le ) 

TELA 02 - Curva de Carga 

2) Perfil diário do fator de potência médio horário: 

Este gráfico mostra a situação do fator de potência instantâneo durante as 24 horas do 

dia 

PALACIO DUQUE DE CAXIAS 
SER NUHERO(02) ENTRAMS: 1 2 DOMINGO 09/03/97 

IND, FATOR DE POTENCIA HORARIO (F5) SIMULA 

: ::: _1, J, !',1i'I! ,11:111,[r1 
, , 

1.00 ~~~' .L' ~;,... .. ,: .............. r.. ... M. ... ~: 
-i: 

: , . : . .: . , 

:.::. ··· ··,·····'·····1·····' ·····'·· ···1····· '· ····,·····,·····,···· ·!····,·····:·····I·····'···· ·I···· ·,····· ,· .... , ... .. , ..... ·····i·····,···· ·! 

CAP, Horo; 2
fT 

Tf 4'T "6" "8" " 18 12 14 16' 10' " 20 d " 24 

(ESC=Retorona ) (PCUP=Avanca ) (PGDN=Atroasa ) (F9=!MPY'Ílile ) 

TELA 03 - Fator de potência horário 
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3) Perfil anual da evolução do consumo geral: 

Este gráfico mostra a evolução anual do consumo em MWH da instalação. Ressalta
mos que os meses de Nove Mar são atípicos, pois, em meados de novembro, entrou em 
operação o sistema e, no início do mês de março, foi emitido o gráfico. 

lPALACIO DUQUE DE CAXIAS-BT 
~ER NUHERO(~l) ENTRADAS: 1 2 ENTRADA BT 

EUOLUCAO DO CONSUMO r~RAL (HUH) 
"".".,,, ... , .. ,, .. ,, .... ,, .. , ..... ,,,,,,, .. ,, .. ,,, .... ,., ... ,, ..... ,,,, ,,,. , ... " " ... ,." .. ",,,,,, ,, ,,,,,,, ,,, .. ,, "" ......... . ,,,,.,, .. , , . , . , .. , , , . , , .. , , ,. ." , 

• • I , • , ••• , , , , • , , , . , "" 
, , I •••• , • I , , , • , , •• , .", 
, • , , •• , • , , • , , • , •• I. "., 
, • , ••• , • , I , • • ••• , •• ". I 
• • •• ••• , • I • , • • • • • • • , •• , · , . , .. .. , , , , , , , . . . , "., 
I , •••• • , • • • • • , , • • •• " " , . . . , .... .. .. , . . . .. "" 
• •• , , • •• • • I • •• , • • ,. . , •• ........ , ...... ... ", ... .. . , ..... , ...... ...... .. ....... ......... , ............. , .. ,., ...... " ............. , ...... , ........... , ..... " .......... . , . . . .... .. , .. , . . . .. , . . , 
• •••• • , ••••• , • I • • •• .", , . , , . , , , , , . , , .. . . , . .". · . . , , .. , . , , , . , . , , ,. .", , , , .. .. , . , , .. , . , . " ... , , , . , , . , , . . , , . , . , . ,. ., .. 
, " .. ",.",... ... . .. , 
, •••••• , , • , , , • • • • •• • I •• · . , ..... , . , , . . . . . .. ., .. · . , .. , . , , , , , .. , , , " " .. , .. "", ..... .... ..... " .... .. ,,,,,,, .. ,, ,,' .. ,, .. , ,,,,,,,,, .. ... ,, , ,,,, ,, .,,,, .......... .... ,' .. " . ",,,,,,,,,.,,,,, ... ,,, .,,, " .. ,,,, .. ,,,,. · ... , .. , .. ...... , , . "" 
• • •• , • • , , • , • , •• • , •• • I •• 
• • • •• .. ", I ••• , • •• • • • • 

: : : ... : : : : : ; ; : : : : :: :::: , .... .. , . . , , , .. , . .. ., .. · . ... . . , . , . , , . . . . . . . , .. · . , , . . , . . , . , , , . . , ., .,., , , , , , . , . , , . , , , . , . . . ". , · , , , , , . , , , . , .. .... , . ,., .. . ,' ....... , .. , ..... """ , . , .. , ... , ...... ,.',' .. ", ... ... , .... , ... ,. " .. , ... , .. , .. ,., .. " ... ,." ..... , ..... , ....... " ." ' . ',., .......... , .. ,, 
• • , •• , ' " I • , • , •• , . "., 
• • I I • • • •• ""., •• , "., 
, • , , , , •• • I •• ,. "., , . . , , , . . , . , . .. , .. , , . . , . , , .. , . . .. , .. . 
: : , : : : : : : : : : : : :::: , .... , . . . . .. " .. , . ... , . , , , " " .. '''' ". ."" ... ", ....... ,,,,,.,,.,,,, ........ ,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,, .. ' ... , ,,,,. """ .... ",. , .. ",,,. , . , . , . , .. . , . .. . . . , , .. , , , .. ..,. , . . , , . . , . . , .. .. , . .., . .. , ., .. · , , . , , . . , , . , · , .. , . . .. .., · , , ... , .. , . , · , , ... . " .. , , , . , , ... , ,., · , ...... , ,. , 

nov dez jall fev Mak'l ahk'l Mi\i jun juI ago set ollt 

(ESC=Retok'll1a > (PGUP=Avanca > (PGDN=Atk'li\sa > (F9=!MPlliMe ) 

TELA 04 - Evolução do consumo geral 

o Sistema permite emitir ainda uma série de outros gráficos e inúmeros relatórios, 
que não serão incluídos neste trabalho pôr falta de espaço. 

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA-ÂMBITO EXÉRCITO: 

Montando-se um Sistema Central, provavelmente em Brasília, através "MODEM" e 
linha telefônica, podemos implementar um sistema centralizado e integrado de controle de 
energia. Esta integração permite entrar no sistema de qualquer OM e importar os dados ali 
armazenados em tempo real e fazer uma análise precisa a respeito da eficiência no consumo 
e gerenciamento da energia elétrica da Unidade, sugerindo ou determinando medidas correti
vas. 

Na figura 05 está representado um diagrama em bloco, mostrando a possibilidade de 
vários equipamentos se interligarem. 
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~ ~ 
I SAíDA AS 232 

I MO~EM I 
! 

• LINHA TELEFÔNICA 

• LINHA TELEFÔNICA 

I MO~EM I 
I 

FIGURA 05 - Várias Unidades Interligadas 

CONCLUSÃO: 

No presente artigo, apresentamos um moderno sistema de gerenciador de energia do 
consumo de energia elétrica instalado no Palácio Duque de Caxias. No entanto, convém res
saltar que não basta instalar os equipamentos e esperar que o mesmo reduza significativa
mente a conta de energia da OM. É necessário todo um trabalho de mudança de mentalidade 
e, durante a fase de confecção de novos projetos, deverão ser previstos circuitos seletivos 
para serem desligados durante "picos" de demanda. 

Com essas finalidades, paralelamente à instalação dos equipamentos, foram feitas 
palestras para autoridades responsáveis da }il RM, bem como para alunos do curso de enge
nharia elétrica do Instituto Militar de Engenharia (IME). 

Ressaltamos que novos estudos deverão ser feitos sobre o assunto, principalmente 
pelo IME, pois a matéria é complexa, com o objetivo de otimizar o consumo de energia 
elétrica no Exército Brasileiro, 
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DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

Efeito da Variação da Perda de Retorno 
sobre a ERP de um Sistema Rádio 

EllgO MarcelloPraça Gomes da Silva* 

1. INTRODUÇÃO 

A própria perda de retorno (= RL) na 
.. interface cabo-antena de um siste
. ma rádio, de per si, já ocasiona 

diminuição da ERP (Effective Radiated 
Power) ou P EI (Potência Efetivamente Ir
radiada). Este efeito, todavia, é de ampli
tude muito pequena e poderá ser quase 
sempre ignorado (na faixa de valores nor
malmente assumidos por RL). 

A variação da ERP deve-se à vari
ação da potência P realmente entregue à 
carga RL (= potência incidente menos po
tência refletida na interface linha-carga); 
A ERP linear é dada por um produtório de 
dois termos (P e G): 

ERP=PxG 

onde G éoganho da antena e P é a po- . 
tência presente na interface, antena li- , 

*EMBRATEL- Departamento de Transmissão Terrestre -Divisão 
de Rádio -Seção de Projetos e Administração do. Es pectr~ 

nha de transmissão. Logaritmizando a ex
pressão anterior temos: 

ERP (dBm, dBW) = P (dBm, dBW) + G 
(dBi) 

Como P (em dBm ou dBW) varia à 
medida em que varia a perda de retomo RL 
na intelface antena-cabo concluímos que a 
ERP (em dBm ou dBW) também varia. 

2. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

Para mostrar semelhante efeito seja 
um esquema genérico com unia fonte de 
tensão alternante Es e sua impedância in
terna Zs. 

Logo após, encontramos a linha de 
transmissão coaxial de impedância carac
terística Zo e, finalmente, temos a impe
dância Zy que representaaimpedância 
global da antena referida à interface cabo
antena. 
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É suposto que a linha coaxial esteja perfeitamente casada com a fonte de 
radiofreqüência, havendo um descasamento na segunda interface (a qual chamaremos de 
interface S - S de separação). Esta suposição, no entanto, não gera qualquer restrição ao 
raciocínio posterior. 

Esta situação de descasamento em uma única interface é denominada OEM (iniciais 
do inglês One-End Mismatch). 

Define-se a perda ou atenuação linear por descasamentoML (Mismatch Loss) confor
me abaixo: 

ML= PflP 

onde: P = Potência realmente entregue à carga RL; 
Pf = Potência irreal que seria entregue à carga RL se não houvesse nenhum 

descasamento na interface. 

Define-se a perda ou atenuação logarítmica por descasamento conforme abaixo: 

ML (dB) = 10 log [ML] 

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

o módulo do coeficiente de reflexão em potência é dado por: 

I rp I = P- / P+ 

onde: P+ = potência incidente na interface S; 
P- = potência refletida na interface S. 

Doravante vamos representar essa grandeza modular simplesmente por rp ao invés 
delrpl. 

Relacionando P+ e P- com Pf e P na interface de separação temos: 

onde é fácil ver que: 

E portanto: 
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P+~II~P 

li 
P- (- II 

interface S 

Pf = P+ e P = P+ - P-
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p+ 

Pf P+ P+ 1 
ML=-" = = ---

P P+ - P- P+ - P- 1 - rp 

p+ 

o módulo do coeficiente de reflexão em potência (= rp) se relaciona com o módulo 
do coeficiente de reflexão em tensão (= re) através de: 

rp = (reF 

(rp é igual à re ao quadrado). 

Escrevendo ML em função de re ao invés de rp, temos: 

ML=_I __ 
1 - re2 

Como, em geral, trabalhamos com a SWR (simbolizada por S) ao invés de re, temos 
de explicitar ML em função de S. Sabemos que: 

S - 1 
re=---

S+l 

Rescrevendo ML em função de re temos: 

1 

1 (1 - re)2 

1 

S - 1 
(1 __ )2 

S+l 
ML= = =----

(1 + re) x (l - re) (1 + re) x (1 - re) S 

(1 - re) x (1 - re) 

S - 1 2 4 
mas (1 - __ )2 = (-- )2 = logo 

S + 1 S + 1 (S + 1)2 

ML=(S+l)2 
4S 
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ou 

A relação entre a perda de retorno RL e a SWR é dada por: 

S - 1 
RL (dB) = -20 log [re] = -20 log [ S + 1 ] 

1 +A 
S=--

1 - A 

-RL/20 
ondeA= 10 

Logaritmizando ML temos finalmente: 

ML (dB) = 10 log [ (S + 1)2] em função da SWR 
4S 

1 
ML (dB) = 10 log [(1 _ A2)] em função do parâmetro A 

ML (dB) = 10 log 
1 

-RL/lO] em função da perda de retorno RL 

1 - 10 

1 
ML (dB) = 10 log [ -1 _ re2] em função do coeficiente de reflexão de tensão re. 

Como exemplo, seja uma interface S com perda de retorno de 10 dB . Nesse caso a 
perda por descasamento seria de aproximadamente 0,46 dB. Se a perda de retorno fosse de 29 
dB, a perda por descasamento seria de apenas 0,0055 dB. No caso extremo de haver uma 
perda de retorno de zero decibéis a perda por descasamento seria, logicamente, infinita. 

Neste trabalho, a perda por descasamento em função da perda de retorno representa a 
variação da ERP da antena em função da variação da VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 
na interface antena-cabo. 

De acordo com o que foi visto, podemos afirmar que a variação da perda de retorno na 
interface antena-cabo muito pouco representa na variação da ERP da antena. 

Observar que se a perda de retorno variar de 30 dB para 10 dB (por conseguinte, uma 
variação ~ RL == 20 dB) a perda por descasamento vai variar tão somente de 0,5 dB aproxi
madamente. 

Também é possível que uma parte da potência refletida na interface antena-cabo ve
nha a ser re-refletida pela fonte. Isto ocasionaria uma incerteza na perda total por descasamento. 
Esta análise, entretanto, foge ao escopo do presente trabalho. 

A tabela anexa de RL x ML, obtida através de um programa escrito em Quick BASIC, 
ilustra a interdependência entre a perda por descasamento ML e a perda de retorno RL. 
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RL= 1 dB «< » 
RL=2dB «< » 
RL= 3 dB «< » 
RL=4dB «< » 
RL= 5 dB «< » 
RL= 6dB «< » 
RL= 7 dB «< » 
RL= 8 dB «< » 
RL= 9dB «< » 
RL= 10 dB «< » 
RL= 11 dB «< » 
RL = 12 dB «< » 
RL= 13 dB «< » 
RL = 14 dB «< » 
RL= 15 dB «< » 
RL = 16 dB «< » 
RL = 17 dB «< » 
RL = 18 dB «< » 
RL = 19 dB «< » 
RL= 20 dB «< » 
RL = 21 dB «< » 
RL= 22 dB «< » 
RL = 23 dB «< » 
RL= 24 dB «< » 
RL = 25 dB «< » 
RL= 26 dB «< » 
RL= 27 dB «< » 
RL= 28 dB «< » 
RL=29 dB «< » 
RL= 30 dB «< » 

ML = 6.86825 dB 
ML = 4.32923 dB 
ML = 3.02062 dB 
ML = 2.20481 dB 
ML = 1.65089 dB 
ML = 1.25628 dB 
ML = 0.96653 dB 
ML = 0.74940 dB 
ML = 0.58435 dB 
ML = 0.45758 dB 
ML = 0.35944 dB 
ML = 0.28305 dB 
ML = 0.22331 dB 
ML = 0.17643 dB 
ML = 0.13955 dB 
ML = 0.11048 dB 
ML = 0.08753 dB 
ML = 0.06938 dB 
ML = 0.05502 dB 
ML = 0.04365 dB 
ML = 0.03464 dB 
ML = 0.02749 dB 
ML = 0.02182 dB 
ML = 0.01732 dB 
ML = 0.01376 dB 
ML = 0.01092 dB 
ML = 0.00867 dB 
ML = 0.00689 dB 
ML = 0.00547 dB ANT 
ML = 0.00435 dB 

Equipamenla 8 1===G=.O=·==~d 
Radio 

Fig. Sistema Rádio em Microondas 

G.O. = Guia de Ondas 
B = Branching 

ANT = Antena Parabólica 
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DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

A Influência da Suspensão 
na Transferência Lateral de Peso 

Enga. Ricardo de Andrade Cardoso 

RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados obtidos usando o programa LVDS te 

Light Vehicle Dynamics Simulation te, um programa de simulação dinâmica 
de veículos, no estudo da influência da altura do centro de rolamento da 
suspensão na transferência lateral de peso. Foi simulado um veículo de 
passageiros genérico fazendo uma manobra de curva de raio constante. 

1 - INTRODUÇÃO 

os primeiros automóveis eram meras 
adaptações dos veículos comerciais 
de então. As "Carruagens sem ca-

valos", porém, para atender a demanda do 
público por veículos mais confortáveis e 
mais rápidos, devido a melhoria das estra
das e o aumento da potência dos motores, 
dependeu - se cada vez mais, dos sistemas 
de suspensão. Motor e caixa fornecem a for
ça trativa, o chassis e a carroceria fome,.. 
cem apoio e acomodação para os diversos 
componentes, cargas e passageiros; porém, 
os sistemas de suspensão devem agir como 

os pés e pernas dos veículos, suportar o peso 
do veículo acima do chão, distribuir o peso 
seletivamente, desenvolver força trativa 
com o solo para pelmitir a locomoção, fa
zer ajustes contínuos de espaço entre o ve
ículo e irregularidades do solo, controlar 
qualquer desvio do veículo do seu curso, 
fornecer meios para a mudança de curso e 
proteger o veículo e seu conteúdo de cho
ques excessivos devido a irregularidades do 
solo. Assim, O Sistema de Suspensão é o 
principal elemento em detelminar a mobi
lidade de um veículo e qualquer melhora 
ou aumento nesta mobilidade é o resultado 
de melhorias no sistema de suspensão. 
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2 • PROPRIEDADES DE RESPOSTA DA SUSPENSÃO 

Em sua maneira mais simples, todos os veículos são formados por uma massa suspensa 
( chassis e carroceria) apoiado por um sistema de suspensão, ligado a massa não suspensa ( 
eixos e rodas). O comportamento dinâmico deste sistema é o responsável pelo primeiro nível 
de isolação das irregularidades da estrada. Um resumo deste comportamento pode ser repre
sentado na Figura abaixo: 

Z 

Ze 

Fm 

Massa Suspensa 

Suspensão 

Massa não Suspensa 

Pneu 
Estrada 

Figura 1 - Modelo de Suspensão 

Este consiste de uma massa suspensa apoiada por um sistema de suspensão que por 
sua vez é ligada a massa não suspensa do eixo. A suspensão tem características de rigidez e 
amortecimento. O pneu é representado por uma mola simples, representando também o pe
queno amortecimento inerente da natureza visco - elástica do mesmo. 

A massa suspensa apoiada na suspensão e os pneus são capazes de movimento na 
direção vertical. 
A rigidez real da suspensão e os pneus em série é igual a: 

onde: 

72 

RS = _k_sk....:..p_ 
ks+kp 

RS = Rigidez efetiva da suspensão e pneus. 
ks = Rigidez da suspensão 
kp = Rigidez do pneu 
Z = Deslocamento vertical 
Ze = Elevação da estrada 
Cs = Coeficiente de amortecimento da suspensão 
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3 - EIXO DE ROLAMENTO 

Durante o deslocamento, a massa suspensa de um veículo irá girar (ou tenderá a girar) 
em relação a massa não suspensa, em torno de um eixo longitudinal, sob a ação de um mo
mento. Este eixo é o eixo de rolamento (roll axis) do sistema de suspensão. Para veículos 
sobre rodas convencionais, cada suspensão possui centros de rolamento (roll center) separa
dos, localizados no eixo de rolamento, para a suspensão dianteira e traseira. A localização de 
um centro de rolamento específico é determinado pela configuração e geometria do sistema 
de suspensão. 

4 - MOMENTO DE ROLAMENTO 

o comportamento de um veículo é um importante parâmetro de dirigibilidade, termo 
relacionado com a resposta fornecida pelo automóvel à entrada dos comandos realizados 
pelo motorista. Ao realizar uma curva, a ação da força centrífuga torna-se presente, agindo no 
centro de gravidade do veículo. Para balancear esta força, os pneus desenvolvem forças de 
resistência laterais e ângulos de deslizamento estão presentes em cada roda. 

As condições que levam ao rolamento podem ser vistas, fazendo-se um balanço de 
forças e considerando-se o veículo rígido e a estrada sem inclinação, como mostrado no 
modelo simples da figura 2. Por veículo rígido entende-se que as deflexões dos pneus e da 
suspensão são desprezadas. 

1------------------------------, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 Fr instável 
1 1 
1 1 
1 1 

r- -~----------------______________ L_, 
1 1 
1 I 
I 1 
1 I 
l 1 l •. .. l .......... . 
I 1 
I I 
1 I 
, J 

Hcg 

Fyi 
Fye 

Fze 

t 
Fzi 

Ycg 

Figura 2 - Forcas de Instabilidade ao Rolamento 
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onde: 
m = massa do veículo 
Fze = Carga na roda externa da curva. 
Fzi = Carga na roda interna da curva 
Fy = Força Lateral = Fyi + Fye 
t = bitola 

Fy 
ay = - = Aceleração Lateral 

m 

A condição de instabilidade ao rolamento pode ser mostrada graficamente, quando a 
linha de ação da força resultante entre a força lateral e o peso se projeta para fora da bitola do 
veículo. 

O momento de rolamento devido a aceleração lateral deve ser maior que o momento 
restaurador devido ao peso. 

may x Hcg > mg x Y cg 

portanto a aceleração lateral necessária para o tombamento é: 

t 

Yeg 
ay > gx - 

Heg 

sendo que ycg é igual a"2 ,temos que a aceleração lateral limite é dada por: 

t 
ay= - -

2Heg ' 

Esta medida simples é usada como uma primeira estimativa da resistência ao rola
mento apresentada por um veículo. Sendo necessário o conhecimento de dois parâmetros, a 
bitola ( t) e a altura do c.G. 

. Fy .. Fyl+ Fy. 

Hcg 

..- Fyl 
Fye 

tl+-
Fz,
-------+ll Fze 

Figura 2a - Análise de forças para um veículo 
fazendo uma curva 

Levando em conta as deflexões na 
suspensão e pneus ( veículo não rígido) 
e escrevendo a segunda lei de Newton 
para os momentos no eixo, podemos 
determinar a relação entre as cargas nas 
rodas, força lateral e ângulo de rolamento 
como mostrado na figura 2a. 
onde: 

hr = altura do Centro de Rolamento 
K<I> = Rigidez ao rolamento da suspen
são 
<I> = ângulo de rolamento da massa 
suspensa 
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4 - TRANSFERÊNCIA LATERAL DE PESO 

Conforme a aceleração lateral aumenta, a carga normal nas rodas, do lado interno da 
curva, diminui, aumentando a carga nas rodas do lado externo. Esta mudança da carga, causa
da pela aceleração lateral nas curvas, é chamada de Transferência Lateral de Peso. 
Consequentemente, os pneus terão que assumir um maior ângulo de deslizamento para man
ter a força lateral necessária para fazer a curva, isto é importante porque as forças de resistên
cia lateral geradas variam com a carga normal aplicada nos eixos e transferidas aos pneus. 

A transferência lateral de peso ocorre em ambos os eixos do veículo de duas maneiras: 

1) 2kf f/t Transferência lateral de peso devido ao rolamento. Depende da dinâmica do 
rolamento, e portanto, das manobras ocorridas durante a curva. É diretamente dependente da 
distribuição dos momentOs nos eixos dianteiros e traseiros. 

2) Transferência lateral de peso devido à altura do centro de rolamento. Este mecanis
mo provém das forç~s laterais impostas ao eixo, age instantaneamente e é dado por: 

hr 
Fze - Fzi = 2Fy-

t 

5 - PROGRAMA LVDS 

A seguir são apresentados os dados de entrada utilizados para a simulação dinâmica 
de veículo de passageiros comum. Estes dados consistem de: 

- Parâmetros do veículo. 
- Manobra a ser simulada. 

Parâmetros do Veiculo: 

Massa Total 1525 kg 
Massa suspensa do veículo 1250 kg 
Distância do c.G. ao eixo dianteiro 1.14 m 
Distância do c.G. ao eixo de rolamento 0.277 m ( original) 
Distância do c.G. ao eixo de rolamento 0.423 m ( modificado) 
Altura do c.G. 0.630 m 
Suspensão dianteira Macpherson 
Suspensão traseira Feixe de molas 
Distância entre eixos 2.48 m 
Bitola dianteira 1.387 
Bitola traseira 1.427 

Vol. XIV - N>I. 3 - 3>1. Trimestre de 1997 75 



DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

Condicões da manobra simulada: 

ângulo das rodas 5° 
manobra : curva de raio constante 
freios : não utilizado 
velocidade inicial 25 m1s 
tempo de simulação 5s 
coeficiente de atrito pneu solo : 0.85 

A primeira simulação foi para o veículo original com as coordenadas para o eixo de 
rolamento calculadas pelo programa e indicadas na figura 3. Para a segunda simulação foram 
mantidas as mesmas características do veículo, porém, alterou-se a altura do centro de rola
mento da suspensão traseira de 0.566 para 0.250 m. Posicionando-se o eixo de rolamento 
mais baixo e paralelo ao chão. 
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ROLL AX[S US[HG FOLLOW[HG SUSPEltSlOHS: 

rROHT SUSPEHS[OH: IlACPHERSOH STIWT 

REAR SUSPEltS[OH: HOTCIIK[SS DR[UE 

CC [1.34l1li g.8Il99 9.63911[ 
DISTAHCE rRõII cc To'IIOLL AX[S: 

9.4m METEJIS 

==~::::~~!~:::2:.~::MET=EJIS~-=-~~~~~~~~X 
REAR: FROHT: 

RC [9.1IIIIIII,~.9fiII(I,9.2599[ RC 12.~99,8.1IINIII,8.1799) 

ROLL AX[S USIHC FOLLOWIHC SUSPEH$[OHS: 

FROHT SUSPEHSIOH: IlACPHEJlSOH STRUT 

REAR SUSPEHSIOH: HOTCllXlSS DR[UE 

PRESS AHY KEY TO COHTltlJE 

CC 11.34l1li 9.9999 8.6399) 
DISTAHCE níõIt CC TO' ROLL AXIS: 

g.2773 METERS 

~~s~~x 
I--- 2.48 METEJIS---i! 

REAR: FROHT: 
RC [O.911Q9,8.99911,9.561!11) RC [2.4888,9.99I!II,9.17991 

PRESS AHY m TO COHTltlJE 

Figura 3 - eixos de rolamento calculados pelo programa 
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6 - RESULTADOS. 

A redução de altura do centro de rolamento, para a suspensão traseira, de 0.5600 m 
para 0.2500 m, causou uma redução significativa na transferência lateral de peso ocorrida no 
eixo traseiro do veículo, isso levou os pneus a assumirem um menor angulo de deslizamento, . 
necessário para fazer a curva. O mesmo não ocorreu para o eixo dianteiro, como pode ser 
visto no gráfico abaixo, já que a suspensão dianteira não sofreu qualquer modificação. A 
força centrífuga, que tende a tombar o veículo, também diminuiu, como mostrado no gráfico 
de aceleração lateral em função do tempo. . 

Z 
g ., 

Q. ., 
" cu 
'g 
-e 
~ 
c: 
f! 
I-

2000 

1600 

1200 

800 

400 

o 

TfWltNr6ncúl de PelO drAdo. ~ r'II SuepetltIo 

~ Eixo lraMIm Ha· 0.2.50 m 

~ Ebaod~Hct·O.eeo 

~ Ebcotr&Mn,Hrc-O.!5eOm 

~ Ebcodll,n1e6roHct-O.2.50m 

Figura 4 - Transferência Lateral de peso 
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Figura 5 - Força normal nos pneus 
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7 - CONCLUSÕES 

Devido ao eixo de rolamento estar mais 
paralelo ao chão ocorreu uma distribui
ção mais igualitária da distribuição de 
peso entre os eixos, Isto leva ao desen
volvimento de uma menor força de re
sistência lateral nos pneus, melhoran
do a estabilidade do veículo durante as 
curvas. 
O programa LVDS, requer uma quanti
dade modesta de dados de entrada e de 
tempo de processamento, sendo uma 
ferramenta adequada para o estudo dos 
efeitos dinâmicos dos sistemas de sus
pensão e demais sistemas veiculares 
como direção freios e pneus. 
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o Diagnóstico do Ensino no IME 

Equipe de Educação do REENGE-IME * 
. ' 

O 
. . 

REENGE (Projeto 'de Reengenharia 
do Ensino de Engenharia) é um pro
jeto que está sendo desenvolvido em 

várias universidades brasileiras e que visa 
a reestruturação-dos cursos de engenharia 
nestas instituições. No IME ele possui duas 
vertentes de ação, Projetos de Departamen
tos e de Infra-estrutúra é Equipe de Educa
ção, que se desenvolvem simultaneamen
te, objetivando reformular continuamente 
o ensino, coerente com uma engenharia que 
acompanhe as mudanças do. mundo. 

Os Projetos de Departamentos e de 
Infra-estrutura são desenvolvidos por pro

I fessores, pesquisadores e alunos do IME, 
/ além de estagiários bolsistas, e têm por ob
jetivo produzir conhecimento, estimular a 
pesquisa e criar novas formas de ensinar. 

* Prol. Carlos Sérgio da Costa Viana ; TC Pedro Luiz Schneider; 
Prol. Lígia Silva Leite (Coordenadores); ·Prol. Alícia Leite 
Fernandes ; Prol. Ana Beatriz Bevilaqua Filippelli Fernandes; Prol. 
José Roberto 'Serra lima; Prõl. Maria Luiza Sailes Vieira; Prol. 
Marisa Narcizo Sampaio; Prol. Sophia Roslindo Pimenta; Prol. 
Tatyana de Oliveira Lima. 

A Equipe de Educação, foimaqa 
essencialmente por pedagogos, trabalha no 
sentido de analisar e discutir os problemas 
estruturais, filosóficos e pedagógicos do 
Instituto, cornos membros da instituição, 
visando a reestruturação global dos cur
sos de engenharia. O trabalho desta equi
pe se desenvolve com atividades relacio
nadas a sete f.rentes integradas de estudo: 
Currículo, Avaliação, Atualização de Pro- ' 
fessores, Atividades Não Presenciais 
(ANP), Biblioteca, Integração e Levanta
mento de Necessidades. 

Para conhecer os aspectos pedagó
gicos da realidade do IME que pudessem 
possibilitar uma análise detalhada do en
sino nesta instituição e a elaboração de 
propostas de reformulação, foi desenvol
vido pela Equipe de Educação um com
plexo processo de diagnóstico do currícu
lo do IME envolvendo professores. e alu
nos. Durante este processo foram realiza
das: (a) reuniões com professores; (b) en
trevistas com alunos; (c~ elaboração, téc-
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nica de questionários; (d) aplicação dos questionários a alunos e professores. Foi também 
enviado um questionário a uma amostra das empresas que mantêm relacionamento com os 
cursos de graduação do IME. O diagnóstico visou medir a satisfação dos alunos e professores 
em relação ao ensino oferecido pela Instituição e conhecer a opinião e as experiências dos 
professores a respeito de alguns aspectos do currículo. 

A fase de elaboração dos questionários foi orientada pela metodologia de Hayes (1992), 
cuja preocupação é a precisão na medida de satisfação, e desdobrou-se em três etapas. Na 
primeira foram identificadas, com base em trabalhos de Kelly (1981), Luckesi (1990) e Karling 
(1991), as dimensões do que pode ser considerado um currículo de qualidade. Na segunda, a 
partir da teoria, foram determinados os exemplos específicos destas dimensões que se trans
formaram nas questões dos questionários. E na terceira etapa foi desenvolvida a sistemática 
do incidente crítico para a qual foram realizadas entrevistas e reuniões com uma amostra de 
professores e alunos, para que os interesses de toda a população pudessem estar representa
dos. O levantamento de incidentes críticos foi feito de forma diferente com professores e 
alunos, como será descrito posteriormente. 

Os questionários foram elaborados com base nessas dimensões e nas opiniões dos 
professores, coordenadores, chefes de departamentos, dos alunos do IME e empresas que 
empregam engenheiros nas diversas especialidades. Todos os questionários focalizaram as
pectos pedagógicos do currículo. 

A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS 

Para a fase de levantamento dos incidentes críticos, os alunos, chamados por Hayes de 
clientes efetivos, foram selecionados aleatoriamente para uma entrevista em grupo, compon
do uma amostra de 46 alunos de todas as séries e cursos. 

Nesta entrevista os alunos puderam conhecer, em linhas gerais, os objetivos do proje
to REENGE/IME e saber que, nesse processo de reformulação e nesta etapa de realização do 
diagnóstico, eles eram agentes fundamentais. Foi pedido a cada entrevistado que descrevesse 
de 5 a 10 exemplos positivos e de 5 a 10 exemplos negativos de situações efetivamente 
vivenciadas por eles que envolvessem diferentes aspectos do ensino. Os exemplos positivos 
e negativos constituíram os incidentes críticos que, associados às questões originadas pela 
teoria, transformaram-se nas questões do questionário. Antes de aplicá-lo definitivamente, 
porém, uma nova amostra de alunos (46 de todos os cursos e anos) respondeu a um questio
nário piloto para que fossem testadas a compreensão em relação às questões e a diagramação 
do questionário e pudessem ser feitos os ajustes necessários à sua aplicação final. 

A tabela O 1 mostra o total de comparecimento dos alunos à reunião para a aplicação 
do questionário final, realizada em 27 de novembro e 4 de dezembro de 1996, e demonstra 
que houve uma alta freqüência, que pode ser explicada pelo clima de confiança que se instau
rou entre os alunos e a Equipe de Educação; pela percepção dos alunos de que este instrumen
to foi construído também por eles; e por ter sido assegurado a eles que suas opiniões e suges
tões seriam divulgadas sem identificação dos respondentes . 

80 REVISTA MILITAR DE CItNCIA E TECNOLOGIA 1~~7 



o DIAGNÓSTICO DO ENSINO NO IME 

TABELA 01 
Distribuição dos alunos, por série, em relação ao 
comparecimento à aplicação do questionário final 

Ano Total Responderam " %(@) 

1º 64 52 81 

2º 74 54 73 

3º 57 43 75 

4º 61 47 77 

5º 60 56 93 

Total 316 252 80 

A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES 

Com os professores, o levantamento dos incidentes foi realizado a partir de reuniões 
em cada Departamento de Ensino (DE) com a Equipe de Educação, nas quais eram levanta
das as principais dificuldades e necessidades do Departamento e discutidas sugestões para a 
reformulação curricular. Foi também realizada uma reunião com o Corpo de Alunos com os 
mesmos objetivos. Nestas reuniões, realizadas entre setembro e novembro de 1996, estive
ram presentes 54 professores civis e militares. 

O objetivo inicial das reuniões, portanto, não era coletar incidentes críticos, mas como 
o material colhido era muito rico, foi feita uma adaptação da sistemática utilizada com os 
alunos, o que até o momento tem se mostrado satisfatório. Desta forma, as perguntas do 
questionário aplicado aos professores em dezembro de 1996, surgiram também da teoria 
consultada pela Equipe de Educação e da voz dos próprios respondentes do questionário. 

TABELA 02 
Distribuição dos professores, por Departamento de Ensino, 

em relação ao preenchimento do questionário 

Departamento Total de Professores R~sponderam 

Ensino Básico 09 03 

Fortificação e Construção 12 05 

Elétrica, Eletrônica e Comunicações 31 07 

Mecânica e Materiais 37 23 

Quimica 16 05 

Cartografia 13 08 

Sistema e Computação 16 08 

Total 134 67 
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33 

42 

23 
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31 

62 

50 

50 
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A PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS 

o questionário elaborado para as empresas não teve como objetivo medir sua satisfa
ção em relação ao profissional formado pelo IME, uma vez que estes são destinados aos 
quadros das organizações militares. As empresas não os recebem como funcionários e, as
sim, elas não têm condições de responder sobre a satisfação quanto ao desempenho desse 
profissional. As questões visam colher sugestões para a melhoria do ensino de engenharia 
com base nas possíveis falhas que estas empresas estejam detectando em estagiários e profis
sionais de engenharia que lá trabalham. 

Para responder ao questionário foi escolhida aleatoriamente uma amostra de 20% das 
58 empresas que mantêm algum relacionamento com os cursos de graduação do IME, seja 
através de visitas ou de convênios formalmente firmados. Quinze empresas receberam o ques
tionário, via fax, em março de 1997. Destas, até maio, oito haviam mandado resposta, tam
bém via fax. Na tabela 03 são apresentadas as empresas que mandaram a resposta ao questi
onário enviado e as suas diferentes áreas de atuação. 

TABELA 03 
Distribuição, por área de atuação, das empresas que responderam ao questionário. 

.. Empresa Área de atuação 

Hitachi Line do Brasil Fabricação de materiais elétrico-eletrônico 

Embratel SI A Telecomunicações 

Cimobrás - Cia de Molas Brasileiras Fabricação de feixes de molas 

Metal Leve SI A Ind. e Com. Fabricação de bronsina 

1mbel - Fábrica de Itajubá Fabricação de Armamento 

Aeroporto Cruzeiro SI A Serviço de Engenharia Cartográfica 

Instituto de Cartografia Aeronáutica Serviço de Engenharia Cartográfica 

Dataprev Processamento de Dados 

Portanto, até meados do mês de maio, a Equipe de Educação já havia recebido respos
ta de 54% das empresas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente a Equipe de Educação está realizando a análise descritiva dos dados 
coletados, tratando separadamente cada categoria (professor, aluno e empresa). Os dados 
analisados serão relacionados à teoria estudada, construindo a base da elaboração de suges
tões e propostas para o aperfeiçoamento do ensino no IME. 

Mesmo com este processo ainda em andamento, alguns resultados parciais já têm sido 
encaminhados a todos os que se mostraram interessados. Embora este encaminhamento te
nha acontecido informalmente, já que não houve apresentação oficial do resultado do traba
lho, as informações vem contribuindo para a realização de algumas discussões proveitosas 
para a Instituição e estão sendo levadas em consideração na tomada de decisões. 

Apesar de o trabalho não estar concluído, as informações já obtidas e organizadas pela 
Equipe de Educação estão à disposição dos alunos, professores e funcionários administrati
vos do !ME para que todos os seus membros participem do processo de reformulação do 
ensino. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

HAYES, Bob E. Measuring customer satisfaction: development and use of questionnaires. 
Milwaukee: ASQC, 1991. 

KARLING, Argemiro A. A Didática necessária. São Paulo: IBRASA, 1991. 
KELLY, Albert V. O Currículo: teoria e prática .. São Paulo: Harper e Ron do Brasil, 1981. 
LUCKESI, Prática docente e avaliação. Rio de Janeiro: ABT, 1990. 

' ;'.im·.1 'Valor da Assinàtura Anual: R$ 15,00 ", 
Remeta ~m cheque no vaIO(d~as~inatura tlnuà/ em favor da Biblioteca do Exércít~, constando no verso do rnesmosua finalidade 
, NOME 

MILITAR o Ativa 

O Reserva 

ENDEREÇO 

CIDADE 

I Organização Militar (OM ) 

: UF PAis 

CIVIL 
Profissâo 

" CEP 

' BIBlIOTECADOEX~RéiTO "" ",' " " '.' , , "," , "" ", " 
, Paláció Duqúe de Caxias J !'raç~ :Duque.de Caxf~s: 25, Ala, Marcflio Dias ' 3' ándar. 'Centro. Rio de Janeiro,RJ· CEP 20221.260 
, Uilação Gratuitad(3 toqo q Brasil: (0800123,8365 '" ' , " " 
.' TelefeX: (Oil) 519.5569 'rmail:bibliex@ístriicom:br" 

;;.;." . ~ . ~. . '... . ~ '." 

Vol. XIV - NQ 3 - 3Q Trimestre de 1997 83 



L. 1\ · 
- , 

Com toda 
excelêl1cia, 

El COPPE -I UFF~J Elbr8 rlOVOS 

laboratórios 8 a pesquisa i 

tecnológica ganha -força no país 

~. 
PETROBRAS 

Ministério da 
Educação 
e Cultura 

FINE.P 
-, -

'. · f· ~\.:,.~·';iJ .. 
t1~:~>4~~~~' :( ,.;~ 
~ - ,-F' -

- ::.J .. ~_;./ 

FA P· E RJ Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro 



NOTICIÁRIO 

Os termos IIEngenheiro" e li Engenharia" 
Sua Origem 

O termo "engenheiro", que surgiu pri
meiro, vem do latim "ingenium", 
que significava talento, aptidão, in-

venção, capacidade. Da origem latina de
rivou-se diretamente o termo português 
"engenho", aproximadamente com o mes
mo significado. Com a adição do sufixo 
"eiro", que designa o indivíduo de uma 
profissão, chegou-se à palavra "engenhei
ro". Em outras línguas a palavra para de
signar o profissional de engenharia tem a 
mesma origem: "ingénieur", em francês, 
"engineer", em inglês, "ingenieur", em ale
mão, "ingeniero", em espanhol, etc. 

A palavra "engenheiro", já era usu
al, desde o Século XVII, tanto em portu
guês como -em outras línguas, com a 
acepção de quem é capaz de fazer fortifi
cações e engenhos bélicos, isto é, para de
signar especificamente os engenheiros mi
litares. 

. Note-se que no mundo inteiro até 
o Século XVIII, e no Brasil até meados do 
Século XIX, atuavam na área de engenha-

Enga Pedro C. da Silva Telles 

tia duas classes de profissionais, os enge
nheiros militares e os denominados "mes
treS de risco". As funções primordiais dos 
engenheiros militares eram a cons.trução 

. de fortificações e os levantamentos e 
mapeamentos estratégicos e demarcação 
de fronteiras. Os profissionais que propri
amente projetavam e construíam as 
edificações em geral - inclusive as gran
des e famosas catedrais -, eram os "mes
tres de risco", ou "mestres pedreiros", pes
soas sem nenhuma formação teórica, e 
cujos conhecimentos da arte de construir 
eram apenas as regras empíricas, transmi
tidas verbalmente de um mestre mais an
tigo. A denominação desses profissionais 
guardava ainda uma lembrança das anti
gas corporações medievais. 

Por essa época confundia-se, com 
freqüência, a função do engenheiro com a 
do arquiteto e a do construtor, sendo, às 
vezes, difícil distinguir-se o artista do pro
jetista e do empreiteiro de obras, não ha
vendo em geral distinção entre o respon-



NOTICIÁRIO 

sável pelo aspecto mecânico-estrutural da obra, que seria o engenheiro, e o responsável pela con
cepção artístico-arquitetônica, que seria o arquiteto. Alguns engenheiros militares, enviados pela 
Metrópole ao Brasil no tempo colonial, foram designados indistintamente, em documentos da 
época, como engenheiro-mor, engenheiro arquiteto, arquiteto-mor de Sua Majestade, ou mesmo 
como mestre-pedreiro. Arquiteto era também um título corrente entre os mestres de ofício, que se 
destacavam na arte de construir. 

Assim, no Brasil e em Portugal, até princípios do Séc. XIX, a palavra engenheiro designa
va propriamente os engenheiros mnitares, e é por isso que o Diccionário Bluteau da língua portu
guesa (1789), defi ne engenheiro como "o que se aplica à engenharia, faz engenhos ou máquinas 
bélicas para o ataque ou defesa de praças, que sabe de f0l1ificações, da arte de tirar planos, medir 
geométrica ou trigonometricamente ... o que faz quaisquer máquinas". No famoso Diccionário 
Moraes, de 1813, encontra-se uma definição análoga. Ainda em 1859, o Novo Diccionario da 
Língua Portuguesa de Eduardo de Faria, definia engenheiro como o "oficial que sabe arquitetura 
militar e dirige os trabalhos para o ataque e defesa de praças ... ", mostrando assim como era arrai
gado o conceito de engenheiro como um profissional militar. 3 

É interessante observar que o título que se dava aos primeiros engenheiros militares era de 
"oficial de engenheiros", e não "oficial engenheiro", ou simplesmente "engenheiro". Dizia-se, por 
exemplo, "capitão de engenheiros" ou "coronel de engenheiros", dand,o, talvez, a entender que os 
subalternos e soldados comandados por esses oficiais seriam também engenheiros, já que se dedi
cavam igualmente a fazer obras, Da mesma forma, as primeiras unidades de engenharia do exérci
to eram denominadas batalhões de engenheiros, denominação essa mantida no Brasil até o início 
do século atual. 

A palavra "engenharia", derivada de "engenheiro", só começou a ser dicionarizada no 
início do Século XIX. Até bastante tempo depois ainda era empregado o termo "arquitetura" -
seguido de um explicativo -, para designar as diversas atividades e as obras dos engenheiros: 
dizia-se, assim, arquitetura civil , arquitetura hidráulica, arquitetura militar, arquitetura naval, etc. 

É interessante observar também que o Código Civil Brasileiro de 1915, do eminente jurista 
Clóvis Beviláqua, refere-se apenas ao empreiteiro, ao construtor e ao arquiteto, quando trata dos 
direitos, obrigações e responsabilidades de quem faz uma obra; diante da lei, a figura do engenhei
ro, como hoje a entendemos, ainda não existia! 

Note-se que o termoengineer (engenheiro), em inglês, tem também o sentido demaquinis
ta, ou de mecânico, o que causou bastante confusão, e algumas fraudes, entre estrangeiros que 
vieram para o Brasil. 

Sobre esse assunto é curioso observar que o termo engenheiro teve no Brasil, desde os 
primeiros tempos, o sentido também de dono ou capataz de engenho, que eram as primitivas e às 
vezes toscas instalações para o fabrico de açúcar, cachaça, farinha, etc. Ilustrando esse fato, Jorge 
Americano conta no seu livro "São Paulo nesse tempo", que por ocasião da construção da 
E.F.D.Pedro II (depois "Central do Brasil") no Vale do Paraíba, em São Paulo (1871 a 1875), "as 
filhas dos fazendeiros smpreenderam-se com a denominação de 'engenheiros' dada aos construto
res da estrada, pois 'engenheiro' era o empregado da fazenda que tinha a seu cargo o engenho de 
açúcar", e acrescenta: "Mas logo elas passaram a se interessar pelos engenheiros da estrada". 
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Governo ruim custa caro para o cidadão. A sociedade requer quadros 

técnicos e políticos mais preparados, inte lectual e moralmente, para se 

dedica,- à função -Governo. Sensíve l a essas preocupações, a UFRJ 

decidiu criar a ESCOLA DE POLíTICAS PÚBLICAS E GOVERNO 

voltada exatamente pa-, 

ra o aperfeiçoamento f 

daq ue les que formulam, 

gerem e interpretam 

polít icas públicas - em 

nível federal, estadua l e 

- -
munic ipal - re lac ionadas 

aos três poderes da 

República. 

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

A sala de aula dos líderes brasileiros. 
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