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ED I ~FORIAL 
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'. N" ão seráfalsonemexagero alguf11, dizermos que 'nossa época é infensa ' 
. . '. à l~itura de üv~()s,ao silê~êio, à:ejlexão. Ara.Pidez assombrosa dos 

. _ .melOS de transporte .e mms os nao menos assombrosos recursos dose 
meios de telecomunicações infelizmente têm contribuído para a permanênCia 
dessa atmosfera tãopoucofavorável ao bom e pleno uso da inteligência,. nior
mente no qu~ toc;' ào seujimprecípuoqueIo de contemplara' verdade. Vai 
ficando raro, por exemplo, encontrarmos em nosso país'um autor que alie em ' 
seus escritos: uma sólida culutrafilosófiça; uma redação correta eelegante, 
uma argumentação clara e precisa, e um sadio senso de humor,' que é caracte
rístico dos observadores mais a,tilados . 

. Nesse perturbado cenário da cultura moderna é comum ocorrer uma 
inquieta busca de novidades, em paralelo conr uma subconsciente recusa do ' 
passado; com suas crenças e seus valores .. Até mesmo nas escolas - ,de todos 
os níveis - as quais . deveriam comportar-se como ilhas de refúgio, mantendo
nos ,afastados e protegidos da pe;igosa agitação das ondas exteriores, até 
mesmO nessas veneráveis Casas de Ensino muitas vezes a obsessão pela novi
dade conseg.ue penetrare, penetrando, acába amortecendo o esptrito crítico, 
.entendidoeste adjetivo em. sua acepçáomais nobre. 

Essa perigosa recusa do passado foi o tema de uma recente lúcida pa
lestra realizada na UNESCO, por um pensador brasileiro que vem lutando em' .. 
nosso país em favor do retomo ao bom uso dá inteligência: ' (UOs mais exclu';' 
ídos dos excluídos" - Olavo de Carvalho, em Paris, junho, 1997). 

Algum leitor mais atento e/ou mais curioso poderá perguntar por que 
tal assunto está sendo abordado em uma publicação da área cientifico
tecnológica. A razão disso é muito simples: nós, os dessa áreá,nãogozamos 
de ,imunidades especiaiS contra o vírus do novidadeirismo; 

Nest~ instante talvez fosse bem oportuno procur~rmos; inspiração na . 
'época NÇltalina - esta fase do ano centrada em tomo de uma silencios~ e 
imóvel tría,de de pessoas - para recuperarmos o sentido do novo autêntico, 
istoé: dó sabe~ renovar mantendo-sefiel às coisas êssenciais. 

Com tal esperança desejamos aos que generosamente têm colaborado 
conosco escrevendo artigos, compondo, revisando, imprimindo,Jornando, en- .. 

. fini, possível esta Revista-'a todos os senhores umNatal. verdadei'ro, ' e que em 
1998-cadaagir seja bem, orientado e cada faze r. seja bem sUcçdido. São os 
votos cordiais da Redação da , Revista Militar de Ciência'e Tecnologia. 



Por incrível preço e buscando sempre oferecer aos seus leitores um elenco de obras atuais, a BIBLlEX lança o seu prograrr.a para 1998. 
São 12 doze) excelentes livros a domicilio e de baixfssimo custo, além da vantagem de pagamento parcelado. 
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pollticos, estrategistas e técnicos, pinçados à luz de feitos, fatos e comportamento ético-pragmático, A autora se propõe a compreender a inteligência do 
pensamento politico-estratégico-militar da Europa da segunda metade do século XIX e inicio do século XX, culminando no irrompimento da Primeira Guerra 
Mundial. 

2. O Choque de Civilizações -Samuel P. Huntingron 
Samuel P. Huntington introduz, partindo de avaliação histórico-cultural, a tese da revisão do conceito tradicional ocidental de uma 'civilização universal' para 
a definição de várias 'civilizações', com núcleos, cuhuras e objetivos pollticos e econômicos próprios. Trata-se de uma contribuição analltica e valiosa à 
pesquisa conjuntural de todo o intrincado processo dinâmico global, como o que se deparará a próxima geraç~o, 
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O livro apóia-se em 1400 minuciosos depoimentos de pessoas que, de uma forma qu de outra, participaram da Operação Overlord, no perlodo da meia-noite 
de S para 6 até meia-noite de 6 para 7 de junho de 1944. Os depoimentos são integrados e analisados, a eles se ,'untando arreciações sobre o planejamento 
e a execução das operações e as atitudes de comandantes e lideres aliados e alemães. Obra escrita em estilo de eitura fáci e atraente, prende a atenção do 
leitor e contém grande quantidade de infonnações para os estudiosos do assunto e público em geral. 

4. Introdução à Estratégia -André Beaufre 
Obra prefaciada pelo não menos célebre estudioso de assuntos militares, o Cap Liddell Hart, que a considera o tratado de Estratégia mais completo e mais 
cuidadosamente formulado dentre todos os que foram publicados ultimamente. O livro do Gen Beaufre é um esplêndido manual de Estratégia, claro, preciso 
e atual em suas apreciações e objetivo nas análises que apresenta. 

5. Fonnação do Oficial do Exército -Jehovah Moita 
O livro é, ao me;mo tempo, um ensaio de história e um debate de assuntos pedagógicos. Em essência, aborda as questões das bases da estrutura Inteleáual e 
a evolução do en,inQ de formação dos oficiais do Exército Brasileiro desde a criação, em 1810, da Real Academia Militar. 

6. Do Recôncavo aos Guararapes -Antonio de Souza Junior 
Por ocasião dos festejos comemorativos dos 350 anos da vitória das embrionárias annas brasileiras sobre as holandesas na Primeira Batalha dos Guararapes, é 
reeditada essa obra de fundamental interesse para os estudiosos de história militar brasileira. De leitura fácil, descreve as estratégias e Llticas empregadas, 
apresentando de maneira detalhada os efetivos em confronto, bem como documentos e relatórios nacionais e holandeses sobre as duas Batalhas de Guararapes. 

7. A Grande Barreira -J. F. Maya Pedrosa 
No meio civil, circulas universitários, polfticos e dentre o público geral é de se esperar que o livro seja elogiado e criticado, Maya Pedrosa endereça sua obra 
' aos jovens que não viveram a confrontação ideológica no Brasil e Ticam ouvindo versões condenatórias da conduta das Forças Armadas em suas intervenções 
Históricas na polltica'. Caso seus críticos, civis ou militares, publiquem reparos ou mesmo refutações ao trabalho do autor, ele se constituirá em um marco na 
história da participação do Exército na vida nacional, 

8. Tempestade do Deserto - Frank N. Schubert e Theresa L. Kraus 
~ a história da Guerra do Golfo (agosto de 1990 a fevereiro de 1990, em que uma espetacular força militar composta por uma coligação de palses , liderada 
pelos Estados Unidos, atuou contra o Iraque. Mostra o Exército norte-americano dos anos 90 e como foi empregado debaixo de fogo e sob a atenção do mundo. 
O livro, escrito em linguagem simples, direta e clara, como são as obras militares, é do maior interesse para os profissionais das armas, mas não faltarão civis 
dedicados ao estudo de História Militar capazes de o apreciarem. 

9. Democracia na América -Alexis de Tocquevi/le 
Embora publicado no inicio do Sec XIX, pennanece atual e desperta interesse geral. 'Democracia na América' exaha o valor do império das leis e da 
oportunidade para todos como fundamentos do regime democrático prevalentes na sociedade dos EUA no século passado. Trata-se de, um clássico que vem 
preencher uma lacuna na estante da Coleção Gen lIenlcio. 

10. O-Brasil e a Globalização - Francisco de Assis Grieco 
Trata-se de obra de interesse atual, de vez que aborda um dos mais controvertidos fenômenos contemporâneos: a globalização das atividades humanas, sejam 
elas econômicas, pollticas, sociais ou culturais. O autor, Francisco de Assis Grieco, é Mestre em Economia pela Universidade George Washington e pós
graduado em Economia Internacional e Pensamento Econômico pela London School of Economics and P.olitical Science, de Londres. 

11 . A Evolução Militar do Brasil- Cel J. B. Maga'hães 
Após uma apresentação sobre as origens e transfonnações da guerra, o autor realiza um estudo das nossas instituições militares, examinando-as em cada 
perlodo histórico distinto. 'Compreensão e o justo julgamento da razão de ser da eficiência ou não do mecan:smo militar nacional, reclamam análise atenta das 
circunst.\ncias de cada momento histórico' - esta é uma das conclusões apresentadas nesse estudo de leitura útil e interessante. 

12. O Príncipe -Comentado por Napoleão -Nicolau Maquiavel 
A obra, elaborada a partir de um enfoque realista e humanista, diS6eca o Estado, a ação polltica e seu agente -o polftico - mais como são do que como deveriam 
ser. Maquiavel se refere, nela, a um universo sócio-politico especifico e analisa fatos que lhe eram contemporâneos ou de ocorrência recente no encerramento 
do mundo medieval. Os comentários registrados por Napoleão, em 1816, apresentados em notas de rodapé, vem complementar este clássico escrito há quase 
cinco séculos, assegurando maior validade a.os conceitos emitidos pelo florentino Maquiavel. 

COLEÇÃO TAUNAY 
Trés Séculos de Literatura Militar Brasileira - Francisco de Paula Cidade 

COLEÇÃO MAL TROMPOWSKY 
Arte da Guerra - Francisco Ruas Santos' História Militar - Pedro Cordolino F. de Azevedo 

ASSINATURAS ANUAIS 
COLEÇÃO GENERAL BENfcIO: 

R$ 120,00 (pagáveis em três vezes e cartão de crédito) 
REVISTAS: 

A Defesa Nacional, Revista do Exército Brasileiro, Revista Militar de Ciência e Tecnologia (no BRASIL) - R$ 1 5,00 
A Defesa Nacional, Revista do Exército Brasi leiro, Revista Militar de Ciência e Tecnologia (EXTERIOR) - US$ 30,00 

Cartões de Crédito Credicard Mastercard e Diners Club International 

LlGAçAo GRATUITA DE TODO O BRASIL: (0800) 23 .8365 

Biblioteca do Exército Editora. Palácio Duque de Caxias. Praça Duque de Caxias, 25 • Centro 

Rio de janeiro· RJ • CEP 20221-260 • (021) 5 19-5707/Telefax: (021) 519-5569 • E-mail: bibliex@ism.com.br 



Revista Militar de Ciência e Tecnologia 
Publicação de Pesquisa e Desenvolvimento 
Científico-Tecnológico do Exército Brasileiro SUMÁRIO 

Ministro do Exército 
Gen Ex Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lucena 

Secretário de Ciência e Tecnplogia 
Gen Ex José Enaldo Rodrigues de Siqueira 

Diretor de Assuntos Culturais 
Gen Bda Sérgio Roberto DentinoMorgado 

Editor 
Cel Art EM LUIz Paulo Macedo Carvalho 

Conselho Editorial 
Prot. Fernando Luís Cumplido Mac-Dowell da Costa. Dr. 

Prot. José Carlos Araúio dos Santos. Dr. 
Prot. Gary Santos Varandas. MC 

Prol. Sérgio de Oliveira Vellozo. MC 
Prota. Maria Cristina Fogliatti de Sinay. Ora. 

Prot. Ronaldo Sérgio de Biasi. Dr. 

Redator 
Cel OEM Roberto Miscow Filho. MC 

Corpo Redatorial 
Cel Crcero Vianna de Abreu. Dr. 

Cel CEM Geraldo Magela Pinheiro Gomes. Df. 
Cel OEM Umberto Ramos de Andrade. Dr. 

Cel José Paulo do Prado Dieguez. MC 
Cel Carlos Antonio de Matos Barboza. Me 

Ten Cel OEM Paulo Jorge Brandão Pereira. MC. IPE 

Administração e Redação 
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 

Praça General Tibúrcio. 80· Praia Vermelha. Rio de Janeiro. AJ . 
CEP 22290·270 

Tel.: 10211295.6546 

Editoração ti Distribuição 
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO EDITORA 

Palácio Duque de Caxias· Pça. Duque de Caxias. 25/3" andar· 
Ala Marenio Dias 

reI.: 10211253.7934 

Plojeto Gráfico 
Teixeira leile Designers Associados 

Telelax:: 1021) 553·1979 

Programação Visual & Editoração Eletrônica 
JMesquita . . 

Telefax: 1021) 351·4976 

Produção Gráfica. Publicidade. Impressão e Acabamento 
MAROUES SMANA GRÁACOS E EDITORES LTOA. 

Rua Santos Rodrigues. 240 . Estácio. Rio de Janeiro, RJ 
Tel.: 10211502·9498/ Fax: 10211502.0635 

Os conceitos técnico-profissiooais emitidos em trabalhos assinados 
são de rcspoosabi' dade dos autores, não renetiodo necess3tiamentc a opi. 
nião da Re~isla e do Exército Brasileiro. 

A Revista não se responsabiha pelos dados cujas fOntes estejam 
devidamente citadas. 

Satvo ekpfes5a disposição em contrário. e permitida a repl'ooução 
lolal ou pa,cial das matérías publicadas. desde tlJe mern:iooados o autor e a 
fonle, 

Aceita-se int(!fc3rrbío com p.bIicaçóes nacionais ou estrangeiras, 
Os oriónais develáo Sei datioglafados em laudas com 30 lmas. em 

espaço duplo e. no mAximo. com 12 batidas por rrila. ac~nhadas de uma 
síntese do cUTfcUo e de \JT\3 lotograf.a 3x.4 do autor_ 

As referências bbliogrâficas devem ser feitas de aeotdo com as p!'es
crições da Associação Btasileira de Normas Técnicas (ABNll 

Auinatural I V.ndu de Númerol Avulsos 
AssinalLJas anuais e vendas de rúnerôs a...usos são feit~ na Biblioteca do 
ExércilO. telefone (0211253.4637: as ~3ncias conespo!l(fentes podem 
ser enviadas pof d"leQUe ou vale polita1. em nome da 'Siblil?teca do Exército·, 

AssinatlJ'3 Aooal: 
Br3sil- R$15.00 

Exlenor·USI30.!lO 

REVISTA MILITAR DE CltNCIA E TECNOLOGIA 
Rio de Janeiro 

Volume XN 
4'Trimestre de 1997 

Editorial 

PESQUISA 
Caos em Sistemas Mecânicos 
Marcelo Amorim Savi 

Produção de Carbeto de Silício por SHS 
Pedro Luiz Schineider, Irani Guedes Mattoso. 
Carlos Roberto Correia da Costa e 
Luís Henrique Leme Louro 

Vulnerabilidade de Redes: Identificação de Pontos Críticos 
Vânia Barcelos Gouvêa Campos e 
Paulo Afonso Lopes da Silva 

RESUMOS DE TESES 

DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 
Estatístic~ aplicada à cartografia (Aplicação da Estatística no 
Nivelamento Altimétrico) 
Major Moacir A. D. Figueiredo e alunos Braz. Chemir, 
Roberto Gomes. Pires Leandro. Dênis. Dos Anjos e 
Barreto 

. Uma história da arte de mapear . 
Linda Soraya Issmael Cardoni e 
Antonio Carlos Freire Sampaio 

O REENGE dolME: Construindo as Bases para um novo currículo 
i:quipe de Educação do REENGE-IME 

NOTICIÁRIO 
Evolução Geral da Engenharia no Brasil 

Pedro C, da Silva Telles 

01 

05 

19 

27 

33 

43 

51 

77 

83 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - A BUSCA DA SINERGIA 

A afirmativa da capafaz referência à pequena distância física e grande 
distância prática no campo da integração dos objetivos a ati/lgÍ/; exis
tente entre duas das mais conceituadas escolas do Exército Brasileiro -
o IME e a ECEME. Nos últimos dezoito meses, temos visto uma inver
são neste quadro. Combatente e técnico cOlileçam a trabalharjuntos em 
programas estruturados e de continuidade, onde os trabalhos técnicos 
têm, como objetivo primeiro, a imediata aplicação prática. Trabalhos 

como o "Estudo Digital do Terreno " (motivo da 

NOSSA CAPA capa), Sistema Militar de Informações Geográ
ficas para Implantaçeio na ECEME/( Escolas). 
Carta de Navegaçao Terrestré~ Projeto SiADOp. 
Projeto Jogos de Guerra, Projeto Criptologia/Se
gllrança de Informações, Projeto SIMMTRA, seio 
bons exemplos disso. 

No campo fértil do ambiente escolar lançou
se a semente; Que a citação feita /la capa seja a 
antevisão de .sell futuro. 

pS: os desenhos da capa foram extraídos do "site 
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PESQUISA 

Caos em Sistemas Mecânicos 

Marcelo Amorim Savi* 

RESUMO 

Os sistemas não-lineares são passíveis de apresentar movimento caótico. 
Modernamente, o caos é entendido como o comportamento estocástico de 

sistemas determinísticos. Este trabalho apresenta uma revisão sobre as 
principais características do caos em sistemas mecânicos: forte dependência 

das condições iniciais, ferradura de Smale, atrator estranho, conjunto de 
Cantor, dimensão fractal, fronteira fractal de bacias de atração e expoentes 

de Lyapunov. 

1. INTRODUÇÃO 

os modelos não-lineares, de um modo 
geral, descrevem melhor os fenôme
nos físicos. Contudo, as dificulda

des inerentes ao estudo dos problemas não
lineares, e o sucesso da mecânica linear, 
incentivaram, cada vez mais, o estudo de 
modelos lineares e bem comportados, fa
zendo com que os modelos não-lineares 
fossem evitados por muitas vezes. 

Euler explicita bem a dificuldade 
de tratar problemas não-lineares quando 
fala sobre o movimento de fluidos: "Se 

'Instituto Militar de Engenharia - Departamento de Engenharia 
Mecânica e de Materiais - 22.290-270 - Rio de Janeiro .,. RJ 
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não nos é permitido penetrar a um conhe
cimento completo sobre o movimento dos 
fluidos, não é à mecânica e à insuficiên
cia dos princípios conhecidos do movi
mento que se deve atribuir isto, mas à pró
pria análise que aqui nos abandona". 

O estudo de modelos lineares criou 
paradigmas que se enraizaram na tradição 
histórica. O determinismo estrito é um 
bom exemplo disto e pode ser bem repre
sentado pelo pensamento de Laplace que 
diz: "Devemos ver o estado presente do 
universo como o efeito do seu estado an
terior, e como a causa daquele que virá. 
Uma inteligência que, em qualquer ins
tante dado, soubesse todas as forças pela 
qualo mundo natural se move e a posição 
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de cada uma de suas partes componentes, e que tivesse também a capacidade de submeter 
todos estes dados à análise matemática, poderia encompassar na mesma fórmula os movi
mentos dos maiores objetos do universo e aqueles dos menores átomos; nada seria incerto 
para ele, e o futuro, assim como o passado, estaria presente diante de seus olhos ". 

Foi Poincaré, em fins do século XIX, que falou claramente sobre o acaso se contra
pondo ao determinismo estrito de Laplace: "Uma causa muito diminuta, que nos escapa, 
determina um efeito considerável, que não podemos deixar de ver, e então dizemos que este 
efeito é devido ao acaso. Se pudéssemos conhecer exatamente as leis da natureza e a situa
ção do universo no instante inicial, seríamos capazes de prever exatamente a situação deste 
mesmo universo no instante subseqüente. Mas mesmo quando as leis naturais já não tives
sem mais segredo para nós, só poderíamos conhecer a situação inicial aproxilnadamente. Se 
isto nos permite antecipar a situação subseqüente com o mesmo grau de aproximação, fica 
mos sati5feitos, dizemos que o fenômeno foi previsto, que é governado por leis. Mas nem 
sempre isto ocorre; pode acontecer que diferenças mínimas nas condições iniciais produzam 
diferenças muito grandes no fenôm eno final; um erro mínimo nas primeiras produziria um 
erro enorme neste último. A previsão torna-se impossível e temos o fenômeno do acaso ". 

Em 1963, Lorenz desenvolvia estudos sobre problemas atmosféricos, quando se de
parou com o acaso descrito por Poincaré. Contando com o auxílio de um computador, Lorenz 
tratava o modelo de Ray leigh-Bernard para convecção de fluidos, e observou que uma pe
quena variação nas condições iniciais poderia acarretar grandes diferenças na evolução do 
sistema. Este fato ficou conhecido como efeito borboleta, como uma alusão de que se uma 
borboleta batesse suas asas em algum lugar do planeta, ela poderia alterar a resposta do 
sistema dinâmico. Tratava-se de um sistema totalmente determinístico cujos resultados po
deriam ser aleatórios . 

Este trabalho trouxe "a assustadora compreensão de que equações matem.áticas siln
pies podiam servir de modelo para sistemas tão violentos" (Gleick, 1987). Iniciava-se aí o 
moderno estudo do caos, cujas idéias básicas haviam sido alcançadas por Poincaré. O caos é 
uma das inúmeras possibilidades de comportamento de um sistema não-linear. 

A idéia de que a natureza é bem comportada, que domina o senso comum, é uma 
conseqüência da exagerada utilização de modelos lineares, o que limitou o espectro de aná
lise por muitos anos, eliminando uma incrível variedade de comportamentos. 

A ciência moderna tende a atribuir o nome caos ao comportamento estocástico de 
sistemas determinísticos (Stewart, 1991). Cabe estabelecer a distinção entre fenômenos ale
atórios e caóticos. Os fenômenos aleatórios dizem respeito a sistemas não-determinísticos. 
Ou seja, o sistema apresenta uma resposta aleatória como uma conseqüência de uma entrada 
aleatória(Meirovitch, 1986). Por outro lado, os fenômenos caóticos são determinísticos. Assim, 
para uma entrada totalmente conhecida e determinada surge uma resposta aleatória. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar alguns conceitos básicos relaciona
dos ao caos. Inicialmente apresentam-se alguns sistemas físicos simples descritos por mode
los não-lineares. A seguir tratam-se algumas características apresentadas em uma resposta 
caótica: comportamento caótico, ferradura de Smale, expoentes de Lyapunov. 
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2. SISTEMAS FÍSICOS NÃO-LINEARES 

Esta seção apresenta alguns exemplos de sistemas físicos descritos através de mode
los não-lineares. Apesar da simplicidade dos modelos apresentados, cada um deles possui 
uma dinâmica muito rica, passível de exibir um movimento caótico. 

Considere, inicialmente, o movimento do pên
dulo (Figura 1). A descrição deste movimento pode ser 
obtida fazendo o equilíbrio das forças que atuam na F(t) 

massa m. Assumindo um amortecimento viscoso line-
ar e um forçamento periódico, obtém-se a seguinte equa-
ção do movimento, 

(1) 

onde 8 representa a posição do pêndulo e a é uma cons
tante. úJo está associado à freqüência natural do siste
ma. fi e Q representam a amplitude e a freqüência do 
forçamento periódico, respectivamente. O ponto signi
fica a derivada em relação ao tempo, t. 

() L 

Figura 1: Pêndulo simples. 

A consideração de que o movimento do pêndulo ocorre com pequenos ângulos, (sen(8) 
= 8), simplifica consideravelmente a equação do movimento, tornando-a linear. Esta aproxi
mação, usualmente aceita, modifica totalmente a dinâmica do sistema. 

Outro exemplo a ser considerado é um oscilador massa-mola-amortecedor, submeti
do a um forçamento externo, F(t), onde a força de restituição da mola é dada por uma função 
do tipo K(u) enquanto o amortecimento é dado por uma função C(u,ú) (Figura 2). 

K(u) 
F(t) 

m 

C(u,ü) 

Figura 2: Oscilador massa-mola-amortecedor. 

Fazendo o balanço de forças, obtém-se a seguinte equação do movimento, 

mü + C(u,u) + K(ú) = F(t) (2) 

onde u representa o deslocamento da massa m. 
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Considere então, um oscilador com uma força de restituição com não-linearidade 
cúbica e um amortecimento viscoso linear. A equação do movimento de um sistema deste 
tipo, admitindo um forçamento periódico, é mostrada a seguir, 

(3) 

Esta é a equação de Duffing usada para descrever uma série de fenômenos físicos 
importantes, dentre os quais deve-se destacar a viga de Moon & HoZmes, que trata a flambagem 
de uma viga elástica submetida à ação de forças magnéticas (Moon, 1980) - (Figura 3). 

J1 sen(fl t) 

.... ... 
~ ..... 

N 

11 
"" "-

Vig a 
tica [//EláS 

N 

11 
/ I 

/ 
Imãs 

Figura 3: Viga de Moon & Holmes 

Considere agora uma força de restituição elástica linear e um amortecimento não
linear. A seguinte equação do movimento peide ser escrita. 

(4) 

Esta é a equação de Van der PoZ, originalmente obtida para descrever o comporta
mento de um circuito elétrico com uma válvula tríodo, e uma resistência cujas propriedades 
variam de acordo com a corrente elétrica. O oscilador mostrado pode ser visto como o análo

go mecânico deste circuito. A principal ca-

8 

U racterística deste oscilador é que ele dissi-
'I pa energia para grandes amplitudes en

quanto, para pequenas amplitudes, absor
ve energia. Este sistema pode ser associa
do à alguns exemplos físicos cujo com
portamento pode ser entendido conside
rando um sistema massa-mola que desli
za sobre uma esteira que move-se com ve-
l~cidade Vo (Nayfeh & Mook, 1979) - (Fi-

Figura 4: Sistema auto-excitado. gura 4). 
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Com o objetivo de estudar fenômenos atmosféricos, Lorenz (1963) utilizou uma ver
são simplificada do modelo de Rayleigh-Bernard para convecção natural. O problema consi
dera duas chapas com temperaturas diferentes, separadas por um fluido. A temperatura da 
chapa superior é menor do que a da inferior (Figura 5).0 gradiente de temperatura induz o 
fluido a se movimentar de forma ascendente enquanto o efeito da gravidade induz o fluido a 
se movimentar de forma descendente. A interação entre estes dois fatores gera fenômenos 
bastante interessantes. Para descrever este fenômeno, é necessário considerar as equações de 
Navier-Stokes, da continuidade e da condução de calor. A simplificação proposta por Lorenz 
(Schuster, 1989) está apresentada a seguir, 

x=a(y-x) 
y = f3x - y - xz, 

i = yz -xy 
(5) 

onde x é proporcional a velocidade de circulação do fluido, y caracteriza a diferença de 
temperatura entre elementos de fluidos ascendentes e descendentes e z é proporcional aos 
desvios da temperatura vertical desde o valor de equilíbrio. a é um parâmetro associado ao 
Número de Prandtl, que relaciona viscosidade e condutividade térmica, f3 está relacionado 
com o gradiente de temperatura enquanto y é um fator geométrico. 

~_ To 

000 ~g 
~ . TI > TO 

Figura 5: Modelo de Lorenz para Convecção Natural. 

3. COMPORTAMENTO CAÓTICO 

Um sistema dinâmico pode ser expresso da seguinte forma, 

x =f(x), X E R". (6) 

Isto significa que um campo vetorial , x, está sendo submetido a uma transformação 
imposta por f O espaço das variáveis dependentes do sistema, x , é definido como o espaço 
fase (Wiggins, 1990). Um ponto de equilíbrio ou ponto fixo de um sistema dinâmico é defi
nido como sendo o ponto em que o sistema pode permanecer estacionário, ou seja, um ponto 
onde a solução não varia com o tempo. Assim, se x E R" for um ponto de equilíbrio do 
sistema dinâmico, entãof(x) = O (Guckenheimer & Holmes, 1983). 
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Considere o oscilador de Duffing, cuja equação do movimento está apresentada em (3). 
Escrevendo na forma do sistema dinâmico proposto, faz-se x = u e y = 11, de onde chega-se a 

x=y 
y = ay - W

0
2x - f3x 3 + fi sen( Qt) (7) 

Os parâmetros do sistema definem a natureza do comportamento. Por exemplo, con
sidere a = 0.05, W

0
2 = -0.2, f3 = 1, Q = 1. Variando-se o valor do parâmetro de forçamento fi, 

pode-se avaliar quais as excitações mais críticas. A resposta do sistema será observada de 
duas maneiras. Na primeira, considera-se a evolução da resposta do sistema no tempo. Na 
segunda, olha-se para o espaço fase. Tomando-se fi = 4, tem-se um comportamento periódi
co, bem comportado, que se repete com o tempo, conforme mostra a Figura 6a. A Figura 6b 
caracteriza este comportamento através de uma curva fechada. Por outro lado, tomando-se 
fi = 7.5, o sistema passa a apresentar um comportamento não-periódico, difícil de ser previs
to. A Figura 7 mostra esta não-periodicidade. Na Figura 7b, este comportamento é represen
tado através de uma curva que nunca se fecha . A não-periodicidade e conseqüente 
imprevisibilidade, caracterizam o caos. 

x 

(a) 

x 

(a) 

10 

2 

-2L---------------------~ -1 o 2 
25 30 35 (b) x 

t 

Figura 6: Resposta periódica. (a) Evolução no tempo; (b) Espaço fase. 

4~----------~--------_, 

-2 

-4 
25 

4 

2 

>- o 

-2 

-4 

-6 
30 35 (b) -4 -2 o 2 

t x 

Figura 7: Resposta caótica. (a) Evolução no tempo; (b) Espaço fase. 
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A seção de Poincaré elimina uma dimensão do sistema permitindo que se transforme 
um sistema contínuo no tempo em um mapeamento discreto (Thompsom & Stewart, 1986). 
Uma maneira de se definir a seção de Poincaré é observar uma dada órbita apenas em pontos 
discretos, estroboscopicamente tomados em uma superfície (Figura 8). 

Um outro procedimento útil para a 
análise do comportamento caótico é o dia
grama de bifurcação. O termo bifurcação foi 
usado pela primeira vez por Poincaré para 
expressar uma divisão das soluções de equi
líbrio. De uma maneira mais geral, entende
se bifurcação como uma mudança qualitati
va na estrutura de uma solução, como con
seqüência da variação dos parâmetros do sis
tema (Wiggins, 1990). O diagrama de bifur
cação apresenta a distribuição estroboscópica 
da resposta do sistema a partir de uma varia-

y 

Figura 8: Seção de Poincaré 

ção lenta de um dado parâmetro (Thompsom & Stewart, 1986). Desta forma, é possível ter-se 
uma visão global sobre os efeitos da variação deste parâmetro na resposta. A Figura 9 apre
senta o diagrama de bifurcação para o oscilador de Duffing. O parâmetro que está sendo 
variado é a amplitude do forçamento periódico, /J- . Deve-se observar que existem regiões 
onde o parâmetro /J- está associado a um número finito de pontos, assim como regiões onde 
ele está associado a uma nuvem de pontos. O comportamento caótico ocorre nas regiões 
onde existe uma nuvem de pontos. 

x 

2.5 r---.---.----r----,,...---.,.---..,.----...---.,--..,--~ 

2 

1.5 

0.5 

o~~. 

-0.5 ! 

-1 

-1.5 

-2~-~-~-~-~--~-~--~--~---~~ 

o 2 3 4 5 
Mi 

6 7 8 9 10 

Figura 9: Diagrama de bifurcação mostrando o deslocamento 
sob a variação da amplitude de forçamento. 
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4. FERRADURA DE SMALE 

Um sistema dinâmico pode ser entendido como um campo vetorial, x, que está sendo 
submetido a uma transformação imposta por uma função f, x = f(x,t). Pode-se olhar para 
estas transformações do ponto de vista geométrico, visando avaliar a maneira como uma 
forma específica é transformada pela função f, na medida que o tempo evolui. Desta forma, 
faz-se uma análise qualitativa do sistema dinâmico objetivando entender o comportamento 
global do sistema. A base para esta análise é a topologia, que pode ser entendida como a 
ciência que trata as transformações contínuas e as propriedades geométricas de alguns obje
tos sob a ação de transformações (Singer & Thorpe, 1967). 

Considere então, um quadrado unitário, D, submetido à ação da função f que o trans
forma de tal forma que contrai em uma direção enquanto o expande em outra, deformando D 
de modo que ele se mantenha no espaço original. Assim,jtransforma D, conforme mostra a 
Figura 10. 

v" 

§ 
/' 

f ---' 
VO v, • V10 ~ ... • /' 

Ho 

o 

Voa 

Figura 10: Seqüência de transformações impostas ao quadrado O pela função f. 

De maneira análoga, pode-se pensar em uma transformação inversa, de tal forma que 
a contração e a expansão de D seriam tomadas de fOI:ma diferente, conforme mostra a Figura 
11. 

1 

~ __ ,,_,~ •• ~ ___ H_' __ -+~ 
WJ Ho 

o 
H01 

Figura 11: Seqüência de transformações impostas ao quadrado O 
pela função inversa de f. 

'" ---l •• ," 

No limite, a interseção das transformações impostas por f (linhas verticais - Figura 
10) com aquelas impostas por f-I (linhas horizontais - Figura 11), formam um conjunto 

12 REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1'-;::\1' 



CAOS EM SISTEMAS MECÂNICOS 

invariante de pontos (Wiggins, 1990; Guckenheimer & Holmes, 1983). Este conjunto possui 
a forma de um conjunto de Cantor que é fechado e totalmente desconexo, possuindo uma 
infinidade incontável de pontos (Moon, 1992). Estas transformações implicam que, a um 
ponto qualquer de D, p, pode-se associar uma vizinhança, e, que pode ser infinitamente 
pequena, e onde pode-se escolher um outro ponto qualquer, j5. Após a função f atuar um 
número finito de vezes, pode-se observar que os pontos p e j5 estão separados de uma distân
cia finita. Diz-se então que o sistema possuiforte dependência das condições iniciais (Wiggins, 
1988). Esta propriedade caracteriza o comportamento caótico de um sistema dinâmico. Tra
ta-se do efeito borboleta, mencionado por Lorenz, e das causas muito diminutas, enunciadas 
por Poincaré, para caracterizar a imprevisibilidade dos sistemas com comportamento caóti
co. 

A forma de ferradura, assumida pelo quadrado unitário após uma transformação im
posta porf, é que identifica o que se chama deferradura de Smale. A existência da ferradura 
de Smale é uma das características de um sistema dinâmico que experimenta um movimento 
caótico. Holisticamente, o processo de formação desta ferradura tem sido visualizada como 
a transformação do padeiro, onde associa-se o quadrado unitário, D, à massa de pão que é 
preparada a partir de movimentos de contração-expansão-dobramento (Gleick, 1987; Stewart, 
1991 ). 

O movimento caótico de um sistema dinâmico pode ser caracterizado pela existência 
da ferradura de Smale. Assim, sob determinadas condições, a função f irá transformar o 
sistema de forma que existirá, em direções distintas, uma expansão, uma contração e uma 
deformação (ou dobramento). Esta constatação impõe que um sistema dinâmico necessita de 
pelo menos 3 dimensões para exibir um comportamento caótico (Wiggins, 1990; 
Guckenheimer & Holmes, 1983). 

De forma rigorosa, a existência da ferradura é uma condição necessária, mas não 
suficiente, para a existência do caos . A ferradura de Smale define o mecanismo de formação 
de uma estruturaFactal, que é o conjunto de Cantor (Moon, 1992). A Figura 12 mostra um 
caso típico da obtenção do conjunto a partir de um segmento de reta unitário. A regra para a 
construção do conjunto é dividir indefinidamente o segmento de reta em três partes, onde 
duas permanecem e uma é desconsiderada. 

I' I' 

Figura 12: Conjunto de Cantor obtido a partir de um segmento de reta unitário. 
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o conjunto de Cantor possui uma estrutura com auto-similaridade como uma conse
qüência de sua lei de formação (Barnsley, 1988). A auto-similaridade implica que, se uma 
parte do conjunto for ampliada, esta será idêntica ao conjunto original. Isto proporciona uma 
natureza fracionária para a estrutura do conjunto uma vez que o segmento de reta original 
será substituído por um conjunto de pontos que jamais ocuparão toda a dimensão original (1-
Dim), mas que também jamais terá uma dimensão nula. Diz-se que o conjunto possui uma 
natureza fractal, como uma alusão ao termo fracionário. 

Atrator é o conjunto limite para o qual se converge na medida em que o tempo evolui. 
Existem atratores de diversas dimensões. Por exemplo, um único ponto representa um atrator 
de dimensão zero, enquanto uma linha, é um atrator de dimensão 1. O comportamento caóti
co apresenta o que se chama atrator estranho que possui uma dimensãoFactal ouFacionária 
(Wiggins, 1990; Guckenheimer & Holmes, 1983). Existem muitas formas para se quantificar 
a dimensão de um sistema dinâmico. Farmer et ai. (1983) apresentam uma revisão sobre as 
principais formas. O método da capacidade de Komolgorov ou método das caixas consiste 
em determinar quantos cubos de lado e, ou esferas de raioe, N(e), são necessários para conter 
todo o conjunto de pontos. Assim, se e variar, o número de cubos irá variar com a seguinte 
relação (Mullin, 1993): 

(8) 

A definição da dimensão de um conjunto pode, então, ser feita da seguinte forma, 

A Figura 13 apresen
ta a seção de Poincaré para o 
oscilador de Duffing quando 
IA- = 7.5. A resposta apresenta 
um atrator estranho com di
mensão fractal, D = 1.73, o 
que significa que está entre 
1, que seria um segmento de 
reta, e 2, o plano. O atrator 
possui uma estrutura lamelar 
que tende a se repetir. 

14 

Figura 13: Seção de 
Poincaré do movimento 

caótico: Atrator Estranho. 

>. 

D = lim log[N(e)] 
&--+0 log(l / e) 
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A presença da estrutura fractal no sistema dinâmico, apesar de não estar necessaria
mente associada ao caos, pode estar associada a imprevisibilidade no sentido de provocar 
uma forte dependência das condições iniciais. Isto estaria associado a fronteira fractal de 
uma bacia de atração de um dado ponto de equilíbrio. Um atrator captura todas as órbitas 
que se iniciem na sua bacia de atração. Se a fronteira de dois atratores é suave, isto caracteri
za duas regiões distintas que podem ser bem definidas. Se por outro lado, a fronteira for 
fractal, isto significa que dois pontos indefinidamente próximos podem levar a pontos de 
equilíbrio distintos, o que torna impossível prever a evolução do sistema (Moon, 1992). 

5. EXPOENTES DE L YAPUNOV 

A forte dependência das condições iniciais, característica fundamental dos sistemas 
caóticos, pode ser quantificada através dos expoentes de Lyapunov, que definem a média da 
razão exponencial em que se diverge da vizinhança de uma dada trajetória. A definição deste 
parâmetro é de essencial importância na caracterização do caos, sendo um critério totalmen
te aceito (Kapitaniak, 1991). 

Considere uma trajetória do sistema dinâmico, que evolui a partir de uma condição 
inicial. Considere também uma vizinhança desta trajetória, que pode ser definida por uma 
esfera de diâmetro do' De cada ponto desta esfera, partirá uma nova trajetória e o conjunto de 
todas as trajetórias possíveis formará, em cada tempo t, esferas deformadas . Deseja-se ava
liar como duas trajetórias, suficientemente próximas, divergem uma da outra na medida que 
o sistema evolui. Em outras palavras, deseja-se avaliar como a esfera inicial se comporta na 
medida que o tempo evolui (Figura 14). 

Figura 14: Avaliação dos expoentes de Lyapunov. 

A variação do diâmetro desta esfera pode ser expressa a partir da seguinte expressão, 

(10) 

onde b é uma base de referência. Se o expoente À for negativo ou nulo, as trajetórias não 
divergem. Se por outro lado,À for positivo, indica que as trajetórias divergem, caracterizando 

° caos. 
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Algoritmos próprios devem ser considerados para avaliar os exponentes de Lyapunov 
(Wolf et ai., 1985; Parker & Chua, 1989). A divergência de uma trajetória caótica é local
mente exponencial. Todavia, uma distância d desta trajetória não deve ir para infinito uma 
vez que ela representa um sistema físico. Desta forma, para avaliar a média desta divergência 
das trajetórias, deve-se tomar uma média do crescimento exponencial em vários pontos so
bre a trajetória. Assim, quando a distância d(t) torna-se muito grande, define-se um novo 
dit) para reavaliar a divergência (Figura 15). Com isso, é possível definir uma média capaz 
de medir a divergência. 

Neste contexto, definem-se os expo-
entes de Lyapunov da seguinte forma, 

(lI) 

Voltando ao oscilador de Duffing, 
pode-se observar que os expoentes conver
gem para um valor específico. Como o sis
tema possui dimensão 2, o espectro de 
Lyapunov é composto de dois expoentes)'1 
e À]" No caso de um comportamento bem 
comportado (jA. = 4), os dois expoentes são 
negativos (Figura 16a). Quando o sistema 
apresenta comportamento caótico (jA. = 7.5), 
um expoente será positivo (Figura 16b). 

Figura 15: Cálculo dos expoentes de 
Lyapunov. 
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Figura 16: Evolução no tempo dos expoentes de Lyapunov. 
(a) Movimento periódico; (b) Movimento caótico. 
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A partir do espectro de Lyapunov, é possível formular um procedimento que avalie a 
dimensão do atrator. Considere o espectro de Lyapunov, ordenado de forma crescente. A 
dimensão de Lyapunov é definida da seguinte forma (Wolf et al., 1983): 

(12) 

onde j é definido a partir das seguintes condições, 

J.I 

2>~, <o (13) 
,=. 

6. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou uma revisão sobre as principais características do caos em 
sistemas mecânicos. Para que um sistema dinâmico apresente uma resposta caótica é neces
sário que ele possua características não-lineares. Neste caso, dependendo dos parâmetros 
deste sistema, ele pode responder caoticamente. Discutiu-se aqui que o caos possui forte 
dependência das condições iniciais. Além disso, uma resposta caótica deve estar associada a 
existência da ferradura de Smale, o que caracteriza a presença de uma estrutura fractal . 
Como conseqüência desta condição, o sistema dinâmico deve possuir dimensão maior ou 
igual a 3 para que possa experimentar o movimento caótico. A resposta caótica possui ainda 
um atrator estranho, do tipo de um conjunto de Cantor, com dimensão fractal. Os expoentes 
de Lyapunov constituem outra forma para se quantificar o caos. Quando um sistema apresen
ta resposta caótica, pelo menos um expoente do espectro de Lyapunov deve ser positivo. Isto 
significa que duas trajetórias, suficientemente próximas, divergem exponencialmente na 
medida que o tempo evolui. 
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Produçãode-Carbeto de Silício ,por S'HS 

, Edüardó de Sousa f-;imd*, Pedro Luti.Schneider**, 
Írani Guedes Mattoso***, Carlos /?óberto Correia d4 COSta,****e 

Luís Henrique Leme Louro***** 

RESUMO 

Amostras de carbeto de silício (SiC) foram produzidas;a;pàrtir dé pós de 
silício e carbono, utilizando-se a Síntese por Combustão Auto-Sustentada a 

Alta Temperatura, conhecida como SHS (Self-Propagating High ' 
Temperature Synthesis). Usaram-se 3 misturas destes pós, que eram 

constituídas por partículas de silício com a mesma granulometria, porém 
com partículas de carbono de granulometrias diferentes. O método utilizado 
foi caracterizado por uma temperatura de ignição aproximada de 14500C e 

. 'pela curta duração do processo (2 a3 minutos): As amostras foram . 
caracterizadas por difração de raios-x é microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). Palavras-chaves: SiC, SHS,s{ntese . 

• Cap OEM Met - Atualmente desempenha a função de adjunto 
da seção técnica do laboratório de materiais do IPO e é membro 

I. INTRODUÇÃO 

da linha de pesquisa de desenvolvimento ,de materiais para . , ' . 
blindagens. ' ' , () SiC éum material refratário que 
"Ten Cel Eng Militar do IME, Atualmenté está cursando o ",','" 'possui excel. eu, tes propried, a,des,. tais '.' 
doutorado na área de materiais cerâmicos, co'm trabalh'o dé tese ' 
dirigido para Srntese de' Novos Materiàis Cerâmicos por como alta resistência à corrosão, 
Combustão, " • ". I ' 1 d 
H"Engenheiro Eletrônic; atua no IME na área de Filmes Finos reslstencla a a tas temperaturas, e eva a 
e criogenia , Atualmente participa de projetos como colaborador dureza e alta condutividade ténilica. Por 
na Área de Materiais Cerâmicos voltados para Srntese de Novos ' 
Materiais, . , . isto, é utilizado em muitas aplicações de 
•••• Engenheiro Metalúrgico, Atua nolME como Engenheiro alto . desempenho, como dispositivos 
especialista em Materiais Cerâmicos na produção de materiais' ..' " . 
com . propriedades mecânicas especiais, semicondptores e circuitos integrados, O 
HH' Ten Cel R/1, PhO. em Engenhària dos Materiais, Prof: SI,' ç .pOdeeXl,' stir; . ti, - à'sicamente,em duas 
Adjunto , do IME, Aiualmente é O chefe de laboratório de . " 
materiajs cerâmicos do IME ' ' - formas: ,f3.,SiG'(ou 'simplesmente SiC) e 
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a-SiC, sendo a segunda metaestável (outras formas metaestáveis já foram documentadas). 
Este é processado e usado com ou sem fase metálica, quando será considerado um cermet ou 
um cerâmico, respectivamente(l ). 

A produção de SiC por SHS apresenta-se como uma alternativa economicamente 
promissora, por permitir alcançar a transformação completa, elevada pureza e partículas fi
nas, com dispositivos relativamente simples e em tempos muito reduzidos('-6). 

O modelo do mecanismo de formação do SiC por SHS foi estudado por Pampuch et 
al(2 ,) e Narayan et al(l), sendo proposto o modelo de dissolução-precipitação. Segundo estes, 
durante a reação de combustão, o Si funde e há 3 estágios envolvidos na formação do SiC: 
(1) dissolução do C sólido no Si líquido; (2) difusão do C pelo Si líquido e (3) precipitação 
do SiC no Si líquido. O primeiro estágio envolvendo a dissolução do C no Si líquido requer 
energia, sendo portanto uma reação endotérmica. O segundo estágio envolve difusão e trans
porte de C e requer uma energia de ativação de 9,2 kcal/mol. O terceiro estágio envolve a 
precipitação do SiC na solução supersaturada do Si, que é uma reação exotérmica, cuja entalpia 
de formação foi estimada como sendo de 59,0 ± 3 kcal/mol. Ainda segundo estes autores, 
conforme a frente de reação se movimenta, estágios repetidos de dissolução e difusão de C 
no Si líquido, seguidos de precipitação de SiC na solução líquida supersaturada ocorrem 
sucessivamente. 

Bowen(7), utilizando modelagem da reação SHS através de diferenças finitas, propôs 
um parâmetro que prediz se a formação do produto ocorrerá ou não por SHS. Segundo esse 
parâmetro, a reação só será auto-propagada se: 

(~'d -1;g) > Cp (reagentes) 

(Tig - To) - Cp (produtos) 

onde: Cp é a capacidade calorífica média nas respectivas faixas de temperaturas 

T
ad 

a temperatura adiabática 

T a temperatura de ignição 
Ig 

To a temperatura inicial, ou de pré-aquecimento, dos reagentes. 

(1) 

Uma ampla faixa de valores de T d' T , To e Cp foram utilizadas na modelagem e representa-a Ig 

das no gráfico de (Tad-Tig)/(Tig-To) vs Cp (reagentes)/ Cp (produtos), conforme mostrado na 
Figura 1 a. A linha diagonal é o resultado da Equação 1 e divide a região mapeada numa área 

onde o SHS é possível (SHS) e numa outra, onde o SHS não é possível (não-SHS). De forma 

a validar o modelo, foi necessário compará-lo aos resultados da literatura. Estes dados são 

apresentados graficamente na Figura 1 b, onde a ocorrência ou não do SHS foi prevista corre

tamente, exceto para a reação Mo+2Si~MoSi2' que é fracamente exotérmica. O SiC, com 

T d' T e Cp (reagentes)/ Cp (produtos) respectivamente iguais a 1800 K, 1573 K e 0,89, situa-
a Ig 

se na região não-SHS. Portanto, a condição de auto-propagação só será atingida se este for 

deslocado para a região SHS, ou seja, se To for maior ou igual a 1050oC. 
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Figura 1: a) Gráfico apresentando áreas onde o SHS ocorre ou não; b) Várias reações 
obtidas da literatura e representadas no gráfico(7) 

11. MATERIAIS E MÉTODOS DE ANÁLISE 

Para a produção do SiC, foram preparadas 3 misturas diferentes (M1, M2 e M3), com 
pós reagentes de C e Si . A Tabela I apresenta as características destas misturas. A combina
ção dos reagentes foi preparada na proporção mássica estequiométrica (30 e 70% em peso de 
C e Si, respectivamente), em etanol absoluto P.A., na razão de 1,5 ml de etanol para 1 g de 
massa de reagentes, empregando-se um moinho de bolas de alumina para homogeneização 
dos pós, num tempo aproximado de 24 horas. Em seguida, foi seca a 800C por 20 horas e 
posteriormente a 100°C por 70 horas, desaglomerada e peneirada (peneira de 400 mesh). 

TABELA I: Características das misturas de Si e C 

Mistura Reagente Área sup.(m2/g)*3 Granulometria(jJm) Pureza (%) 

Ml Si*1 2,74 14,42 99,63 
C 118,34 0,67 e 7,51 *2 98,0 

M2 Si 2,74 14,42 99,63 
C 6,53 13,75 99,92 

M3 Si 2,74 14,42 99,63 
C 2,99 26,30 95,0 

*10 Si utilizado é o mesmo em todas as misturas 
*2 Duas populações 
*3 Método BET 
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o compacto verde, com 0,75 cm de diâmetro e 0,2 cm de altura, foi produzido a partir 
de 0,1 g das misturas, por compactação uniaxial a frio , numa máquina universal de ensaios 
Instron. 

Desenvolveu-se o sistema de vácuo representado esquematicamente na Figura 2. Ba
sicamente, é formado por uma campânula onde se faz vácuo utilizando-se uma bomba mecâ
nica rotativa selada a óleo, um sensor e medidor Pirani, uma válvula agulha para entrada de 
argônio, 2 eletrodos para a passagem de corrente e uma fonte de aquecimento confeccionada 
em Mo. A corrente foi fornecida por uma fonte constituída de um variador de tensão (Variac), 
um transformador com entrada de 110V, saída de 10 V e capacidade máxima de 250 A. A 
leitura da corrente foi feita utilizando-se um amperímetro alicate e a temperatura da fonte foi 
medida por um pirômetro ótico Leeds & Northrup. 

Bomba de 
vácuo 

Eletrodos 

Fonte de LOlibdênio 
Campânula de vidro 

1 

Figura 2: Representação esquemática do dispositivo experimental. 

Inicialmente, parte da amostra era expelida pelas frestas da fonte, que não era perfei
tamente fechada. Para solucionar o problema, utilizou-se lã de vidro para envolver a amos
tra, por possuir alta temperatura de fusão e não reagir com a fonte e nem com o compacto. A 
reação foi otimizada com uma pressão de Ar de 54 N/m2

, 1 min de pré-aquecimento a 10500C 
e elevação da temperatura a 1450°C. O tempo total da experiência era de 2 a 3 minutos. As 
mesmas condições foram utilizadas nas 3 misturas. 

111. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A densidade teórica máxima da mistura (DTM), foi calculada pela média ponderada das 
densidades de cada componente, a partir da regra das misturas, com 67,3% em volume de Si 
e 32,7% em volume de C, encontrando-se um valor de 2,29 g/cm3. O compacto possuía uma 
densidade a verde de 50,8% da DTM. 

22 REVISTA MILITAR DE C I t N C I A E TE C N O L O G I A I':; ~ I' 



A mistura M 1 , conforme pode
se observar na Figura 3, foi a que apre
sentou o melhor resultado em termos 
de conversão dos reagentes Si e C no 
produto SiC, enquanto as reações uti
lizando M2 e M3 foram menos efica
zes. O uso de partículas maiores acar
reta mudança na condutividade térmi
ca, reduzindo a temperatura de com
bustão e conseqüentemente a estabi
lidade do processo de combustão. Os 
resultados de área específica, apresen
tadas na Tabela I, indicam que na mis
tura M 1, a área de contato entre o S i e 
o C é substancialmente maior do que 
nas misturas 2 e 3, o que facilita o de
senvolvimento da reação. 

Acredita-se(6) que a reação en
tre o Si e o C ocorra primeiramente 
pela infiltração de Si líquido nas 
macro e microporosidades do C 
reagente. A partir dos resultados de 
M 1, M2 e M3, pode-se considerar a 
eficiência da conversão como função 
da área superficial do C. Portanto, a 
escolha de um C reagente com alta 
área superficial facilita o SHS. A con
versão das misturas poderia ser 
otimizada com o emprego de uma 
temperatura de pré-aquecimento mai
or, tendo em vista que o valor de 1050 
DC situa o SiC muito próximo do li
mite experimental obtido por 
Bowen(7), ainda que na região "SHS". 

Nas observações feitas no 
MEV em M 1, constatou-se a presen
ça de partículas claras e escuras. A 
microanálise de raios-x por EDS re
velou serem as partículas claras SiC e 
as partículas escuras, Si não reagido, 
conforme as Figuras 4 e 5, respectiva
mente. 

PRODUÇÃO DE CARBETO DE SILÍCIO PO SHS 

MI 

c 
I 
I 

s- Si 
C-SiC 

/I 1I 

II II <: __ . ...;"...JL __ ..... '"_,,-' ) ~ 

11) 10 

II 11) 70 

M3 
S-Si 

c C-SiC 

c 

II 11) 70 

Figura 3: Difratograma de raios-x de M1, M2 e 
M3, mostrando os picos de Si e SiC. 
A transformação dos reagentes Si e C 
no produto SiC foi mais eficaz no caso 
da amostra M1. 

11) 

11) 
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Figura 4: Partícula de SiC, assinalada 
com o número 1. MEV (elétrons 

. secundários). 

IV. CONCLUSÕES 

Figura 5: Partícula de Si, assinalada 
com o número 2. MEV (elétrons 

secundários) . 

Amostras do cerâmico SiC foram produzidas por SHS, através de uma fonte de aque
cimento confeccionada em Mo, em atmosfera de Ar. Este procedimento caracterizou-se pela 
rápida duração do processo (2 a 3 minutos) e por uma temperatura de ignição aproximada de 
1450oC. 

Difratogramas de raios-x revelaram uma conversão parcial dos pós reagentes em SiC, 
indicando serem necessárias ainda algumas correções no procedimento experimental para a 
sua completa conversão. 

Das 3 misturas de Si e C utilizadas, aquela que possuía C de menor granulometria 
(0,67 -7 ,51 mm), foi a que apresentou o melhor resultado. Portanto, a escolha de um C reagente 
com alta área superficial facilita a reação por SHS. Desta forma, caso sejam usados, com este 
método, pós de Si e C com faixas granulométricas inferiores e uma temperatura e tempo de 
pré-aquecimento superiores, pode-se otimizar o processo, obtendo-se a completa transfor
mação dos reagentes em SiC. 
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Vulnerabilidade de · Redes . 
Identificação de Conjuntos de Pontos Críticos 

1. INTRODUÇÃO 

Redes Sã, o representações gráf.icas 
com aplicações em sistemas viá

. rios, de comunicação, de águas en-
tre outros. Sua estrutura é composta de 
pontos, chamados nós (ou vértiCes), e li
nhas, chamadas de arcos (ou arestas). No 
caso de redes representando sistemas viá
rios, os nós são interseções de vias ·ou ou
tro tipo de obra viária (pontes, túneis etc.) 
e os arcos correspondemàs vias que ligam 
esses nós. De acordo com a estrutura des
sas redes, existem nós (ou conjuntos de 
nós) que se sofrerem, simultaneamente, al
gum tipo de obstrução; podem impedir a 
passagem do fluxo (de veículos, de comu
nicações, etc.) de um nó de origem a um 
nó de destino da rede. 

Para identificar esses conjuntos de 
pontos, chamados críticos, entre dois nós 
(origem e destino) de uma rede, apresen-

• Prot. do Mestrado em Transportes - IME. 
•• Prot. do Mestrado em Sistemas e Computação - IME. 

Vânia Barcellos Gouvêa .Campos* 
Paulo Afonso Lopes da Silva ** 

ta-se, neste trabalho, um método que uti
liza um algoritmo de caminho mínimo e a 
técnica de Dinic (in SyslOl) que transfor
ma a rede original em uma rede em níveis 
(ou camadas), 

O principal objetivo do método é 
verificar o número de nós (cardinalidade 
do conjunto) que compõem o menor des
ses conjuntos e, consequentemente verifi
car a vulnerabilidade da rede. Quanto me
nor a cardinalidade desse conjunto mais 
vulnerável é a rede. 

. 2. CARACTERÍSTICAS 
DO MÉTODO 

o princípio básico do método proposto 
compreende a utilização de redes em ní
veis (ou camadas) . Uma rede em níveis é 
uma rede parcial, obtida a partir da rede 
inicial, da qual são retirados os arcos que 
ligam nós de uma mesma camada. Assim, 
cada nó pertencente a um mesmo nível 

. liga~se apenas com umnó do nível seguin-
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te, se o nó tiver um sucessor (ou sucessores) neste nível. Entenda-se nó sucessor como aquele 
que é destino de um arco com origem em um nó ( chamado antecessor) do nível anterior. 

A figura I apresenta um exemplo de rede e a figura 2, a rede parcial em camadas 
correspondente. Nesse exemplo a ligação entre os nós 2 e 3 na figura 1 não aparece na figura 
2 porque os nós estão no mesmo nível, o mesmo ocorrendo com outras ligações do mesmo 
tipo. Observe-se que, se os nós que compõem a mesma camada em uma rede em níveis (por 
exemplo: 1, 2 e 3) forem retirados da rede ou, no caso de um sistema dinâmico, estiverem 
inoperantes, não haverá passagem de fluxo entre o nó de origem O e o de destino D. 

Fig.1 - Exemplo de uma Rede com 
origem em O e destino em D. 

Cl C
2 

Fig.2 - Rede em níveis entre os nós O e O 

Assim, entre dois nós específicos (origem e destino) de uma rede, aqueles nós que 
pertencem a uma mesma camada na rede em níveis compõem um conjunto de pontos críti
cos. 

Para identificar os nós pertencentes a cada nível, o método proposto neste artigo uti
liza um algoritmo de caminho mínimo que define a composição de cada nível pela distância 
de cada nó em relação ao nó de origem. Isto é feito considerando-se que cada arco da rede 
possui valor 1, por exemplo, os nós que distam duas unidades de comprimento do nó de 
origem, pertencem ao segundo nível da rede parcial gerada. Desta forma, e para todos os nós, 
identifica-se os conjuntos de nós críticos em cada nível. Um processo de avaliação dos su
cessores e antecessores de cada nó identificará, entre todos os conjuntos aqueles de 
cardinalidade mínima. 

3. ETAPAS DO.MÉTODO 

Para uma rede qualquer e uma origem e um destino predefinidos, deve-se seguir os 
seguintes passos: 

Passo 1 - Atribuir o valor 1 para todos os arcos da rede. 

Passo 2 - Utilizar um algoritmo de caminho mínimo, para encontrar os caminhos míni
mos do nó de origem para todos os nós da rede. Feito isto, identificar a camada 
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a que pertence cada um dos nós pela análise do comprimento do caminho entre 
o nó de origem e o nó examinado. 

Passo 3 - Identificar os nós pertencentes a cada nível e, para definição dos subconjuntos 
de pontos críticos dos conjuntos iniciais, fazer seguintes verificações: 

12 - Para cada camada, verifica-se se cada um dos nós que pertencem ao mesmo 
nível possuem caminhos até o nó de destino. Neste caso, duas situações 
podem ocorrer: 

a) não existindo caminho entre algum destes nós e o destino; o nó que não 
possui caminho não faz parte de conjunto de pontos críticos 

b) existindo caminho entre o nó (ou nós) do conjunto e o destino, verifica
se se algum dos sucessores de cada um destes nós está na camada se
guinte. Caso positivo, o nó pertence a um conjunto pontos críticos; caso 
contrário, ele não pertence ao conjunto deste tipo. 

22 - Para os conjuntos de nós em camadas superiores ou iguais ao nó de destino, 
deve-se observar que os conjuntos de nós aos quais estes pertencem terão 
um número de elementos equivalentes à última camada antes do nó de des
tino. Assim, os conjuntos formados pelas camadas que pertencem ao desti
no, nessa ou nas posteriores, serão definidos substituindo-se esses nós pe
los seus respectivos antecessores da última camada antes do nó de destino. 

Passo 4 - Verificar a cardinalidade mínima dos conjuntos formados 

Formados os conjuntos no passo 3, para ratificar a cardinalidade dos conjuntos 
de pontos críticos, dado um conjunto, verificar: 

a) para cada um dos nós, se os mesmos estão ligados a dois ou mais nós na 
camada seguinte. Caso positivo, verificar se nenhum outro nó dessa ca
mada se liga a estes nós já verificados ou a um destes. Caso contrário, 
substituir esse nó pelos seus sucessores na camada seguinte, formando 
um novo subconjunto. 

b) se dois ou mais nós possuem o mesmo sucessor e único, na camada se
guinte. Substituir, então, nesse conjunto, esses nós pelo nó sucessor. 

Passo 5 - Verificar o conjunto de cardinalidade mínima anteriores da rede e definir a 
vulnerabilidade da rede pela cardinalidade desse conjunto. 
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Deve-se observar que os conjuntos de cardinalidade mínima são pontos críticos 
entre um ponto de origem e um ponto de destino. Em uma mesma rede, a 
vulnerablidade, sob o ponto de vista de conjuntos de nós, pode variar em função 
de diferentes nós de origem e de destino. 

Neste procedimento pode-se utilizar no passo 2, qualquer algoritmo de caminho 
mínimo existente, embora o algoritmo em matriz de Floyd ( in Minieka2

) apre
sente as respostas necessárias para os passos 2 e 3 do procedimento, fornecendo 
o tamanho dos caminhos entre todos os pares de vértices da rede. 

4. EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

Para Um maior entendimento do método, apresenta-se uma aplicação para identificar 
os conjuntos de pontos críticos da rede da figura 3, tomando-se como origem o nó 1 e destino 
o nó 20. 

Figura 3 - Exemplo de Aplicação 

Passo 1 - Atribuem-se valores de custo igual a 1 para todos os arcos, e aplica-se o algoritmo 
de Floyd para verificar o tamanho dos caminhos a cada um dos nós. Os resulta
dos encontram~se na tabela 1 
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Tabela l-Comprimento dos caminhos mínimos para cada um dos nós: 

Num. do nó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tam. do caminho O 1 1 2 3 4 1 2 3 2 

Num. do nó 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tam. do caminho 3 4 4 5 6 4 5 V V 6 

Passo 2 - Identificam-se os nós de cada uma das camadas e obtêm-se os seguintes conjun
tos : 

C, = {3, 2,7} 
C

2 
= {lO, 4, 8} 

C
3 
= {lI, 5, 9} 

C
4

= {I2,I3,16,6} 
C

5
= {14, 17} 

C6= {20,15} 

Passo 3 - Verifica-se se cada um dos nós que compõe os conjuntos definidos no passo 2, 
possui um caminho até o destino. Caso positivo, verifica-se se algum dos seus 
sucessores estão na camada seguinte; caso contrário o nó é retirado do conjunto. 

Após essa avaliação os seguintes subconjuntos de pontos críticos foram formados: 

C' ,={ 3,2,7} 
C' 2={ I0,4,8} 
C'3={II, 5, 9} 
C'4={ 13,16, 6} 
C'5={I4,17} 
C' 6= { 15, 17} 

(o nó 12 foi descartado porque não possui caminho até o destino) 

(como o nó 15 está na mesma camada que o nó de destino, o 
subconjunto ao qual ele pertence é formado substituindo-se o 
seu antecessor no subconjunto anterior, que no caso é o nó 14) 

Passo 4 - Verifica-se que os subconjuntos de cardinalidade mínima são: C' 5={ 14,17} e 
C'6= { 15,I7}. 

Com a solução encontrada, pode-se verificar na rede inicial que, caso os nós que 
pertencem a um conjunto de uma mesma camada forem retirados, não haverá 
passagem de fluxo entre o nó 1 e o nó 20 da rede e, consequentemente, a 
vulnerabilidade da rede estudada é dependente de apenas dois nós. 

Vol. XIV - N!! 4 - 4!! Trimestre de 1997 31 



PESQUISA 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉTODO 

Neste exemplo, utilizou-se uma rede com arcos orientados, ou seja, o fluxo deve 
obedecer ao sentido das ligações, mas pode-se também avaliar uma rede sem considerar o 
sentido dos arcos (rede não-orientada). No exemplo embora fossem necessárias modifica
ções em relação a alguns conjuntos, a cardinalidade mínima seria a mesma. 

Os conjuntos determinados não são únicos, pois se pode identificar outros subconjuntos 
substituindo-se nos existentes um ou mais nós pelos seus sucessores ou antecessores nas 
camadas posteriores ou anteriores. No e(Cemplo, pode-se identificar os conjuntos C' 7={ 4, 7 e 
2} e C'={3, 8, lO}, pela substituição, no primeiro, do nó 3 pelo seu sucessor na camada 
seguinte, o nó 4; e no segundo subconjunto substituiu-se os nós 2 e 7 pelos seus sucessores na 
camada seguinte, os nós 8 elO. 

Cabe ressaltar que a vulnerabilidade da rede, em função da cardinalidade destes con
juntos, não se altera. 
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Prezado assinante 

Estamos em débito com as assinaturas das revistas do ano de 1997. 

Dificuldades orçamentárias, a retração do mercado de divulgação e problemas da gráfica 

nos impediram de cumprir os prazos acordados. Todavia estamos envidando todo o 

nosso empenho para regularizar a distribuição das revistas, de modo fazê-las chegar aos 

assinantes no menor prazo hábil. 
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Apresentando nossas desculpas, agradecemos a sua compreensão e 
esperamos não · repetir as mesmas falhas em 1998. 

o Editor 
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Título da Tese: Caracterização MicrOe,strutural do Revesti'mentoFe-Zn 
Fosfatizado 

Curso: Pós~gradU(ição em .Ciência dos Materiais 

Autor: . Jorge Alberto AIcalá Vela 

Orientador: Carlos Nelson Elias - D.C. 

Local da Defesa: Instituto Militar de Engenharia 

Data.da Defesa: , 27 de Maio de 1997 

Este trabalho de tese consistiU em estudar recobrimentos de conversão a base . 
de fosfatos sobre chapas de aço com revestimentos galvarrecozido e gal vanizado. 
Utilizando remoção eletroquímica em combinação com difração de raios -X de ân
gulo rasante, foi realizada a caracterização dos revestimentos galvarrecozidosem 
chapas de aços livre de intersticiais e baixo carbono, identificando.,se a~ fases ~, 
o l' rI e r do sistema Fe-Zn. Observações no MEV permitiram caracterizar as 
morfologias dos revestimentos de conversão produzidos em solução comercial 

. tricatiônic.a de fosfatos. Com as técnicasespectroscópicas por dispersão de com
primento de onda e energia, observou-sea mudança nos teores dos constituintes P, 
Mn e Ni na camada de fosfatos com o tempo de tratamento. Através das 
espectroscopias de elétrons para análise. química e Auger, confirmou-se a hipótese 
de que o níquel metálico ,está depositado sobre o substrato ,e. forma núcleos no 
processo de fosfatização. Verificou-se que os cristais de fosfatos apresentamfor- . 
ma de moedas, as quais foram explicadas mediante teorias eletroquímicas e de 
filmes finos. As cinéticas de recobrimento das áreas dos substratos dos revesti
mentos galvarrecozidos por cristais de fosfato seguem uma lei de crescimento que 
obedece à equação de Johnson-Mehl com n = O,6.F'inalmente,,foi proposto um 
modelo para explicar a nucleação e crescimento dos cristais de fosfato a paItir de .
banhos tricatiônicos, o quaLse baseia no ataque do zincQda superfíc~e do substrato 
pelo ácidoJosfórico, depQsiçãoe nucle~ção do Ni e precipitaçãodqs sais de Josfato .... " 
sobre os nú~leosde Ni formados,devidoà mudança dó, pR. . 
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Título: 

Autor: 
Orientadora: 

Data da Defesa: 

Uso de Regras Ativas no Tratamento de Evolução de Esquemas em 
um Sistema Gerenciador de Objetos 
Ricardo Oliveira Barros 
Ana Maria de Carvalho Moura - D.Ing. - IME 
03/05/96 

Evolução de esquemas é um importante requisito para aplicações 00 (Orientadas a 
Objeto) . Esta funcionalidade está associada à habilidade de executar dinamicamente uma 
larga variedade de modificações sobre o esquema do BD, minimizando a necessidade de 
uma reorganização em prol de um melhor desempenho do sistema. 

Neste trabalho, são tratados os efeitos das modificações do esquema sobre os méto
dos e objetos instanciados no SIGO - Sistema Gerenciador de Objetos. O principal objetivo 
é garantir, além da integridade estrutural, a integridade comportamental e de instanciação do 
esquema da aplicação. Este resultado é obtido pelo armazenamento das efetivas modifica
ções sobre o esquema numa hierarquia de classes e pela conseqüente propagação destas 
modificações aos objetos instanciados. A propagação é feita através de métodos definidos 
como regras ativas associados às classes . Estas regras são automaticamente ativadas por 
métodos que referenciam os objetos durante a manipulação do esquema. 

Título: 
Autor: 

Orientador: 
Local de Defesa: 
Data da Defesa: 

Síntese de Análogos do Ácido Oxolínico 
Augusto César Assad 
José Daniel Figueroa Villar 
IME - Instituto Militar de Engenharia 
09/05/96 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma metodologia para a síntese de compos
tos análogos do ácido oxolínico, usando safrol corrio matéria-prima. 

O ácido oxolínico é um antibiótico para tratar infecções do trato urogenital. Este com
posto foi sintetizado pela primeira vez por Daniel Kaminsky e R. 1. Meltzer em 1965 e 
mostrou eficácia contra diversos organismos Gram-negativos e alguns Gram-positivos . 

Após a síntese do ácido oxolínico, diversos análogos a este composto, chamados de 
quinolonas, foram sintetizados. Na década de 80, surgiu uma nova classe de quinolonas, as 
F-quinolonas, que mostraram maior potência bactericida que o ácido oxolínico. Tais fatos 
demonstram a importância em se pesquisar e preparar estes tipos de compostos. 

Foram testadas duas rotas sintéticas diferentes para obtenção dos análogos do ácido 
oxolínico. Na primeira rota sintética o composto de partida foi o piperonal (1) . Este foi 
nitrado e em seguida reduzido para se obter o 6-aminopiperonal (2). A reação de condensação 
do 6-aminopiperonal (2) com aceto acetato de etila (3), produziu o 3-carboetóxi -2-metil-1 ,3-
dioxolo-[g]-quinolina (4). As tentativas preliminares de alquilação do composto 4 para o 
intermediário 5, precursor para a oxidação, não foram bem sucedidas. 
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2 3 

: EtI , , 

5 

A segunda, iniciou-se com a isomerização de safrol (6) à isosafrol e oxidação deste à 
piperonal, que por uma nova oxidação foi transformado em ácido piperonílico. Estas etapas 
constam da literatura e fornecem produtos com rendimentos aceitáveis. 

A reação do cloreto de ácido (7) com aceto acetato de etila (3) forneceu o 2-(3,4-
metilenodióxi-6-nitrobenzoíla) acetoacetato de etila (8), que reduzido com SnCl2 produziu o 
1 ,4-diidro-l -hidróxi-2-metil-6,7-metilenodióxi-4-oxo-3-quinolinacarboxilato de etila (9) . 
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As tentativas de reduzir o composto 8 usando diversos reagentes não foram bem suce
didas. Simultaneamente, 7 foi convertido ao éster metílico do ácido 6-aminopiperonílico 
(10), que falhou na condensação com acetoacetato de etila. 

Todos os produtos e intermediários obtidos neste trabalho foram caracterizados usan
do técnicas espectroscópicas, especialmente RMN de hidrogênio e l3C, Massas de alta reso
lução, IV e Uv. 
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Título: Arquiteturas para Interconexão de Computadores Móveis 

Autor: José Guilherme de Souza Pinto 

Orientadores: Astério Kiyoshi Tanaka (PhD) - IME 
Paulo Roberto de Lira Gondim - MAJ QEM (MSc) - IME 

Data da Defesa: 09/05/96 

Este trabalho trata dos aspectos ligados à mobilidade em redes de computadores base
ada na família de protocolos TCP/IP, com particular ênfase para o nível de rede. Caracterís
ticas desta família de protocolos são também apresentadas. 

Inicialmente, são descritas algumas arquiteturas, recentemente propostas, para a 
interconexão de computadores móveis. A seguir a nova versão para o IP, o IPNG (versão 6 ou 
IPV6), é descrita sucintamente, ressaltando-se o tratamento dado à mobilidade. 
Baseado em três destas arquiteturas, é aplicada uma metodologia baseada em eventos discre
tos, combinando o Método das Três Fases e o Diagrama de Ciclo de Atividade, com uma 
ferramenta de simulação desenvolvida no IME, o SIMUL. Estas arquiteturas são então com
paradas com base nos resultados obtidos para esta simulação. 

Título: Um Hipertexto com Sistema Especialista Médico embutido 

Autor: Axel da Fonseca Keppke 

Orientador: 
Data da Defesa: 

Emmanuel Piseces Lopes Passos 

13/05/96 

o rápido desenvolvimento tecnológico tem influenciado o ensino médico, requeren
do mudanças contínuas dos meios de ensino e material didático (SINHA, 1992). Por outro 
lado, os leigos recorrem cada vez mais ao computador buscando informações médicas, pre
parando-se melhor para a consulta ou evitando visitas desnecessárias ao consultório. 

É comum hoje, principalmente nos EUA, médicos comparem hipertextos em CD
ROMs com históricos de doenças de sua especialidade para auxiliar nos seus diagnósticos. 

Neste trabalho, é apresentado um estudo de técnicas para a criação de Hipertextos e 
Sistemas Especialistas, modelos de funcionamento destas duas tecnologias, além da ligação 
entre elas visando o desenvolvimento de um "sistema". Além disso, demonstra-se a viabili
dade da aplicação na medicina de um sistema de Hipertexto com Sistema Especialista embu
tido. 

O resultado final é a apresentação de um protótipo de Sistema constituído por um 
Hipertexto com informações médicas úteis para o leigo e dois Sistemas Especialistas em 
Clínica Médica: um fornecendo ao leigo pré-diagnóstico provável a partir das características 
do sintoma e outro fornecendo ao médico conduta apropriada a partir das características da 
doença. 
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Título: Aplicação de Sistemas de Informação Geográfica na Análise de Dados 
Sócio-Econômicos 

Autor: Eliane Maracajá Pôrto 
Orientadores: Mauro Pereira de Mello - M.C.UFPr-ffiGE 

Leonardo Castro de Oliveira - M.C. UFPr-IME 
Instituição: Instituto Militar de Engenharia - IMEIRJ 

Local da Defesa: Instituto Militar de Engenharia - IMEIRJ 
Data da Defesa: 14/05/96 

A crescente aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica na análise de dados 
sócio-econômicos se deve, principalmente, a disponibilidade cada vez maior de dados espa
cialmente referenciados. 

A principal vantagem em se utilizar tais sistemas na análise de dados sócio-econômi
cos reside em sua característica mais importante, que os tornam mais do que simples ferra
mentas computacionais gráficas utilizadas na geração de mapas, que é a sua capacidade de 
modelar fenômenos do mundo real, de uma forma dinâmica. Neste sentido, os dados armaze
nados nesses sistemas, sob a forma digital, podem ser atualizados e visualizados simultane
amente, propiciando ao analista uma rápida e nova visão das mudanças sócio-econômicas 
que ocorrem em um determinado espaço geográfico. 

Entretanto, a representação de fenômenos sócio-econômicos, em um ambiente de 
Sistemas de Informação Geográfica, esbarra em questões que envolvem o problema da mo
delagem de dados uma vez que se espera que o modelo escolhido reflita de forma mais fiel 
possível a realidade geográfica que se deseja representar. 

Neste contexto, o principal objetivo desta pesquisa é a modelagem e estruturação de 
dados sócio-econômicos (não-gráficos) em um ambiente de Sistemas de Informação Geo
gráfica, procurando permitir a análise dos relacionamentos espaciais de dados de natureza 
estatística, essencialmente não-gráficos, com dados de natureza gráfico-cartográfica, discu
tindo-se alguns modelos alternativos de representação. 

Título: Transportes e o Meio Ambiente no Brasil 
Aluna: Gláucia Brito Brandão 

Orientadora: Maria Cristina Fogliatti de Sinay 
Data da Defesa: 24/05/96 

O objetivo deste trabalho é a análise da legislação ambiental brasileira em relação aos 
Transportes, focalizando-se sua evolução e as distintas técnicas utilizadas para avaliação dos 
impactos ambientais para estes projetos. 

Para tal, foram analisados os conceitos básicos e os principais documentos destinados 
à orientação do desenvolvimento dos Estudos de Impactos Ambientais e seus respectivos 
Relatórios de Impactos Ambientais - ElAs/RIMAs. 
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A crescente conscientização da população quanto ao direito de reivindicar a garantia 
da qualidade de vida e a exigências de elaboração dos ElAs/RIMAs para fins de liberação de 
empréstimos internacionais, contribuíram para atualização da legislação ambiental brasilei
ra. Entretanto, foram verificados alguns obstáculos que impedem a sua plenitude de ação 
quer seja na abordagem governamental na gestão do meio ambiente, quer sejam nas limita
ções técnicas das equipes encarregadas pela elaboração/aprovação dos mesmos ou dos ór
gãos estaduais de controle e fiscalização. 

Título: 
Autor: 

Orientador: 
Data: 

Qualidade em Serviços de Transporte Coletivo Urbano por Ônibus 
Ivo Rogério Reinhold 
Paulo Afonso Lopes da Silva, Phd. 
04/07/96 

o presente trabalho tem como objetivo propor diretrizes gerenciais e operacionais de 
funcionalidade para melhoria da Qualidade, com base nos seus princípios e técnicas, relaci
onados com o conceito de nível de serviço que permita orientar o operador da empresa de 
TCUO a melhorar os seus serviços. 

Para cumprir este objetivo realizou-se um estudo teórico da literatura existente sobre 
a Gestão da Qualidade nos Transportes, e desenvolveu-se também pesquisa junto aos agentes 
dos Transportes por Ônibus (empresário e usuário), do Brasil, para determinar de acordo 
com a concepção de cada um deles os atributos mais importantes para a melhoria da presta
ção de serviços. 

Concluiu-se que os principais atributos são Conforto, Pontualidade, Rapidez, Segu
rança e Atendimento. Para cada atributo relacionaram-se indicadores como forma de repre
sentar o nível de serviços que a empresa deve operar e sugeriram-se recursos administrativos 
para melhorar a Qualidade dos Serviços oferecidos. 

Título: Escoamento Supersônico em um Expansor com Corpo Central 
Autor: Manolo Pires 

Orientador: Darcy das Neves Nobre - D. Sc. 
Co-Orientador: Su Jian - D. Sc. 

Local da Defesa: Instituto Militar de Engenharia 
Data da Defesa: 12/07/96 

Este trabalho trata da análise teórica do escoamento supersônico bidimensional, com 
simetria axial, em expansores convencionais e não convencionais (expansor convergente 
com um corpo central). É feita uma análise comparativa entre dois tipos de expansores, do 
parâmetro de desempenho operacional (coeficiente de empuxo) em várias condições de ope
ração. 
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A formulação obtida a partir da análise teórica é resolvida numericamente. São 
deduzidas as equações básicas de controle e as equações características ou linhas de Mach . É 
também estudado o escoamento transônico na região da garganta e desenvolvida a equação 
da linha geradora, bem como as propriedades nesta linha. 

A partir da linha geradora resolve-se o sistema de equações diferenciais parciais de 
controle do escoamento, válidas ao longo das características. Este sistema de equações é 
resolvido numericamente pelo método de diferenças finita. 

Os resultados numéricos mostram que o melhor desempenho do expansor com corpo 
central quando comparado com o expansor convencional, é obtido nas condições de 
superexpansão. Essas comparações são baseadas nos critérios de correlacionar o desempe
nho propulsivo dos expansores (coeficiente de empuxo) para variadas condições operacionais. 

Título: Estudo dos Parâmetros necessários à Construção de uma Câmara de 
Calibração para o Radônio 

Autor: Luiz Ernesto Santos de Carvalho Matta 
Orientadores: Julio José da Silva Estrada - D.Sc . 

Rex Nazaré Alves, D.Sc. 
Local da Defesa: Instituto Militar de Engenharia 

Data: 17/07/96 

A câmara controlada de radônio (CCR) é o meio mais adequado para se obter concen
trações conhecidas e estáveis de radônio e de seus produtos de decaimento, de modo a simu
lar diferentes ambientes de interesse. Estas câmaras são essenciais para a padronização e/ou 
otimização de métodos de medida e para a calibração de instrumentos e dosímetros, tão 
necessários para a melhor determinação da exposição de pessoas a estes radionuclídeos. 

O objetivo deste trabalho é a definição dos parâmetros relevantes para a construção 
de uma câmara controlada de radônio. A partir de uma pesquisa bibliográfica foram estuda
das as características e os parâmetros de onze câmaras, para melhor orientação deste traba
lho. Observou-se que existem câmaras de diversos tamanhos, formatos e volume. Também 
foi realizado um levantamento das características destas câmaras tais como da atividade da 
fonte de radônio e controles da geração de aerossóis, de temperatura, umidade e pressão. 

Este trabalho concluiu que a câmara controlada de radônio ideal para atende às mais 
diversas utilizações deve ser paralelepipedal de 30 m\ com uma antecâmara. A fonte gerado
ra de radônio deve ser um sal de rádio com atividade de 400 MBq, dividida em cinco fontes 
independentes, de modo que possa simular diversos ambientes de interesse. O controle da 
geração dos aerossóis deverá ser feito por meio de instrumentos comerciais, assim como os 
equipamentos para controle da pressão, temperatura e umidade. A fim de facilitar a constru
ção da CCR, sugere-se que esta seja realizada em etapas, de modo que possa ser utilizada nos 
experimentos mais simples e adquirir experiência na operação de uma câmara deste porte. 
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Título: Salvaguardas Nucleares 
Comparação de Dois Acordos 

Autor: Rex Nazaré Alves, D.Sc. 
Olga Y. Mafra Guidicini, D.Sc. 

Local da Defesa: Instituto Militar de Engenharia 

Data: 22/07/96 

o Acordo de Verificação, assinado pela Bélgica, Dinamarca, República Federal da 
Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Países Baixos, pela Comunidade Européia de Ener
gia Atômica (EURATOM) e pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) é com
parado com o Acordo Quadripartito, assinado pelo Brasil e Argentina, pela Agência Brasilei
ro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC) e pela AIEA. 

O Acordo de Verificação é decorrente da assinatura do Tratado de Não-Proliferação 
de Armas Nucleares (TNP) pelos países citados e o Acordo Quadripartito foi feito por inici
ativa do Brasil e da Argentina para colocar todas suas respectivas atividades nucleares sob 
sal vaguardas. 

A aplicação do Acordo Quadripartito tem resultados equivalentes aos de acordos de 
salvaguardas requeridos para os signatários do TNP. 

É enfatizada a participação das agências regionais de salvaguardas, EURATOM e 
ABACC, na implementação dos respectivos acordos. 

Título: Algoritmos Híbridos Nepro-Genéticos 

Autor: Silvio Sodré Pacheco 

Orientador: CEL. Rll Antonio Carlos Gay Thomé - Ph.D. 

Data da Defesa: 24/07/96 

A presente tese proporciona o estudo de uma classe de algoritmos de treinamento de 
redes neurais que associam algoritmos convencionais do tipo "backpropagation" e algoritmos 
genéticos, denominada algoritmos híbridos neuro-genéticos. Vários aspectos destes algoritmos 
são analisados e o estado da arte, bem como a tendência para o desenvolvimento de novas 
pesquisas na área, é avaliado. É realizada empiricamente com ferramentas desenvolvidas 
durante a própria pesquisa, uma análise comparativa entre as performances dos algoritmos 
estudados no treinamento de uma rede neural na resolução de alguns problemas, tais como 
XOR, Encoder 4-2-4, Paridade 4 e o reconhecimento de dígitos alfanuméricos. É proposto 

,um novo método denominado "Shake", assim como algumas variações do mesmo, buscando 
otimizar o treinamento de redes neurais sob um vetor de critérios considerados desejados 
pelos pesquisadores conexionistas. 
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Título: 
Aluno: 

Produtividade e Qualidade do Sistema de Transporte Ferroviário de Cargas 
Nelson Antonio Torracca 

Orientadora: 
Data da Defesa: 

Maria Cristina Fogliatti de Sinay 
6 de agosto de 1996 

o objetivo deste trabalho de tese é o desenvolvimento de um procedimento que per
mita maximizar a Produtividade de um sistema ferroviário de cargas, aqui definida como 
sendo sua Rentabilidade, sujeita às restrições de Qualidade vistas pela ótica dos clientes. 

É realizada uma revisão bibliográfica que mostra a evolução e a importância do Siste
ma Ferroviário Brasileiro, bem como dos conceitos de Qualidade e Produtividade e seus 
inter-relacionamentos a fim de que pudessem ser extraídos desses indicadores as variáveis 
dependentes e independentes e os parâmetros de entrada que integram o procedimento pro
posto. 

A Qualidade é tratada através dos atributos disponibilidade, confiabilidade e seguran
ça sendo que apenas o primeiro atributo, por possuir uma representação analítica através da 
demanda por unidade de tempo, foi incluído no procedimento supracitado. 

Finalmente, a Rentabilidade, diferença entre receitas e custos do transporte, é calcula
da em função da freqüência dos trens que é a variável de decisão do problema. 

Uma aplicação deste procedimento é desenvolvida com o objetivo de mostrar a 
potencialidade do mesmo como útil ferramenta gerencial. 

ABIBlIEX quer levar suas publicaçijes até você em qualquer parte do Brasil ou do 
exterior~ Se você mudou de endereço, ou deseja fazer alguma alteração junto ao 
nosso cadastro, preencha por favor o formulário abaixo indicando somente seu 
nome ea informação que deverá ser alterada. Obrigado! 
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DESENVOLVIM ENTO 
ETECNOtOGIA 

Estatística aplicada à cartografia 
,(Aplicação da Estatísticano Nivelamento Altimetrico) 

Maj Moacir I , Ten Braz2,Ten Chemin2
, AI Uchoa2

, AI Dênis2, 

"AI Barreto2, Al Pires2, AI Léandro2' Ai Dos Anjos2, Ai R. Gomes2 

RESUMO 

o presente ttabalho foirealizado pelos alunos do 3°. ano do Curso de Cartografia, 
sob a orientação do Major Moacyr. Oseu conteudoconsiste de duas partes. A 
primeira parte trata . dos conceitos básicos de estatística, particularmente da 
estatística inferencial e a segunda parte da aplicação destes conceitos nos 

trabalhos do profissional de cartografia no nivelamento altimétrico. O objetivo 
deste trabalho é ressaltar a importância da Estatísticapara o futuro Engenheiro 

Cartógrafo e o seu emprego no contexto profissional . 

, I· INTRODUÇÃO 

A··. Estatística é a ciência que se 
. ·.· ... preocupa com a organização, 

, descrição, análise e interpretaç[o 
dos dados experimentais, sendo dividida 
em duas partes: a Estatística Descritiva e 
Estatística Indutiva ou InferenciaJ ou 
Inferência Estatística. (Costa Neto, 1977). 
Neste trabalho foi utilizada a Estatística 

1 Maj OEM. Professorde Estatística do IME 
2 Alunos do 3° ano de. Engenharia Cartográfica do IME 

. , ., 

Inferencial , tendo em vista' o seu grande 
emprego na Cartografia. A Estatística 
Infereilcial a partir da análise de amostras, 
obtem resultados sobre populações, 
dizendo também qual a precisão dos 
resultados e com que probabilidade se 
pode confiarnasc'onclusões .obtidas. 

Os problemas da Estatística Infe
rencialpodemser divididos em 2 grandes 
grupos: problemas de estimação e testes 
de hipóteses. Neste trabalho foram utili
zados osJestes de hipóteses, pois são efe
tivamente empregados em Nivelamento 



DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

Altimétrico. Os testes de hipóteses podem ser divididos em testes paramétricos e não 
paramétricos, neste trabalho foi utilizado o teste de hipótese não paramétrico que supõem 
existir uma hipótese a cerca de um dado parâmetro ou de um modelo à adotar e,conforme o 
teste, estas hipóteses podem ser aceitas ou não. 

11 - O TESTE DE ADERÊNCIA 

Os testes de hipóteses não paramétricos de maior interesse para aplicação em 
Nivelamento Altimétrico são os testes de aderência. É uma importante classe de teste não
paramétrico onde a hipótese testada refere-se à forma da distribuição da população (Costa 
Neto, 1977). Admitindo-se por hipótese que a distribuição da variável de interesse na 
população é descrita por um determinado modelo de distribuição, este modelo é testado, 
verificando a boa ou má aderência dos dados da amostra ao modelo proposto. Se for obtido 
uma boa aderência e a amostra for razoavelmente grande, pode-se, em princípio, dizer que o 
modelo fornece uma boa idealização da distribuição, caso contrário o modelo testado seria 
inadequado para representar a população. A aderência pode ser verificada por três formas 
diferentes (Costa Neto, 1977): 

-7 Qui-quadrado ( x 2 ) 

-7 Kolmogorov-Smirnov 
-7 Graficamente 

Os testes de aderência pelo qui-quadrado e o Kolmogorov-Smirnov foram os testes 
abordados neste trabalho, tendo em vista que são muito aplicados em Levantamento 
Altimétrico, e são apresentados a seguir 

o TESTE DE ADERÊNCIA PELO QUI-QUADRADO ( X 2 ) 

Foi desenvolvido por Karl Pearson e baseia-se na seguinte estatística (Costa Neto, 
1977): 

k k 

X 2 =I (0. - E.)2/ E. = I 02/E. - n 
v ;=) I I I ;=) I I 

Onde: Xv 2 é a estatística de teste com v graus de liberdade; 
O; é a freqüência observada de uma determinada classe; 

E; é a freqüência esperada, segundo o modelo testado, dessa classe ou valor da variável 
k k 

n = I o. = I E = nU de elementos as amostra 
I I 

;=) ;=) 

k = número de classes ou valores encontrados 
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Se o modelo testado for verdadeiro e se todas E. 2:: 5, o valor de X 2 terá 
J v 

aproximadamente distribuição qui -quadrada com v = k - 1 - m , onde m é o número de 
parâmetros do modelo estimado independentemente a partir da amostra. A subtração por 1 é 

k 

devido ao fato da existência de uma restrição: L o. = n entre freqüências observadas 
;=1 J 

o cálculo das freqüências esperadas é Ej = n Pj , onde Pj é a probabilidade de se 
obter um valor da variável na classe considerada, e n é o número de elementos da amostra. O 
teste é unilateral sendo que a hipótese será rejeitada se X2 2:: X2 ex ,onde X2 ex é o valor 

v ~ ~ 

crítico obtido na construção da tabela. Caso existam classes que não satisfaçam a condição Ej 
2:: 5 estas deveram ser fundidas às classes adjacentes. A seguir é apresentado um exemplo 
para ilustrar a utilização do teste (adaptado de Costa Neto, 1977): 

O número de defeitos por unidade de uma amostra de 100 teodolitos produzidos no 
Brasil apresentou a seguinte distribuição de freqüência: 

número de defeitos -- O 2 3 4 5 6 7 

número de teodolitos - 25 35 18 13 4 2 2 

Deseja-se verificar se o número de defeitos por unidade segue razoavelmente uma 
Distribuição de Poisson. 

solução: 

distribuição de poisson : P ( x = r) = jtL~=-{l (r = 1,2.3 ...... ) 
r ! 

logo devemos estimar {l ( média) pois não foi especificada pela hipótese. Devemos estima
la pela média amostraI X 

X = 
LXifi 155 

n = 100 = 1,55 

Usando o modelo de poisson com média 1,55 acharemos todos os valores de P (x = i) 
para i = 0,1,2,3,4,5,6,7 

Calculando os E. para os respectivos p. : E. = n p. , e voltando na fórmula de temos: 
I I I I 

X2v = 3,276. Observe que como para os valores 5,6 e 7 da variável não satisfaz a condição Ej 

2:: 5 fizemos uma fundição de valores ao valor 4 com freqüência observada 9 e esperada 7,2 

atendendo ao requisito. 

Para o cálculo do X2 crítico: v = 5-1-1 = 3 e adotando ex=5%, X2 crítico = 7,815 dado 
v v 

de tabela, logo X2v ::5 X2v crítico, podendo dizer que a variável adere razoavelmente bem o 

modelo de poisson. 
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X F=O X j .Fj p, E. o.-E. (Oj-EY ~:_Ey 
I I I I I I I 

E j 

° 25 ° 0,212 3,2 3,2 10,24 0,483 

I 35 35 0,329 32,9 2,1 4,41 0,134 

2 18 36 0,225 22,5 -7,5 56,25 2,206 

3 13 39 0,132 13,2 -0,2 0,04 0,003 

4 4 16 0,051 5,1 

5 2 - 9 10 0,016 1,6-7,2 1,8 3,24 0,450 

6 2 12 0,004 0,4 

7 1 7 0,001 0,1 

I 100 155 100,0 3,276 

Dados extraídos do livro Estatística, Pedro Luiz Costa Neto (1977 ) 

o TESTE DE ADERÊNCIA PELO MÉTODO DE KOLMOGOROV -SMIRNOV 

° método dita que a variável de teste é a maior diferença observada entre a função de 
distribuição acumulada do modelo testado e da amostra. A função de distribuição acumulada 
do modelo testado , ou função de repartição , dá as probabilidades acumuladas em cada 
ponto, ou seja, F(x) = P (X~ x) , e a função de distribuição acumulada da amostra corresponde 
ao gráfico das freqüências relativas acumuladas, denominada G(x) . Em resumo o teste 
verifica o valor d = max / F(x) - G(x) / e o compara com um valor crítico, tabelado em 
função de 2 e n . Se d for maior que o valor crítico rejeita-se a hipótese, caso contrário aceita
se a hipótese. 

Exemplo: 
U ma amostra de 10 elementos fornece os seguintes valores: 

27,8 29,2 30,6 27,0 33,5 

29,5 27,3 25,4 28,0 30,2 

Testar a hipótese de que ela seja proveniente de uma população normal de média 30 e 
desvio padrão 2 
Solução: 

Como F(x) = P( X~ x, ) e de acordo com a fórmula: Z, = (X-u)/2, calculamos os Z e a 
I I I I 

partir da tabela de distribuição normal, achamos P(Z ~ Zj ) para todos os Zj . 
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Por sua vez os G(x) foram calculados a partir da fórmula G(x) = (i-l )/n à esquerda 
do ponto Xi e i/n à direita de Xi . As diferenças 1 F( x) - G(x) 1 foram calculados à esquerdo 
e à direita de Xi de modo que d= máx 1 F(x) - G(x) 1 = 0,3413 para n= 1 O e o valor crítico ao 
nível a = 5% de significância é 0,409. Logo podemos afirmar que a hipótese de normalidade 
da distribuição da população é válida. 

G(x) I /F(x)-G(x)1 

Xi 

X Z F(x) Esquerda Direita Esquerda Direita 

1 25,4 -2,30 0,0107 0,00 0,1 0,017 0,0893 

2 27,0 -1,50 0,0668 0,1 0,2 0,0332 0,1332 

3 27,3 -1,35 0,0885 0,2 0,3 0,1115 0,2115 

4 27,8 -1,10 0,1357 0,3 0,4 0,1643 0,2643 

5 28,0 - 1,0 0,1587 0,4 0,5 0,2413 0,3413 

6 29,2 -0,4 0,3446 0,5 0,6 0,1554 0,2554 

7 29,5 -0,25 0,4013 0,6 0,7 0,1987 0,2987 

8 30,2 0,10 0,5398 0,7 0,8 0,1602 0,2602 

9 30,6 0,30 0,6779 0,8 0,9 0,1221 0,2221 

10 33,5 1,75 0,9959 0,9 1,0 0,0599 0,0401 

exemplo extraído do livro Estatística. Pedro Luiz Costa Neto 

Obs.: Se n>50 , calcular os valores críticos para a = 5% e a= 1 % , por, respectivamente 

1,361.r,; e 1,63/.r,; 

o método é exato para distribuições contínuas e de parâmetros conhecidos. Quando os 
parâmetros são estimados, o teste é válido somente por aproximação. 

111. FUNDAMENTOS BÁSICOS EM LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO 

o Levantamento é o conjunto de operações que tem por objetivo a definição espacial 
de pontos naturais ou artificiais da supelfície terrestre e a Altimetria é a parte do Levantamento 
que tem por finalidade estimar a cota de pontos. O Nivelamento é o conjunto de operações 
que definem a posição de pontos de forma unidimensional, ao longo de um eixo normal à 
superfície terrestre, onde o nivelamento direto é o método mais preciso. 

O Nivelamento Direto é o conjunto de operações de medição que permitem determinar 
as diferenças de nível. Existem vários métodos de nivelamento; neste trabalho foi utilizado 
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o nivelamento direto,também denominado nivelamento geométrico, nivelamento geodésico 
ou nivelamento de precisão. A medição direta das distâncias verticais por meio de leituras 
executadas em miras verticais colocadas sobre os pontos considerados é um método 
classificado como de alta precisão. O equipamento básico utilizado, constitui-se de um nível 
e duas miras . O nível é um dispositivo ótico - mecânico que materializa no terreno um plano 
horizontal. As miras são réguas graduadas, colocadas na posição vertical, que fornecem a 
distância entre o ponto físico do terreno e o referido plano horizontal. 

Partindo do princípio que o objetivo final do levantamento altimétrico é a 
determinação de cotas de pontos e que a operação de nivelamento fornece a diferença de 
nível, deve-se sempre partir de um ponto de cota conhecida (ou arbitrada) para então se 
proceder ao transporte por meio do desnível, ou seja: 

onde, 

OBS. 

H, = cota do ponto I ; 
H2 = cota do ponto 2 ; 
ôh = diferenças de nível. 

L 1 

"' 

Figura 1 

O sinal apresentado na expressão anterior deve ser encarado como sinal algébrico: 

Para efeitos de simplificação, é adotada a seguinte convenção relativa às miras. 

• Mira de Ré 
Mira colocada sempre sobre o ponto de cota conhecida. A observação realizada 

sobre esta mira será convencionada como leitura de ré ou simplesmente ré (R) . 

• Mira de Vante 
Mira colocada sempre sobre o ponto de cota a determinar. A observações 

realizada sobre esta mira será convencionada como leitura de vante 6u simplesmente 
vante (V). 

Assim um desnível entre dois pontos consecutivos, será dado sempre pela expressão 
ôh = R - V, independente de ser positivo ou negativo. 

Pelo esquema apresentado na Figura 2 , depreende - se que existe um limite físico 
para determinação do desnível, imposto pelo afastamento entre os pontos ou pelo seu 
posicionamento relativo. Para se obter as diferenças de nível entre dois pontos quaisquer, 
estrutura - se o nivelamento direto seguindo a forma hierárquica, conforme apresentado na 
Figura 2. : 

48 

• Visada 
São as observações da distância vertical entre o ponto do terreno e o plano 

horizontal definido pelo nível. Esta distâcia corresponde à leitura observada sobre a mira. 
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• Lance 
Compreende o conjunto 

de 2 visadas, realizadas entre os 
pontos que se deseja obter a 
diferença de nível. 
Representado na Figura 2 pelas 
sucessivas marcas transversais . 

• Seção 
Compreende o conjunto 

de vários lances encadeados, de 
forma a proporcionar a 
determinação de cotas para 

t====:::!. ______ -I uç10 

1------------- - lInh. 
Figura 2 

pontos afastados da referência de nível. Da Figura 2 conclui - se que o desnível será 
obtido por meio da expressão: i1h = 1:Ré - 1:Vante. Representado na Figura 2 pêlos 
trechos Aa , aC, Cc; ef, etc. 

• Linha 
Compreende o conjunto de várias seções encadeadas entre duas referências 

de nível. Representada na Figura 2 pêlos trechos compreendidos por letras maiúsculas 
como AB ,BD, DE, DF, etc. 

• Circuito 
Compreende o conjunto de várias linhas de nivelamento , encadeadas de tal 

forma a retornar ao ponto de partida . Possui a condições geométricas de que o 
somatório de todos os desníveis seja nulo. Representado na figura 03 pêlos números 
1,2 e 3. 

• Rede 
Compreende o conjunto 

de vários circuitos de nivela
mento encadeados e constitui-se 
no universo de trabalho, repre
sentado por toda a Figura 3. Figura 3 

IV. APLICAÇÃO DOS TESTES DE ADERÊNCIA NO LEVANTAMENTO 
ALTIMÉTRICO 

Conforme apresentado no item 3, pode-se analisar oi1h e realizar um Teste de Aderência 
para verificar se o espaço amostraI dos Ms se comporta como uma distribuição normal e 
partir daí, fazer uma inferência estatística sobre essa variável aleatória i1h. 
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Foram feitos dois testes em 3 linhas para confirmar a hipótese de que ~h se comporta 
como uma normal. Obteve-se os seguintes resultados. 

n2 das linhas k s v X 2 
X (calculado) 

2 
X (críti co) 

01 5 1,7409 4 -0,025 3,23 9,42 

02 5 1,7474 4 -0,012 9,00 9,49 

03 5 2,3067 4 -0,350 0,92 9,49 

n2 das linhas desvio máximo valor crítico 

01 0,112 0,259 

02 0,121 0,192 

03 0,017 0,259 

Observar-se, nas duas tabelas, que os resultados foram satisfatórios, pois X\calculadO) 

foi menor que X 2
(crítiCO) e o mesmo para os desvios máximo. Comprovando que a diferença de 

nível pode ser estudada como uma distribuição normal sem causar muitos erros, obtendo 
dados precisos para nivelamento altmétrico. 

v -CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou uma aplicação da Estatística na Engenharia Cartográfica. A 
aplicação dos testes não paramétricas para solucionar o problema de discrepância em 
Nivelamento Altimétrico, demonstra que um embasamento estatístico sólido pode ser de 
grande valia para o Engenheiro Cartográfico. Este trabalho é fruto de uma pesquisa dos 
alunos do 32 ano de Cartografia que apresentou a necessidade do domínio da Estatística no 
nivelamento de terrenos. 
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RESUMO 

o objetivo do presente ,trabalho é apresentar um desenvolvimento histórico 
. da arte de mapear. . .. .. 

É técnica, pois todos os trabalhos 
que envolvem o mapeamento são rea:liza" C' artogr~fi.a é a ciência que tem . dos por métodos e processos consagrados. 

. por obJet! vo elaborar toda es- , É arte quando asimplicidade, á ~la-
pécie de cartas e plantas com- ' reza e a harmonia da informação procura 

preendendo o conjunto de operações ,des- atingir o ideal artístico da beleza. , 

1. INTRODUÇÃO 

'de oslevantameritos iniciais até a impres- Com certeza, a história da artéde 
são final." (ONU, 1949). . mapear precede a .escrita. Prova disto são 

"Cartografia é o conjunto de ci- as análises feitas por exploradores depo- ' 
ências, técnicas e artes que intervêm a par- ". vos antigos, que comprovaram possuir o 
tir dos resultados de observações diretas ser humano habilidade paratraçardese- . 

" ou da análise dectocumentos existentes; .. nhos e, a partir daí, mapás, antes de entrar 
tendo em vista a elaboração e a prepara- na fase escrita de seu desenvolvimento. 
ção ,de mapas, plantas e outras formas de Deye-se considerar, também~ que 
representação cartográfica, bem como a os povos primitivos eramnômadesporex~ 
sua utilização." (UNESCO, '1966). celência, ou seja, tinham a vontade. de ex-

É ciência, pois é necessário uma . pIorar novos;territóriôs para diversos fins, ' 
base científica para que uma expressão incIusiverleconquista. E para mover-se 
gráfica tenha satisfatória .exatid,ão. . constantemente era necessário conheteras 

. . . -. 

• l' Ten Eng Cart. aluna do CFO/IME ., .' 
"TC OEM Cart. Chefe do Depto ?e EngCartográficado IME 

direções e aS idistâncias, o que fazia com 
,que desenvolvess~mumà'maneira própria 
de fazer mapas ,()u cartás. " ..... 
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2. A CARTOGRAFIA NA ANTIGUIDADE (2.500 A.C. - 350 D.C) 

Nesta época os mapas eram manuscritos. Antes da invenção do papel, em 100 D.e. os 
mapas eram feitos com materiais que estavam ao alcance na natureza, tais como conchas, 
fibras de palma, argila, entre outros. 

2.1. O Mapa Mais Antigo 

Foi descoberto em escavações nas ruínas da ci
dade de Ga-Sur, ao norte da Babilônia. 

Trata-se de uma placa de barro cozido de apro
ximadamente 7 cm x 8 cm de dimensões e com idade 
de, aproximadamente, 4.500 anos, que representava o 
vale de um rio, provavelmente o Eufrates, com mon
tanhas de cada lado, à semelhança de escamas de pei 
xe. O rio desemboca, por um delta de três braços, em 
um laQ"o ou no mar. como ilustram as fiQ"uras 1 e 2. 

_ _ ...;.,~,mo 

FIGURA 2 - A descrição do mapa de Ga-Sur. 

Círculos marcam os pontos cardeais . 
Esta placa se encontra, hoje em dia, no Museu 

Semítico da Universidade de Harvard. 

2.2. Mapas dos Nativos das Ilhas Marshall 

Eram cartas de navegação formadas por con
chas ligadas por um entrelaçado de fibras de palma. 

O quadriculado representa o mar, as linhas cur_
o 

vas indicavam a frente das ondas e as ilhas eram as 
conchas, como ilustra a figura 3. 

FIGURA 1 - O mapa de Ga-Sur. 

FIGURA 3 - O mapa dos nativos 
da Ilha Marshall. 
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2.3. Mapas Esquimós 

Já foi bastante pesquisado sobre a habilidade de esquimós na confecção de mapas. 
Um exemplo é o mapa mostrado na figura 4, elaborado por um nativo sem conhecimentos e 
sem instrumentos para a medida, que representa as Ilhas Be1cher na Baía de Hudson, tendo o 
arquipélago como destaque, com um comprimento superior a 150 km, e possuía, como se 
verificou depois, uma precisão bem próxima ao Mapa da Marinha Britânica. 

M-'I ........ I'J.O. il\ I...Mí IltA,"U.'I>Ó 
.W; \"t~",,\ c:c> 

FIGURA 4 - O mapa esquimó das Ilhas Belcher. 

2.4. Mapas Astecas 

Este povo se preocupa em re
presentar os feitos históricos mais do 
que detalhes do terreno. 

Esses mapas são muito deco
rativos. Os desenhos de rios, bos
ques, campinas e templos são rea
listas e as figuras desenhadas nas 
povoações representam o que traduz 
seus nomes. 

A figura 5 ilustra um mapa 
asteca, no qual se indicam as viagens 
de uma tribo. FIGURA 5 - As viagens de uma tribo indicadas 

neste mapa asteca. 
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2.5. Mapas Chineses 

Como em tantas outras atividades, os 
chineses progrediram, no campo da Cartogra
fia, independente do Ocidente. Existem refe
rências de que, antes da chegada de europeus 
ao seu território, a China já estava mapeada, 
por seu povo, com detalhe e organização. 

O mais antigo mapa chinês que se tem 
notícia foi gravado em lousa no ano de 1.137 
A.c., onde é mostrada a Grande Muralha atra
vessando o Rio Amarelo, conforme é 
visualizado na figura 6. 

Com a invenção do papel, surgiram 
mapas locais de diversas regiões da China. 
Esta Cartografia já apresentava, na época, FIGURA 6 - O mapa chinês, no qual indica a 
certos princípios básicos como quadrículas, Grande Muralha atravessando o Rio 
orientação, indicação de distâncias, referên
cias sobre altitudes, ângulos etc. 

Amarelo. 

A figura 7 ilustra um outro mapa chinês antigo que representa a China como Império 
Central e todos os outros países como pequenas ilhas ao seu redor. 
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FIGURA 7 - O mapa chinês, no qual a China é 
representada como império central. 
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2.6. Grécia 

São aos gregos que se atribuem a base do sistema cartográfico atual, pois os mesmos 
atingiram uma cultura cartográfica não igualada até o princípio do século XVI. 

Os gregos admitiram a forma esférica da Terra, com seus pólos , o equador e os trópi 
cos. Desenvolveram o sistema de latitude e longitude, as primeiras projeções, bem como 
calcularam a dimensão da circunferência do planeta. 

2.6.1. Alguns Cartógrafos Gregos, suas Obras e a Visão sobre a Forma da Terra 

O geógrafo Anaximandro de Mileto (611-547 A.C.) fez um mapa de todo o mundo 
conhecido e Hecateu de Mileto (500 A.c.) aperfeiçoou este mapa e fez uma descrição siste
mática do mundo. Hecateu concebia a Terra como um disco, com as águas dos oceanos 
correndo ao redor. 

COMO r:-o \ M E01DO o TAMAN H.O d A 1ERR A 
PO~ ER.ATÓ STliNE5 _,._0_' " o , , 

<210~1!#f,AC) ... " ' ... , 
,..,/ "'''-' ' ~ 

1/ ' . 

\ 

No século V e princípio do IV A.c., 
acreditava-se que o mundo habitável tinha o 
formato alongado no sentido Leste-Oeste, 
equivalente ao dobro do comprimento do eixo 
Norte-Sul. 

No princípio do século IV A.c. foi 
introduzida a idéia de esfericidade da Terra. 
Esta idéia foi iniciada por considerações fi
losóficas,já que a esfera é considerada a mais 
perfeita das formas e a Terra, por ser obra dos 
deuses, devia ter esta forma . 

'\1 
i 

\ " ; 

,;' 

No ano 350 A.c., Aristóteles formu
lou os argumentos para comprovar a 
esfericidade da Terra. Foram conceituados o 
equador, os pólos e os trópicos. A superfície 
da Terra foi dividida em zonas de acordo com 
a temperatura predominante: tórrida, tempe
rada e fria. A obliqüidade do eixo terrestre, 
em relação ao sol, foi reconhecida e medida. 

1 _. • . . • 

r PAR A L ELOS g "'."'R! ~ \I.\ N05 DE. -~-;À~ó~~~~~-~l 
I 

Eratóstenes de Cirene (276-196 A.c.) 
mediu pela primeira vez a circunferência da 
Terra. Considerando-se, na época, que a dis
tância entre Siena e Alexandria era de 5.000 

FIGURA 8 - A medida da circunferência da 
Terra por Eratóstenes. 

estádios (926.250 m) e que Siena estava situada sobre o Trópico de Câncer, ao sul de 
Alexandria, Eratóstenes deveria medir o ângulo do sol ao meio-dia de 21 de junho. Após a 
medição, foi obtida uma inclinação de 1/50 da circunferência, tendo então a Terra 50 vezes a 
distância entre Siena e Alexandria, ou seja 250.000 estádios (aproximadamente 28.000 mi
lhas ou 45 .000 km), como ilustra a figura 8. 
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o resultado obtido teve uma precisão relativa de 14%, considerada muito boa para a 
época. 

Eratóstenes elaborou também um mapa-múndi do mundo habitado, com sete parale
los e meridianos. 

O astrônomo Hiparco (160-120 A.C.) propôs um outro sistema de paralelos e 
meridianos com intervalos iguais, em substituição ao que Eratóstenes havia feito. Seus ma
pas representavam o mundo dividido em 11 paralelos eqüidistantes. 

Crates construiu um globo terrestre, representando três continentes, apenas como com
pensação, pois o conhecido na época era o que é hoje a Europa e a Ásia, antecipando o que 
seria descoberto no futuro (América e Austrália), como pode ser observado na figura 9. 

o GLOBO DE CRATES 

FIGURA 9 - O globo de Crates. 

A construção deste globo resolveu o problema, surgido em decorrência de medições 
diferentes da Terra, de que as dimensões atribuídas ao mundo habitável eram pequenas para 
cobrir tão imensa esfera e dificilmente cobriria um quadrante dela. 

Cláudio Ptolomeu de Alexandria (90-168 D.C.) formulou a obra Geografia, de oito 
volumes, na qual explanava sobre técnicas de construção do globo, sobre as formas de cons
truir um mapa-múndi, descrevia duas projeções, ambas modificações da projeção cônica. 
Esta obra, na maior parte manuscrita, foi acompanhada por um mapa-múndi e 26 mapas 
detalhados . 

2.7. Roma 

Os romanos, ao contrário dos gregos, eram indiferentes a Geografia Matemática, ou 
seja, não se preocupavam com projeções, com latitudes ou longitudes, com medições astro-
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nômicas. Eles procuravam a praticidade nos mapas para alcançar finalidade militar ou admi
nistrativa. 

Sua principal obra, a Orbis 
Terrarum, representava o mundo inteiro 
dentro da forma redonda, onde o Império 
Romano ocupava a maior parte e a mais 
central, como pode-se observar na figura 
10. Há uma grande semelhança desta obra 
com os mapas chineses. 

3. A CARTOGRAFIA NA IDADE MÉ
DIA (350 D.e. - 1.470 D.e.) 

A cartografia medieval recebeu in
fluências religiosas, principalmente no 
sentido cristão do sobrenatural, acarretan- . 
do com isto a fuga da representação do 
mundo na sua forma real, mas sim, de for
ma simbólica e artística. 

FIGURA 10 - A Orbis Terrarum Romana. 

3.1. Alguns Cartógrafos e suas Obras 

No século VIII, o monge Beato, espanhol, construiu uma versão interessante do Mapa 
Romano, de forma oval, que era uma adaptação à Teologia Cristã, como pode ser observado 
na figura 11. 

FIGURA 11 - O mapa do monge Beato, com orientação para leste, 
"onde fica o Paraíso Terrestre", 
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Como os romanos, o mapa-múndi da era 
medieval continuou sendo um disco e era conheci
do como mapa T no O (Orbis Terrarum) ou o mapa 
de roda, como ilustra a figura 12. 

Nos mapas de Hereford e Ebstorf, 
construídos no final do século XV, onde o estilo 
gótico dominava a Arquitetura, eram ricamente 
decorados com iconografia cristã. 

O mapa de Edrisi foi uma das mais impor
tantes obras da cartografia árabe. Foi construído em 
1.154 e utilizava uma grosseira projeção retangu
lar. Estava orientado com o sul para cima, repre
sentava a Ásia bem detalhada e os mares Cáspio e 
Aral sem deformações normalmente atribuídas na 
Antiguidade. 

3.2. As Cartas Portulanas 

FIGURA 12 - O mapa T no O. 

Enquanto os cartógrafos eclesiásticos representavam um mundo irreal, surgiu um novo 
tipo de mapas, chamados Cartas Portulanas, os mais precisos até então. Suas principais 
características eram: 
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feitos, na sua maioria, de pele de ovelha; 

representavam a mesma região - o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro - com preci
são; 

orientados em relação ao norte magnético; 

possuíam o minucioso sistema da rosa-dos-ventos (direção da bússola), como pode 
ser observado na figura 13. 

FIGURA 13 - As Cartas Portulanas. 
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o Atlas Catalão, de 1.375, representou o auge das Cartas Portulanas. Possuía um 
alcance maior, o que podia ser considerado mapa-múndi. Representava a Ásia Oriental, a 
Península de Decan e o Oceano Índico. 

4. A CARTOGRAFIA NO RENASCIMENTO (1.470 - 1.700) 

Para o Renascimento, contribuíram três fatos importantes: a tradução da obra de 
Ptolomeu para o latim, onde foram descobertos vários erros de traçado; a invenção da im
prensa e da gravação, onde foi abandonado o processo manual de confecção de mapas; e 
finalmente os grandes descobrimentos, auxiliados por uma série de inventos, como a bússo
la, já mencionada anteriormente. 

No século XVII, foi lançada a idéia do achatamento terrestre por Isaac Newton, que, 
através de seus estudos, concebia a Terra achatada nos pólos, ou seja, com seu eixo maior no 
Equador. 

Destacavam-se as seguintes obras nesta época: 

- o mapa de Juan de La Cosa, que figurava a aportagem de Cabral no Brasil, a via
gem de Cabot e a rota para as Índias de Vasco da Gama, como pode-se observar na 
figura 14. 

- o mapa de Martin WaldseemüIler, de 1.507, que representava pela primeira vez as 
Américas do Norte e Sul separadas da Ásia. Era composto de 12 folhas e dimen
sões de 1,40 m x 2,40 m, como pode ser observado na figura 15. 

- o mapa de Diogo Ribeiro, no qual representava a nova concepção do mundo, após 
a viagem do Almirante Magalhães, que deu a volta ao mundo, descobrindo o local 
exato da América, o Estreito de Magalhães e a vasta extensão do Oceano Pacífico. 

FIGURA 14 - O mapa de Juan de La Cosa. 
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FIGURA 15 - O mapa de 
Waldseemüller. 
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FIGURA 16 - Parte do Globo de Martin Behaim. 

- o Globo Terrestre de Martin Behaim, de 1.492, que representava toda Geografia de 
Ptolomeu, com algumas edições baseadas nos descobrimentos portugueses, mas 
não constava a América, como pode ser visto na figura 16. 

- os Globos Terrestres de Juan Schoner. Em dois de seus globos, feitos em 1.515 e 
1.520, observava-se o estreito na América do Sul, antes da viagem de Magalhães. 

4.1. A Cartografia Italiana 

Seus primeiros mapas tinham o estilo portulano, com rumo e rosa-dos-ventos, mas 
nos mapas e cartas posteriores foram introduzidas projeções regulares. 

A obra mais importante foi o Atlas de Lafreri (Roma, 1.556 - 1.572), que possuía 
mapas dos melhores cartógrafos da época. 

4.2. A Cartografia Holandesa 

Os mapas holandeses eram precisos, mas quanto à expressão e representação não 
constituíam um conjunto harmônico. Por exemplo, quando existiam espaços vazios f'm de
terminados mapas, os desenhistas preenchiam-os com quaisquer dados ou inseriam linhas de 
fantasia feitas a pena. 

No renascimento, apareceram excelentes cartógrafos, daí esta época ter sido conheci
da como a idade de ouro da cartografia holandesa. Destacavam-se, dentre outros, os seguin
tes cartógrafos: 
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- Gerhard Kremer (1.512 - 1.594), conhecido como Mercator, que construiu globos 
terrestres, instrumentos e fez a correção parcial do mapa de Ptolomeu, em relação 
ao comprimento do Mediterrâneo, que abrangia 62°, em longitude, e passou a me
dir 53°. Sua mais notável obra foi a construção de um mapa-múndi em uma proje
ção cilíndrica equatorial conforme (não deforma os ângulos) - um cilindro 
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tangenciando a Terra no equador -, conhecida como projeção de Mercator, na qual 
representava os meridianos como linhas retas eqüidistantes e paralelas, formando 
ângulos retos com os paralelos, que também eram retas paralelas. Nesta projeção, 
as loxodromias - linhas de rumo - eram representadas por linhas retas, sendo de 
interesse para a navegação; 

- Abraão Ortélio (1.527 - 1.598), 
contemporâneo de Mercator, que 
publicou, em 1.570, o Theatrum 
Orbis Terrarum, considerado o pri
meiro atlas moderno. Esta obra foi 
impressa em cores, resultante de 53 
pranchas gravadas em cobre, como 
pode ser observado na figura 17 ; 

- Guilherme Janszoon Blaeu (1.571 
- 1.638), que publicou, em 1.634, 
o Atlas Novus. Sua obra foi conti
nuada por seus filhos e netos. 

4.3. A Cartografia Francesa 

FIGURA 17 - O Theatrum Orbis 
Terrarum de Ortélio 

Até meados do século XVI, os mapas franceses ainda tinham características medie
vais. Logo após, foram feitos os primeiros mapas renascentistas, com estilo clássico portulano 
e classificados como uns dos mais belos conhecidos. 

Os cartógrafos franceses mais conhecidos desta época foram: 

- Nicolau Sanson (1.600 - 1.667), que fez várias obras, e a maioria com influência da 
cartografia holandesa, como pode ser observado em uma de suas obras na figura 18; 

- Aleixo Huberto Jaillot, que editou, em 1.693, a obra geográfica mais importante da 
época Le Neptune François. 
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FIGURA 18 -O mapa de Sason, no 
qual está representada a 
América. O mapa está na 
projeção senoidal. 
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4.4. A Cartografia Inglesa 

Os mapas ingleses tinham características da cartografia holandesa, mas o excesso de 
detalhes e a falta de proporção os tornavam confusos. 

Destacavam-se os seguintes cartógrafos: 

- Christopher Saxton (1.542 - 1.608), que construiu o mapa Britannia Insularum, de 
1.583, contendo 21 folhas. Fez também o atlas nacional, com mapas dos condados 
ingleses; 

- Edward Wright (1.558 - 1.615), que revolucionou a cartografia náutica com sua 
obra Certain Erros of Navigation; 

- lohn Ogilby (1.600 - 1.676), autor do atlas contendo cartas topográficas das estra
das nacionais, com medições realizadas com alidade e odômetro, como pode ser 
observado na figura 19; 

- Edmund Halley (1.656 - 1.742), inventor das cartas magnéticas e metereológicas. 

FIGURA 19 - Mapas do Atlas de Ogilby, nos quais representam estradas. 

4.5. Outras Nações 

Nesta época foram feitos os primeiros mapas básicos de diversos países, tais como o 
mapa da Áustria, da Hungria, da Rússia, da Escandinávia, da Bavária etc. Para os Estados 
Unidos, os mapas da Virgínia e da Nova Inglaterra foram os de maior interesse. Estes mapas 
eram produtos de levantamentos à bússola feitos pelo Capo lohn Smith e apresentavam cru
zes demonstrando os limites do levantamento. 

O cartógrafo que mais se destacou foi o veneziano Vicente Cororielli (1.650-1.718), 
autor de globos terrestres de 3 m a 5 m de diâmetro e fundador da primeira Sociedade Geo
gráfica em Veneza, denominada Os Argonautas. 
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5. A REFORMA DA CARTOGRAFIA (1.700 -1.930) 

Nesta época houve um grande progresso científico e tecnológico, que se refletiu na 
Cartografia. As características mais acentuadas eram a precisão, a clareza e a minuciosidade, 
daí esta época ser chamada de Idade da Razão. 

Alguns instrumentos foram inventa
dos e métodos foram aprimorados, tais como 
: os sextantes e octantes, que substituíram as 
alidades e esquadras na navegação; o cronô
metro, que permitiu a determinação da lon
gitude com mais facilidade; o teodolito de 
luneta, que substituiu a alidade de pínulas; o 
aperfeiçoamento do método de triangulação, 
feito por Guilherme Blaue, aplicando-o em 
parte da costa holandesa. 

5.1. A Cartografia no Século XVIII 

5.1.1. A Cartografia Francesa 

Pode-se dizer que a Reforma da Car
tografia foi iniciada na França, com as deter
minações de longitudes através de observa
ções simultâneas das ocultações dos satélites 
de Júpiter. O resultado foi a confecção de um 
mapa-múndi, elaborado por João Domingos 
Cassini, como ilustra a figura 20. 

O cartógrafo Guilherme Delisle redu
ziu o comprimento do Mediterrâneo, fazen
do assim a correção no mapa de Ptolomeu. 
Corrigiu também o mapa da Califórnia. 

O mapa da África, feito por João Ba
tista Bourguignon D' Anville (1.697 - 1.782), 
ilustrava bem as características desta época, 
contrastando com o mapa decorativo de 
J anszoon, do Renascimento, como pode ser 
observado na figura 21. 

5.1.2. A Cartografia Inglesa 

A Inglaterra era a maior potência ma
rítima européia e em conseqüência disto, ex-
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FIGURA 20 - O mapa-múndi de Cassini, no 
qual foram incorporadas novas longitudes. 

FIGURA 21 - A comparação entre o mapa 
de D'Anville, representado com precisão, 
e mapa decorativo de Janszoon, que está 

mostrado na parte inferior. 
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pandiu seus limites e domínios, necessitando assim da confecção de novos e precisos ma
pas. 

Destacaram-se os seguintes cartógrafos: Hermann Moll, que gravou o Atlas Manuale 
(1.709), o Atlas Geographus (1.711 - 1.717), o New and Complete Atlas (1.719); Henry 
Pople, que publicou o atlas Map of British Empire in America (1.733). 

5.1.3. A Cartografia Alemã 

A Alemanha estava dividida em estados, sobre os quais a Áustria e a Rússia disputa
vam o poder. Não havia um controle central que pudesse impulsionar a confecção de mapas 
estratégicos. A maioria dos mapas eram comerciais e os levantamentos existentes eram rea
lizados por príncipes. 

Uma das obras mais importantes foi o Kabinets Karte, na escala de 1/50.000, repre
sentando os principados de Brandeburgo, da Prússia e outras regiões . Este trabalho foi reali
zado pelo Conde F. W. de Schmettan (1.767 - 1.780). 

5.1.4. A Cartografia Italiana 

A Itália estava na mesma condição política da Alemanha, ou seja dividida em esta
dos, cujos governantes estimulavam a realização de obras cartográficas. 

Destacou-se o cartógrafo G. A. Rizzi Zannoni (1.734 - 1.814), cujos mapas tinham 
características barrocas e eram bem detalhados. 

5.1.5. A Cartografia Espanhola 

Na Espanha, destacaram-se La Cruz Caõo e Olmedilla, que confeccionaram um mapa 
da América do Sul, no qual representava a localização das tribos indígenas e das missões 
jesuíticas. 

5.1.6 Os Serviços Geográficos Nacionais no Século XVIII 

As grandes potências européias surgiram no século XVIII e em decorrência disto, as 
guerras pela disputa da hegemonia também. A necessidade da confecção de mapas cada vez 
mais precisos e estratégicos aumentava. Com isto as nações passaram a organizar seus pró
prios Serviços Geográficos, dando início a sucessivos levantamentos topográficos nacionais . 

O levantamento topográfico francês foi realizado por Cesar François Cassini, Conde 
de Thury (1.714 - 1.784), através de uma triangulação que percorreu todo o país. 

Napoleão ordenou, durante a campanha da Itália, que se confeccionasse o mapa da 
Itália, cujo encargo ficou por conta de Bacler D' Albe. Seu desejo, também, era mapear toda 
a Europa na escala de 1/1 00.000, mas a sua queda impediu o término deste projeto, tendo os 
cossacos se apoderado de grande parte desta obra. 
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5.3. A Cartografia no Século XIX e Início do Século XX 

Alguns acontecimentos marcaram a cartografia dessa época, tais como: a expansão da 
civilização oriental por todo o mundo, a penetração da colonização pelo interior dos países, 
a Revolução Industrial, que trouxe o desenvolvimento da tecnologia. Essa tecnologia ficou 
bem caracterizada com as construções de estradas de ferro, que exigiram levantamentos to
pográficos de precisão; o telégrafo, que fornecia a hora de Greenwich no mundo inteiro, 
possibilitando a determinação da longitude com facilidade e precisão; o estabelecimento de 
cabos submarinos, que exigiu o levantamento topográfico do fundo do mar, o qual foi aper
feiçoado com os levantamentos batimétricos no século XX; o desenvolvimento da fotogra
fia, da litografia, da impressão; o aparecimento de mapas temáticos, como os geológicos, e 
de atlas especializados, como os de meteorologia, de oceanografia, de biologia etc. 

O primeiro levantamento topográfico com o emprego da fotografia aérea foi feito 
pelo engenheiro e topógrafo francês Aimé Laussedat (1.819 - 1.907), em 1.859. 

O conceito da esfericidade da Terra foi abandonado, passando-se a adotar o elipsóide 
de revolução com os pólos achados como a superfície de referência, que é a figura matemá
tica que mais se aproxima do geóide, que se define como a superfície equipotencial, cujo 
potencial coincide com o potencial do nível médio dos mares, suposto homogêneo e livre de 
pertubações. 

Nesta época surgiram diversas projeções do globo terrestre, tais como: 

- a Projeção de Bonne, de 1.752, empregada pelo cartógrafo e geógrafo Rigobert 
Bonne (1.727 - 1.795), como ilustra a figura 22; 
a Projeção Homalográfica Mollweide, de 1.805, idealizada por Karl B. Mollweide, 
como ilustra a figura 23; 

FIGURA 22 - A Projeção de Bonne. 

FIGURA 23 - A Projeção de Mollweide. 
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E outras, como: 

- a Projeção Azimutal Equivalente, de 1.772, idealizada pelo físico astrônomo e 
matemático Alsaciano 1. H. Lambert (1.728 - 1.777); 

- a Projeção Cônica Conforme com Dois Paralelos Padrões, idealizada por Lambert; 

- a Projeção Cilíndrica Transversa Eqüidistante ou de Cassini, empregada por J acques 
Dominique Cassini e Cesar François Cassini; 

- a Projeção Interrompida de Goode, construída pelo professor Paul Goode; 

- a Projeção de Eckert, idealizada pelo professor Max Eckert; 

- a Projeção Cônica Equivalente com Dois Paralelos Padrões, de 1.815, construída 
por G. H. Albers; 

- a Projeção Cônica com Dois Paralelos Conservados, de De L'Isle; 

- a Projeção de Gauss-Schreiber, de 1.866; 

- a Projeção de Gauss-Kruger, de 1.912 e muitas outras. 

5.3.1 Os Serviços Geográficos Nacionais nos Séculos XIX e Início do Século XX 

Destacaram-se, nesta época, os levantamentos realizados nos seguintes países: 

- Grã-Bretanha, que resultaram no Ordnance Survey, na escala de 1/63.360, sendo 
sua primeira folha publicada em 1.801; 

- Espanha, cujos trabalhos foram dirigidos por Tomás Lopes de Vargas; 

- Alemanha, que resultou na obra Reichskarte, na escala de 11100.000; 

- Áustria, que resultou na obra Spezialkarte, na escala de 1/75.000; 

- Suíça, cujos trabalhos foram organizados por Dufour, em 1.832 etc. 

A confecção de um mapa que abrangesse todo o mundo era uma necessidade emer
gente, pois com o desenvolvimento das comunicações internacionais, do comércio, das via
gens era preciso ter uma fonte de conecção entre as diversas nações. Com isto o geógrafo . 
alemão Albrecht Penck (1.858 - 1.945) propôs um projeto para cartografar o mundo inteiro 
em escala de 111.000.000 em diversas folhas, sendo que cada folha era limitada por 6° de 
longitude e 4° de latitude. A superfície terrestre seria projetada em uma série de cones, sendo 
que os pólos teriam uma representação plana. Este projeto ficou pronto em a 1.909 e suas 
especificações em 1.913. Este mapa foi denominado de Mapa do Mundo ao Milionésimo, 
cuja projeção era a Projeção Policônica Ordinária ou Americana, de Ferdinand Rudolph 
Hassler. 

5.4. O Desenvolvimento da Cartografia no Brasil 

O Brasil herdou, da cartografia colonial portuguesa, um acervo de mapas, levanta
mentos topográficos e roteiros, principalmente do litoral e das faixas de fronteiras. 
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No século XVIII, os mapas existentes eram quase somente as cartas marítimas, para 
uso dos navegantes, nas quais o litoral era desenhado com certa exatidão, e o interior preen
chido, muitas vezes, de acordo com a imaginação e a fantasia do cartógrafo. 

Em 1.729, foi mandada ao Brasil, pelo Governo Português, a Missão dos Padres 
Matemáticos, considerada a primeira expedição geográfica e cartográfica da América, cujo 
objetivo era determinar a posição exata do meridiano de Tordesilhas, antes que os espanhóis 
o fizessem; essa determinação tornou-se importante com a descoberta do ouro no interior do 
Brasil, em regiões então provavelmente fora do domínio português. 

Os padres dessa missão percorreram grande parte do território nacional e deixaram 
mais de 45 trabalhos, entre cartas geográficas, plantas de fortificações, roteiros etc. Das car
tas geográficas a mais importante é a Nova e Primeira Carta da Terra Firme e Costa do 
Brasil, desde o Rio da Prata até Cabo Frio. 

Durante todo o século XVIII houve uma intensa atividade de cartografia e de levanta
mentos. Podem ser citados os mapas da Baía de Guanabara e de Todos os Santos, do Briga
deiro Massé; os mapas do Pará e do Piauí, do Engenheiro Henrique Antonio Galuzzi, de 
1.750; o mapa do Recife, do Engenheiro Antônio Albino do Amaral, de 1.770; o Mapa do 
Brasil Meridional, feito em 4 folhas, manuscrito, sem autoria declarada. 

O grande trabalho executado nesse período foi entretanto o resultante das Comissões 
de Demarcação de Limites, que percorreram toda a extensa fronteira terrestre brasileira para 
fixar os limites entre as possessões de Portugal e Espanha, em conseqüência dos Tratados de 
Madrid e Santo Ildefonso. 

Deve ser mencionada a importante contribuição dos astrônomos portugueses Bento 
Sanches Dorta e Francisco de Oliveira Barbosa, que vieram ao Brasil para participar das 
comissões de demarcação de limites, mas que acabaram ficando muito tempo no Rio de 
Janeiro e São Paulo, onde fizeram importantes observações, pioneiras e precisas sobre ma
rés, fenômenos meteorológicos, declinação magnética etc; determinaram também com gran
de exatidão as coordenadas do Rio de Janeiro. 

No século XIX, os trabalhos de levantamentos geográficos e de demarcação de fron
teiras tiveram início em 1.843, com a demarcação da fronteira com a Guiana Inglesa pelo 
Ten . Cel. Eng. Frederico Carneiro de Campos. De 1.853 a 1.862, foi demarcada a fronteira 
com o Uruguai, desde a barra do rio Chuí à do rio Quaraí, sendo implantados 62 marcos. 

Outro trabalho geográfico de vulto foi o levantamento de vários rios, como o Tocantins, 
o Parnaíba, o Doce, o Mucuri, o Jequitinhonha, o Paraíba do Sul, do Iguaçu, do Mearim, e 
sobretudo o São Francisco. 

Pretendeu-se realizar, no século XIX, um grande trabalho cartográfico, a elaboração 
de um novo mapa geral do Brasil, tendo sido para isso criada, em 1.875, a Comissão da Carta 
Geral do Império, cuja direção foi confiada ao engenheiro Visconde de Beaurepaire-Rohan. 
O resultado desse trabalho foi a preparação da Carta-Arquivo, com 22 plantas, e a triangulação 
geodésica da área do Rio de Janeiro, abrangendo Petrópolis e Niterói. 

Em 1.886, foi criada a Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, como ilustra 
a figura 24, que realizou extenso e importante trabalho em todo o Estado. O resultado foi 
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uma grande área rigorosamente cartografada, em folhas na escala de 1/100.000, publicadas a 
partir de 1.889. 

FIGURA 24 - Turma de exploração do Rio Aguapeí, da Comissão 
Geográfica e Geológica de São Paulo, junto ao marco do km 100. 

No final do século passado, realizou-se ainda um importante trabalho de exploração 
geográfica, que foi o estudo e demarcação da área da futura capital do Brasil, no Planalto 
Central de Goiás . A Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, como ilustra a 
figura 25, foi criada em 1.892, sob a chefia do Eng. Luís Cruls. Foi feito um minucioso 
estudo das condições topográficas, climáticas e hidrológicas locais, e então demarcada uma 
área conhecida como retângulo de Cruls, aproximadamente coincidente com os atuais limi
tes do Distrito Federal. 
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FIGURA 25 - Engenheiros e outros da Comissão 
Exploradora do Planalto Central do Brasil. 
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Outra entidade que muito contribuiu para melhor conhecimento do Brasil foi a Co
missão de Linhas Telegráficas e Estratégicas de Mato Grosso e Amazonas, como ilustra a 
figura 26, chefiada pelo ilustre Eng. Mar. Cândido Mariano da Silva Rondon, encarregado 
pelo Governo de proceder diretamente o levantamento geográfico e geodésico de extensa 
região de Mato Grosso, Goiás e Amazonas e em 1.929 percorreu a fronteira do Pará com as 
Guianas, além da exploração e do levantamento do curso de diversos rios. O resultado desse 
trabalho foi o levantamento de uma área de 2.000.000 km2 

, incluindo representação gráfica, 
toponímia, descrição dos rios e das serras. 

FIGURA 26 - A Comissão de Linhas Telegráficas e Estratégicas de Mato Grosso e 
Amazonas - o Marechal Rondon na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia. 

Em Minas Gerais, foi criada a Comissão Geológica e Geográfica de Minas Gerais, 
que realizou importantes e extensos trabalhos de triangulação geodésica, levantamentos, 
mapeamentos, além de exploração geológica. Em 1.923, em comemoração ao Centenário da 
Independência, esta comissão realizou uma exposição da carta geral física e política da Esta
do, chefiada pelo Eng. Teixeira de Freitas. 

O encargo da execução de um novo mapa geral do Brasil estava entregue à Comissão 
da Carta Geral do Brasil, criada em 1.903, e subordinada ao então Ministério da Guerra. Em 
1.915, essa comissão já havia elaborado os mapas completos do sul do país e de uma vasta 
região do Nordeste. A intenção era concluir até 1.922, como parte das comemorações do 
Centenário da Independência. Esse mapa atenderia ao estabelecido na Conferência Interna
cional de Londres de 1.909, que prescreveu as normas para a execução de um mapa de todo 
o mundo em uma escala uniforme de 1/1.000.000, e folhas com limites de 6° para a longitude 
e 4° para a latitude. De fato , dado a extensão de nosso país, parte do mapa foi feito nas escalas 
1/2.500.000 e 1/5 .000.000, tendo sido preparadas 53 folhas, impressas a cores em uma 
litografia na Alemanha. 

O uso da fotografia aérea como recurso para levantamentos topográficos foi mencio
nado pela comissão da Carta Geral do Brasil, mas só em casos extremos de terrenos muito 
acidentados. 
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Em 1.927, o antigo Serviço Geográfico Militar (atual Serviço Geográfico do Exérci
to) havia adquirido dois "aerocartógrafos" alemães Hugershojf, destinados à execução de 
plantas com curvas de nível a partir de fotografias aéreas. Acredita-se que foram os primei
ros equipamentos desse gênero a chegarem ao Brasil. 

Em 1.928, foi contratado, com a firma inglesa Air-Craft Corporation, o levantamento 
aerofotogramétrico de uma de área de 1.165 km2

, compreendendo o Rio de Janeiro e arredo
res . No ano seguinte já haviam sido feitas cerca de 8.000 fotografias, em altitudes entre 1.500 
a 4.000 m; esse trabalho foi concluído em 1.932, resultando na planta cadastral da cidade, em 
escalas 1/1.000 a 1/5.000. Logo depois, São Paulo realizou seu levantamento 
aerofotogramétrico com uma firma italiana. 

6. A CARTOGRAFIA MODERNA (1.930- 1.997) 

Como extensão do avanço científico e tecnológico da reforma, nesta época surgiram 
uma série de métodos e instrumentos que proporcionaram um imenso desenvolvimento da 
Cartografia. Alguns desses métodos , já existentes, foram aperfeiçoados para obtenção de 
maior rapidez e precisão. 

6.1. Os Satélites Artificiais 

o primeiro satélite artificial a ser lançado foi o Sputnik n° 1, na base de Baikonut, em 
4 de outubro de 1.957 pela União Soviética. Com este satélite, iniciou-se a idéia da navega
ção apoiada em sinais de rádio. Cientistas da época perceberam a existência do efeito doppler 
nas transmissões de rádio deste satélite. Existe uma proporcionalidade entre a variação deste 
efeito doppler e a medida de variação da distância entre as fontes emissora e receptora. Logo, 
conhecendo-se as coordenadas de determinados pontos, pode-se obter a órbita do satélite. 
Tempos depois, descobriu-se que o processo inverso era possível de ser executado, ou seja, 
conhecendo-se a órbita do satélite e a variação do efeito doppler, poderia-se chegar ao valor 
das coordenadas do receptor. 

Os satélites que são utilizados para obtenção de coordenadas terrestres são chamados 
de satélites de posicionamento . A Cartografia utiliza também, além dos satélites de 
posicionamento, os satélites imageadores, que são equipados com sensores especiais, que 
são equipamentos capazes de transformar um tipo de energia em um sinal passível de ser 
convertido em informações sobre o terreno, que neste caso essas informações constituirão 
imagens. 
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Dos sistemas de posicionamento, pode-se citar: 

- TRANSITINNSS (U.S. Navigation Satellite System, estabelecido entre 1.958 e 
1.963, com uma constelação de 5 satélites estabelecida em órbitas polares e uma 
altura de 1.100 km em relação à superfície da Terra. Este sistema pode ser observa
do na figura 27; 
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FIGURA 27 - Configuração do Sistema TRANSIT. 

- GPS (Global Positioning System) ou NAVSTAR/GPS (NAVgation Satellite with 
Time And Ranging), desenvolvido em 1.973. Trata-se de um sistema de radio
navegação composto de 24 satélites com uma órbita de aproximadamente 20.200 
km em relação à Terra. Permite que a unidade rastreadora localizada em um ponto 
na Terra, possa realizar observações e estudos contínuos em, no mínimo, quatro 
satélites dessa constelação para conseguir determinar as coordenadas do referido 
ponto. A figura 28 mostra a configuração orbital dos satélites NAVSTAR/GPS. 

FIGURA 28 - Configuração do Sistema GPS. 
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Dentre os sistemas compostos de satélites imageadores, pode-se citar: 

- SPOT H.R. V. (Sisteme e Proboitoire De Observation de la Terre - 1.985), consiste, 
basicamente, de 4 satélites de observação e de estações para recepção e 
processamento de dados. O satélite do Sistema SPOT pode ser observado na figura 
28; 

FIGURA 29 -
O satélite do Sistema SPOT. 

- LANDSAT, composto de uma série de 5 satélites lançados a intervalos médios de 
3 a 4 anos, como pode ser observado na figura 30. 

FIGURA 30-
O satélite do Sistema LANDSAT. 

6.2. O Radar 

O método de levantamento por radar, termo que deriva da expressão Radio Detection 
and Ranging - captação e posicionamento por ondas de rádio -, utilizado para captação de 
imagens, é baseado na emissão de um feixe pequeno de microondas, do qual uma parte é 
refletida ao encontrar um obstáculo, retornando à antena e identificando o obstáculo em uma 
tela especial. 
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No Brasil esse método foi utilizado na região amazônica, a partir de 1.971, através do 
Projeto RADAM - Radar da Amazônia -, criado pelo DNPM - Departamento Nacional de 
Produção Mineral. Essa região é bem extensa e de difícil penetração, por essas razões é uma 
área inviabilizada para estudos através de outros métodos convencionais de levantamentos. 
A área levantada foi de 1.452.000 km2

, abrangendo o Amazonas, Pará, Goiás, Mato Grosso, 
Maranhão, Piauí e Rondônia. Eram captadas seis imagens distintas do terreno com o radar, 
instalado a bordo de uma aeronave Caravelle, com uma altitude de vôo de 11 .000 m, sendo 
obtidas simultaneamente fotografias infravermelhas, a cores e multi-espectrais. Era utilizada 
uma estação terrestre móvel rastreadora de satélites para garantir a precisão da posição geo
gráfica dos pontos de apoio das áreas fotografadas. 

O projeto Radam tinha a finalidade de levantar as redes de drenagens, o relevo do solo, 
os aspectos geomorfológicos, as estruturas geológicas, a pedologia, a fito-ecologia etc. O resul
tado foram diversas fotos aéreas em infravermelho e multi-espectrais; faixas de radar; mosai
cos semi-controlados obtidos pela colagem das faixas de radar; fotos coloridas em infravermelho, 
na escala de 1/130.000; perfis altimétricos; foto-índice colorido; sistema de apoio cartográfico, 
como relações de coordenadas de pontos de apoio e de controle (TRANSIT) etc. 

6.3. A Informática 

Com a evolução da Informática, a Cartografia foi uma das ciências que mais passou a 
beneficiar-se 'de seus recursos, proporcionando rapidez e produtividade em seus trabalhos. 

O tema Mapas Temáticos por Computador, elaborado pelo engenheiro Carlos Gilber
to Cid Loureiro, em 1.975, foi considerado o primeiro trabalho brasileiro que abordou a 
utilização de técnicas da Informática na Cartografia, publicado nos Anais do 7° Congresso 
Brasileiro de Cartografia. Antes disto, em 1.962, Horwood, da Universidade de Washington 
nos U.S.A., confeccionou um mapa estatístico com o auxílio de programas desenvolvidos 
em um computador da época. 

Logo em seguida, Fissher, da Universidade de Harvard nos U.S.A., desenvolveu um 
sistema denominado Symap (Synagraphic Maping System) e, em 1.968, G.M. Gaits desen
volveu o Linmap (Line Printer Mapping), que superou o sistema anterior, pois aquele apre
sentava limitações de implantação para âmbito nacional. 

O sistema Linmap foi criado para utilizar um banco de dados, que armazenava todas 
as informações de interesse referentes ao produto final- o mapa -, e possibilitando a combi
nação dessas informações, além de permitir maior versatilidade no uso dos dados. O traba
lho, com o Linmap, compreendia a preparação de um mapa-base, a digitalização e o 
processamento pelo computador. 

Hoje em dia existem inúmeros equipamentos e softwares que atendem a qualquer 
tipo de trabalho cartográfico. Como exemplos de equipamentos, pode-se citar: 

- o scanner, um dispositivo de entrada, que capta as imagens de satélites, as fotogra
fias aéreas como arquivos raster ou de varredura, ou seja um conjunto de pixels, 
que descrevem o formato das imagens; 
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- o plotter, um dispositivo de saída, que possibilita a impressão dos mapas, das car
tas etc; 

- a mesa digitalizadora, que permite a digitalização de mapas ou cartas; entre outros. 
Os softwares atuais possuem várias funções, das quais pode-se citar: 

- a modelagem digital; 
- o uso de projeções cartográficas; 
- a edição gráfica; 
- a vetorização, que é a conversão de um arquivo raster ou de varredura em um 

arquivo vetorial, ou seja, em um conjunto de desenhos geométricos, que possuem 
particularidades e características próprias. 

Atualmente é comum o uso de potentes estações de trabalho, que se compõem de 
microcomputadores de ponta, com todos os dispositivos necessários, tais como teclado, mouse, 
impressoras, mesas digitalizadoras, plotters, drivers para disquetes e CDs. Esses computado
res normalmente são ligados em rede e possuem softwares avançados, além de banco de 
dados capazes de armazenar as informações cartográficas. 

A figura 31 mostra os componentes de uma estação de trabalho. 

7. CONCLUSÃO 

FIGURA 31 - Uma estação de 
trabalho, que funciona como 
unidade digitalizadora para controle 
e gerenciamento de banco de 
dados, sendo possível também a 
atualização e a recuperação dos 
dados. 

Desde a época dos povos antigos, que confeccionavam seus mapas com objetos en
contrados na natUreza, até os tempos atuais, onde são produzidas cartas digitais, o homem 
vem mostrando a necessidade de se orientar e de conhecer o espaço em que vive. 

A Cartografia, uma das ciências mais antigas, está presente em quase todas as áreas 
profissionais. O engenheiro civil precisa da carta do terreno com indicações da planimetria e 
da altimetria, para poder decidir qual o melhor local para construção de um edifício ou uma 
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estrada. Um engenheiro elétrico necessita de uma carta náutica, que possua as profundidades 
dos rios, para planejar a construção de uma usina hidrelétrica. Um militar precisa de cartas 
para realizar planejamentos táticos e estratégicos, para se posicionar, para se deslocar, para 
realizar estudos das feições do terreno, para identificar alvos. Essa necessidade se repete na 
Geografia, na Geomorfologia, na Geologia, entre outros, e até nas pessoas, no seu dia-a-dia, 
que utilizam mapas, para poder se localizar em áreas desconhecidas de determinadas cidades 
ou estradas. 

Portanto, a Cartografia tem importância ímpar na vida de todos e deve ser sempre 
estimulada e encarada com grande seriedade. 
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o PROJETO REENGE NO IME 

O IME tendo sido um dos pioneiros 
da especialização profissional uni
versitária no País, enfrenta agora o 

desafio de se auto-questionar e se 
reestruturar, a fim de continuar na vanguar
da de formação de recursos humanos alta
mente qualificados. Este desafio vem sen
do enfrentado pelo IME com sua partici
pação, juntamente com outras conceitua
das faculdades, no processo de reestru
=turação do ensino de engenharia - o Pro
jeto REENGE. 

Esta iniciativa procura responder às 
constantes e rápidas transformações cien
tíficas e tecnológicas ocorridas nos últi-

* Equipe de Educação do REENGE-IME - Praça General Tibúrcio. 
80 - Praia Vermelha - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 295-6546 

Equipe de Educação do REENGE-IME* 

mos anos e incentivar as instituições de 
ensino de engenharia a atualizar seus cur
sos, bem como orientá-los para a forma
ção do engenheiro empreendedor, com 
sólidos conhecimentos básicos e visão in
tegral dos desafios profissionais. 

O REENGE-IME iniciou-se em 
maio de 1996 com propostas de moderni
zação de infra-estrutura e métodos peda
gógicos em todos os departamentos do 
Instituto. Este trabalho, de responsabilida
de dos professores do IME, vem contando 
com a colaboração de uma equipe de edu
cação constituída por profissionais da área 
pedagógica. 

Com o REENGE, pretende-se de
senvolver e implementar respostas às no
vas demandas sociais, definindo os rumos 
que o IME deverá tomar na busca da for
mação dos engenheiros do século XXI. 
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NOVAS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO 

A complexidade e a velocidade de mudanças que ocorrem na sociedade contemporâ
nea e a globalização dos mercados, transcendem os fenômenos meramente econômicos, afe
tando todas as esferas da vida: os padrões de trabalho e educação, as tecnologias e os proces
sos de organização e administração nas empresas. Isto significa que faz-se necessária a 
reestruturação de diversos aspectos da sociedade, e, como conseqüência, do ensino de enge
nhm·ia. 

A surpreendente velocidade com que estas transformações ocorrem tem acarretado a 
geração de enorme volume de informações e grande competitividade na sociedade moderna, 
a qual necessita de tecnologias que atendam cada vez mais seus interesses. É, portanto, im
prescindível a incessante transformação de conhecimento científico em inovação tecnológica 
que, na formação de engenheiros, se traduz na necessidade de formar profissionais prepara
dos para um continuado aperfeiçoamento, que procurem gerar, empregar e dominar novas 
tecnologias durante toda a sua vida profissional. Parece que estas e outras exigências atuais 
feitas aos engenheiros e verificadas nas últimas décadas, evoluíram mais rapidamente do que 
os cursos de engenharia puderam acompanhar. 

Neste sentido, muito se tem discutido sobre a formação do engenheiro. Longo (1996) 
é um dos estudiosos que tem defendido uma completa revisão metodológica e de conteúdo 
nos cursos de engenharia, ou seja, uma reformulação curricular. 

A partir dos trabalhos de alguns autores l que vêm estudando a formação do engenhei
ro no cenário atual, é possível apresentar alguns pontos em comum no que se refere ao perfil 
do engenheiro do século XXI, os quais apresentamos a seguir: 

- capacidade de resolver problemas com certa facilidade, de propor soluções - ca
racterística denominada por alguns como problem solver; 

- busca constante da formação profissional- esta é a característica daquele que apren
deu a aprender e que portanto está incessantemente se aperfeiçoando; 

- capacidade empreendedora - facilidade em transformar conhecimentos adquiridos 
em ações que venham beneficiar a sociedade. Neste sentido, são fundamentais a 
compreensão dos problemas sócio-econômicos, além de uma preocupação com o 
bem-estar humano e com o meio ambiente; 

- capacidade de trabalho em equipe; 

- domínio da informática; 

- domínio da língua inglesa; 

- formação humanística calcada na ética e na solidariedade humana; 

- ter larga base científica - o que é um grande passo para o entendimento das rápidas 
mudanças tecnológicas. 

1 Batista (1996); Kuri (1996); Longo (1996); Silveira (1996), 
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o desafio consiste, portanto, em serem criadas novas organizações para os cursos 
e novas metodologias que possibilitem a efetiva formação de engenheiros com tais atri
butos. 

OBJETIVOS DO PROJETO 

Com o propósito de desenvolver estudos que fundamentem a elaboração de uma pro
posta curricular que responda aos desafios da sociedade, no que diz respeito à formação do 
engenheiro atual e do futuro, seguindo os mesmos padrões de excelência que têm pautado o 
trabalho do IME até o momento, foram propostos os seguintes objetivos para o REENGE
IME: 

a) buscar excelência em todas e cada uma das iniciativas; 

b) estimular a capacidade de auto-desenvolvimento do educando, tornando-o apto a 
se adaptar com facilidade à introdução de novos cenários tecnológicos; 

c) fomentara formação humanística, com sensibilidade para as inter-relações de sua 
atividade profissional com a sociedade e o meio ambiente; 

d) enfatizar a preocupação com a formação intelectual, desenvolvendo a capacidade 
crítica, a autonomia, a criatividade, o raciocínio lógico e a ética, insistindo na for
mação para a cidadania; 

e) incitar as dimensões da interdisciplinaridade e interinstitucionalidade nos projetos 
de pesquisa, ensino e extensão; 

f) facilitar a compreensão de problemas administrativos, sócio-econômicos, e de ge
rência. 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

o projeto de reestruturação dos cursos do IME se desdobrou em duas vertentes simul
tâneas, que estão sendo desenvolvidas pela Equipe de Educação. A primeira compreende a 
análise e discussão dos problemas estruturais, filosóficos e pedagógicos do Instituto, visando 
a formulação de uma proposta global de reestruturação dos cursos de graduação. A segunda 
vertente compreende um conjunto de propostas de implementação imediata visando a solu
ção de problemas, já identificados, concernentes, ao reaparelhamento e à modernização da 
biblioteca, à ampliação da rede interna de computadores, à comunicação social e ainda a 
projetos de departamentos. 

Diante dessa realidade, a Equipe de Educação operacionalizou o projeto da seguinte 
maneira: 
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Atividades Iniciais: 

• Formar a equipe; 

• Integrar a equipe; 

• Reunir trabalhos/estudos já desenvolvidos no IME, em relação aos cursos de enge
nharia; 

• Obter e analisar o diagnóstico realizado pelos diferentes Departamentos do IME no 
10 semestre de 1996; 

• Analisar a proposta de currículo mínimo de engenharia; 

• Analisar o perfil profissiográfico do engenheiro militar à luz dos currículos atuais 
do IME; 

• Promover a integração da equipe, tanto entre seus membros quanto com outros gru
pos de trabalho do IME; 

• Conhecer as experiências do REENGE de outras Instituições (COPPE, ITA, PUC, 
UFMG, etc.). 

Proposta Curricular: 

• Reunir subsídios para reformulação dos currículos dos cursos básico e profissional; 

• Analisar a possibilidade de oferecimento de estágio supervisionado; 

• Elaborar instrumentos de coleta de informações para a proposta de reformulação 
curricular do ensino de engenharia do IME; 

• Coletar e analisar as informações que irão subsidiar a proposta de reformulação 
curricular dos cursos de engenharia do IME; 

• Analisar o equilíbrio das atividades curriculares (carga horária); 

• Analisar a satisfação do aluno em relação ao curso; 

• Propor programas de atualização pedagógica dos professores dos cursos de gradua
ção e pós-graduação do IME; 

• Propor ações que conduzam à integração dos cursos de engenharia do IME; 

• Apresentar propostas de integração dos currículos de graduação e pós-graduação do 
IME. 

Envolvimento dos Professores e Alunos no REENGE-IME: 

80 

• Discutir o plano de trabalho do Projeto com os professores do IME; 

• Promover, com os Professores do IME, debate sobre os currículos dos cursos básico 
e profissional, incluindo a parte referente à formação militar; 
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• Levantar, junto aos professores do IME, experiências pedagógicas que possam ser 
introduzidas no currículo; 

• Coletar informações, junto aos alunos, sobre suas necessidades e expectativas em 
relação aos cursos de engenharia do IME; 

• Coletar, junto a professores e alunos, propostas de atividades de aprendizagem a 
serem realizadas fora da sala de aula, porém com orientação do professor; 

• Levantar, junto aos professores dos variados Departamentos, a necessidade de atu
alização dos laboratórios. 

Apoio Curricular: 

• Propor e apoiar o processo de modernização da biblioteca do IME; 

• Avaliar a necessidade de atualização dos laboratórios; 

• Definir parâmetros para a criação de banco de dados para apoio curricular. 

Resultado Final: 

• Gerar uma proposta de reformulação curricular dos cursos de engenharia do IME. 

CONCLUSÃO 

o presente artigo relata uma proposta de trabalho que, devido à sua amplitude, repre
senta um dos possíveis caminhos a serem seguidos e que conseguimos vislumbrar. O cami
nho é um processo, além de longo, complexo. Implica em mudanças em diversos aspectos da 
vida acadêmica, uma vez que entendemos o currículo como entidade ampla que vai além da 
grade curricular, incluindo todas as atividades geradas e gerenciadas pela instituição de ensi
no. Assim sendo, ela envolve carga horária, disciplinas oferecidas, metodologia de ensino, 
papel do professor, expectativas do aluno etc. Essas mudanças certamente não ocorrerão de 
uma hora para outra. Pretende-se, então, que este trabalho viabilize a construção de uma 
proposta de reformulação curricular dos cursos de Engenharia do IME que seja concretizada 
pelos membros do Instituto e contemple as demandas sociais, econômicas e tecnológicas em 
relação ao engenheiro de hoje e de amanhã. 
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Evolução Geral da Engenharia no Brasil 

N
a evolução geral da engenharia no 
Brasil podem-se caracterizar qua
tro grandes períodos: 1. Período 

colonial e até metade do Século XIX, em 
que as atividades de engenharia tiveram 
principalmente motivação política, predo
minando a engenharia militar; 2. Período 
de 1850 até a década de 1920, durante o 
qual a principal atividade da engenharia 
foi a construção ferroviária; vindo depois 
a construção de portos, obras públicas, etc.; . 
3. Período até aproximadamente 1950, no 
qual as principais atividades foram as 
obras em concreto armado, onde consegui
mos 22 "records" mundiais nos mais di
versos tipos de estruturas; 4. Período de 
1950 em diante, onde começou, cada vez 
mais, a haver grande diversificação de ati
vidades, com destaque para grandes obras 
públicas e expansão industrial. 

A engenharia no Brasil começou no 
tempo colonial, quando atuaram principal
mente dois tipos de profissionais, os en
genheiros-militares e os chamados "mes
tres de risco". Os engenheiros-militares -
a princípio quase todos portugueses, mas 
no final do período já muitos brasileiros, 
- além de obras de fortificação e de levan-

Eng ll Pedro C. da Silva Telles* 

tamentos estratégicos realizaram também 
muitas obras de construção predial, estra
das, pontes, .etc. Os "mestres de risco" 
eram artífices legalmente licenciados para 
projetar e construir, mas sem nenhum cur
so regular de formação, tendo sido entre
tanto os autores da maioria das constru
ções coloniais, inclusive grandes e belas 
igrejas. 

O trabalho de fortificação ao lon
go do litoral e de nossa fronteira, foi cons
tante, enorme e notável, tendo sido feitas 
cerca de 400 obras, muitas das quais vas
tas e sólidas construções. Outros destacam
se por se situarem em locais sem recursos 
e de difícil acesso, como os fortes em pon
tos remotos de nossa fronteira terrestre. 

Os levantamentos e mapeamentos 
foram outros grandes trabalhos da enge
nharia colonial, bastando dizer que toda 

. longa fronteira terrestre do país foi per
corrida duas vezes, de ponta a ponta, no 
Século XVIII, para as demarcações resul
tantes dos Tratados de Madrid e de Santo 
I1defonso, entre Portugal e Espanha. Além 
disso, foram levantados e mapeados com 
precisão todo o litoral e numerosos itine
rários pelo interior. 
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A construção naval foi uma atividade importante durante o tempo colonial, destacan
do-se a "Ribeira das Naus", de Salvador, fundada por Tomé de Souza, e o Arsenal de Mari
nha do Rio de Janeiro, fundado em 1763, bem como a construção, no Rio de Janeiro, em 
1670, da grande nau "Padre Eterno", tido como o maior navio do mundo na ocasião. 

Depois de algumas tentativas fragmentárias , o ensino da engenharia no Brasil come
çou formalmente em 1792, com a fundação, no Rio de Janeiro, da "Real Academia de Arti
lharia, Fortificação e Desenho". Essa Academia, que pertencia ao Exército, e destinava-se à 
formação de engenheiros e de oficiais do Exército, era um verdadeiro instituto de ensino 
superior, com uma organização comparável aos congêneres de sua época. A Academia tinha 
um "curso matemático", em seis anos, sendo que somente os engenheiros faziam o curso 
completo. O último ano era inteiramente dedicado a assuntos profissionais da engenharia 
civil , como arquitetura civil, corte de pedras e de madeiras, orçamento de obras, conheci
mentos de materiais, hidráulica, construção de caminhos, calçadas, pontes, diques, canais, 
etc. 

Dessa Academia descendem em linhas diretas, por sucessivas transformações de no
mes e de estatutos, a famosa Escola Politécnica do Rio de Janeiro, e as atuais Escola de 
Engenharia da UFRJ e a Academia Militar das Agulhas Negras. 

Em 1810 essa escola sofreu uma completa reformulação, passando a se denominar 
Academia Real Militar. Destinava-se ao ensino das "ciências exatas" e da engenharia em 
geral, com um curso completo de "ciências matemáticas e de observação, além das ciências 
militares. 

Uma reforma de 1842, criou os títulos de "bacharel" e de "doutor" em "matemática e 
ciências físicas", que foram os primeiros títulos de nível superior em engenharia, desvinculados 
de caráter militar. 

Em 1858 a Academia sofreu uma reforma radical, passando a se denominar Escola 
Central. Ainda subordinada ao Exército, a nova escola era agora exclusivamente para o ensi
no da engenharia, e não mais também a oficiais de todas as armas como as suas antecessoras. 
Foi ponto marcante dessa reforma a criação de várias cadeiras especializadas, como mecâni
ca aplicada, máquinas a vapor, estradas de ferro, etc. Pela primeira vez era empregada a 
expressão "engenharia civil", para designar um curso e um título de engenheiros. 

Em 1854 inaugurou-se a nossa primeira estrada de ferro, a pequena E. F. Mauá, com 
15 km, do porto de Mauá à Raiz da Serra de Petrópolis. Em 1858 inauguravam-se mais duas, 
a E. F. Recibo ao Cabo, em Pernambuco, e o primeiro trecho - do Rio de Janeiro a Japerí - da 
E. F. D. Pedro II (depois "Central do Brasil"). Com essas pequenas estradas iniciava-se uma 
importante fase da engenharia brasileira, a engenharia ferroviária, que predominou até a 
década de 1920, e durante a qual fazer engenharia no Brasil chegava quase a ser sinônimo de 
construir ou operar estradas de ferro. 

Essas primeiras estradas foram todas projetadas e construídas por engenheiros estran
geiros: - principalmente ingleses -, mas, a partir de 1865 começou a nacionalização do pro
jeto e da construção, com a participação, cada vez maior, de engenheiros brasileiros, que em 
1880 já era praticamente total. Na construção ferroviária no Brasil muitos erros foram come
tidos - por motivos políticos -, de que hoje se ressentem gravemente as nossas ferrovias, mas 
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é forçoso reconhecer que muitas obras notáveis foram realizadas. Destacam-se, entre outras, 
o trecho na Serra do Mar na E. F. D. Pedro 11 (1858-1865), - com a longa sucessão de 14 
túneis -, a linha na Serra da Mantiqueira nessa mesma estrada (1875-1880), e a admirável 
estrada Paranaguá-Curitiba (1880-1884). 

As estradas de ferro eram necessárias principalmente para a exportação do café, que 
cada vez mais se adentrava pelo nosso interior. Constituíram assim essas estradas o primeiro 
grande desafio de natureza econômico e social que a engenharia brasileira teve de enfrentar. 
A necessidade social e econômica do engenheiro - que começou a aparecer -, fez com que o 
"status" do engenheiro nas sociedade principiasse a melhorar, e alargou o mercado de traba
lho, no qual as estradas de ferro, por volta de 1880, absorviam cerca de 75% de todos os 
engenheiros. 

A vida do engenheiro ferroviário entretanto não era fácil, principalmente os que com
punham as turmas de exploração ou de construção, e que eram a maioria. Morando em bar
racas de acampamento, muitas vezes em locais remotos e sem recursos, tinham que enfrentar 
e resolver não apenas os desafios da profissão, como todos os outros problemas que surgis
sem, de qualquer natureza, e, o que era mais grave, as doenças (malária, beribéri, tifo, etc.), 
todas ainda de etiologia desconhecida e de combate impossível. 

Entre os muitos nom~s ilustres da nossa engenharia ferroviária no século passado, 
Herculano Penna, Antônio Rebouças e Marcellino Ramos. 

A construção naval no Brasil teve um extraordinário desenvolvimento qualitativo 
durante o Século XIX, atingindo no final desse período um adiantamento técnico compará
vel ao que havia nos centros mais avançados do mundo na época. Basta dizer que quando o 
Império Alemão, recentemente reunificado, resolveu organizar a sua marinha de guerra, so
licitou o envio de uma missão técnica brasileira de construção naval, assunto em que esta
vam atrasadas, apesar de sua indústria poderosa e avançada. 

O principal centro de construção naval foi o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 
("da Corte", como era chamado), que a partir de 1845 e até o final do Império passou por um 
contínuo processo de modernização e de desenvolvimento, até tornar-se a indústria mais 
importante e avançada da América Latina. O Arsenal conseguiu alguns pioneirismos notá
veis, como a construção do primeiro navio a hélice (1852), e o primeiro navio encouraçado 
(1865) ; em 1890, construiu um navio de aço com 4.500 tons, cujo porte só seria ultrapassado 
no Brasil 70 anos depois! No Arsenal de Marinha destacam-se os nomes dos Engenheiros 
Napoleão LeveI, Carlos Braconnot e Trajano de Carvalho. 

Em 1862 foi criado o "Corpo de Engenheiros Civis", no Ministério da Agricultura, 
que por essa época abrangia também as estradas e as obras públicas, abrindo assim, pela 
primeira vez, oportunidade de emprego no serviço público, a engenheiros não-militares . Al
guns governos provinciais' e municipais já tinham também engenheiros a seu serviço, mas o 
número total era bastante pequeno e muito inferior às necessidades. 

Como resultado de uma profunda transformação na antiga Escola Central, foi criada, 
em 1874, a Escola Politécnica, que era agora um estabelecimento civil, subordinado ao Mi
nistério do Império. Ficava assim o ensino da engenharia, daí por diante desvinculada de sua 
origem militar. 
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Com a criação da Escola Politécnica começou a especialização em engenharia, por
que até então havia um único curso de formação de engenheiros. A Escola Politécnica tinha 
um "curso geral", em dois anos, comum a todos, e três cursos especializados, em três anos: 
engenheiros civis, de minas, e de "artes e manufaturas" (industriais). 

Fato mais importante em direção à especialização foi a fundação, em 1876, da depoi s 
famosa Escola de Minas de Ouro Preto, destinada à formação de engenheiros de minas e 
metalurgia. Foi a segunda escola de engenharia a existir em nosso país, e a primeira de enge
nharia especializada. Seu primeiro diretor foi o cientista francês Henri Gorceix, especial
mente contratado pelo Governo para esse fim. O regulamento proposto por Goceix era intei
ramente revolucionário, mesmo para os dias de hoje, e por isso foi duramente atacado e não 
pode ser mantido por completo. A própria Escola sobreviveu a duras penas , e só não foi 
ex tinta por interferência pessoal do Imperador. 

Em 1862 fundou-se no Rio de Janeiro o Instituto Politécnico Brasileiro, primeiro 
centro de estudos e debates de engenharia e questões científicas, e percursor da atual Acade
mia Brasileira de Ciências. A primeira associação de classe de engenheiros foi o Clube de 
Engenharia, fundado no Rio de Janeiro em 1880. 

No último quartel do Século XIV os engenheiros brasileiros já dominavam bem todos 
os ramos da engenharia civil, e por isso, em 1871, o Ministro da Agricultura dirigiu um aviso 
à Legação Brasileira em Londres, dizendo que não era mais necessário contratar engenheiros 
estrangeiros, porque já havia nacionais perfeitamente habilitados . 

Até o início deste século tivemos a fase dos engenheiros "enciclopédicos": A sólida 
cultura básica ministrada nas escolas permitia que abordassem e resolvessem com eficiência 
problemas em vários campos da engenharia: ferrovias, portos, obras públicas, indústria, etc. 
Assim foram todos os grandes vultos daquele tempo, cujas carreiras foram, em muitos casos, 
um contínuo passar de um campo para outro: Paulo de Frontin, Pereira Passos, André 
Rebouças, Honório e Francisco Bicalho, Aarão Reis, etc. A fase das especializações só veio 
mais tarde, com a vinda de alguns profissionais estrangeiros, e principalmente por iniciativa 
de alguns engenheiros proeminentes, que se especializaram de forma quase auto-didática e 
depois fizeram escola, como por exemplo, Francisco Saturnino de Brito, na engenharia sani
tária, e Emílio Baumgart, no concreto armado. 

Em 1894, funda-se a Escola Politécnica de São Paulo, e logo em seguida - antes do 
final do século -, quatro outras escolas (Instituto Mackenzie e escolas de Recife, Porto Ale
gre e Salvador), refletindo o surto de descentralização ocorrido nos primeiros anos da Repú
blica. Mais tarde, já neste século, foram abertas as escolas de engenharia de Belo Horizonte, 
Curitiba, Itajubá, Juiz de Fora e Belém. 

Santos foi a primeira cidade no país a dispor de um porto moderno devidamente 
equipado, quando inaugurou-se, em 1892, o primeiro trecho do cais de atracação. Seguiram
se os portos de Manaus - com os flutuantes construídos por ingleses -, Belém, Rio de Janei
ro, Salvador e Recife, como nomes de destaque devem ser citados principalmente os Enge
nheiros André Rebouças , Alfredo Lisboa e Francisco Bicalho. 

A obra portuária mais notável foi entretanto a abertura da Barra do Rio Grande (La
goa dos Patos, RS) à navegação oceânica (1915), cujo projeto e construção foi um dos mais 
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difíceis problemas de engenharia hidráulica no Brasil, julgado técnica e economicamente 
inviável por ilustres especialistas estrangeiros, e afinal vencido com o projeto do Engenheiro 
Honório Bicalho. 

No campo das obras públicas, temos, no período até a década de 1920, como obras 
notáveis, as adutoras de Xerém e Mantiqueira, no Rio de Janeiro, a adutora do Cabuçu, em 
São Paulo, e principalmente o grande sistema de adução do Rio Claro, também em São 
Paulo, salientando-se os nomes dos engenheiros J. M. Sampaio Corrêa e Henrique de Novaes. 
Não podem ser esquecidas também as obras de açudagem no Nordeste, feitas a partir de 
1909, pela antiga Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas. 

Na engenharia sanitária o grande nome foi o engenheiro Francisco Saturnino de Brito, 
verdadeiro fundador dessa especialidade de engenharia no Brasil, e autor de dezenas de pro
jetos e obras, destacando-se as obras de saneamento de Santos, Recife, Campos, Lagoa Rodrigo 
de Freitas (Rio de Janeiro) e retificação do Rio Tietê (São Paulo). Nesse ramo de engenharia 
houve aliás, no século passado, um notável pioneirismo, que foi a construção dos esgotos 
sanitários do Rio de Janeiro em 1864, um dos primeiros em todo mundo. 

O emprego da eletricidade no Brasil já é antigo: o telégrafo elétrico começou em 
1852, o primeiro telefone - no Rio de Janeiro -, em 1878, a primeira iluminação pública, em 
1883, em Campos, RJ - primeira na América do Sul-, a primeira hidroelétrica de uso públi 
co em 1889, em Juiz de Fora, a usina de Marmelos, e o primeiro bonde elétrico em 1892, no 
Rio de Janeiro. A primeira usina hidrelétrica de porte comercial foi entretanto a usina de 
Parnaíba, no Rio Tietê, com 6.000 CV, inaugurada em 1901. 

A partir daí o emprego da eletricidade desenvolveu-se rapidamente: em 1907 
temos o primeiro aproveitamento de Ribeirão das Lages (inicialmente com 12.000 CV), na 
área do Rio de Janeiro - primeira hidrelétrica com grande queda no país -, em 19 I 2 a usina 
de Sorocaba, na região de São Paulo, com 40.000 CV, e em 1922 a usina de Ilha dos Pombos, 
no Rio Paraíba do Sul, com 50.000 Cv. A maior obra foi no entanto, a usina de Cubatão, 
genial concepção do engenheiro Billings, com queda de mais de 700 m, cuja primeira etapa, 
com 80.000 CV, foi inaugurada em 1926. 

Os telefones automáticos começaram em 1926, em Porto Alegre, e em 1929, no Rio 
de Janeiro. A primeira estação de radiodifusão foi aberta no Recife, em 1919. 

Das obras ferroviárias realizadas neste século destacam-se a duplicação da linha da 
Serra do Mar da Central do Brasil, obra muito difícil feita por Paulo de Frontin em 1914 em 
tempo "record", a eletrificação da Companhia Paulista a partir de 1922, por iniciativa do 
engenheiro Francisco Monlevade, as grandes linhas de penetração pelo interior (Noroeste, 
São Paulo-Rio Grande, ligação Norte-Sul, etc.), algumas construídas em condições extrema
mente penosas, e a famosa E. F. Madeira-Mamoré. Essa última, em 1907/1912, foi uma 
verdadeira batalha em uma das regiões de piores condições sanitárias em todo mundo na 
época, tendo custado a vida de mais de seis mil pessoas. Deve ser citado também o ramal 
Mairinque-Santos da antiga "Sorocabana, em São Paulo, com uma incrível sucessão de fa
mosos túneis, pontes e viadutos (1928-1937). Dentre os nomes importantes da engenharia 
ferroviária devem ser citados, além de Paulo de Frontin e de Francisco Monlevade, os enge
nheiros João Teixeira Soares, Joaquim de Assis Ribeiro e Gaspar Ricardo Jr. 
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A era rodoviária começou no Brasil em 1921, com a construção da primeira rodovia 
moderna, a São Paulo-Campinas, iniciativa do engenheiro Joaquim Timotheo Penteado, a 
quem se deve também o plano rodoviário paulista - primeiro no país -, e várias outras estra
das, como a Rio-São Paulo (antiga), de 1928. É de 1925 o primeiro trecho com pavimentação 
de concreto na América do Sul, na Serra de Cubatão, e em 1928 é inaugurada a bela estrada 
Rio-Petrópolis, também com pavimentação de concreto. 

A maior diversificação de atividade de engenharia (obras públicas, eletricidade, rodo
vias, indústrias, etc.), que começou a ocorrer nas primeiras décadas deste século teve como 
principais conseqüências o alargamento do mercado de trabalho dos engenheiros - ainda 
grandemente dominado pelas estradas de ferro -, o início da especialização profissional, a 
passagem progressiva da engenharia de uma atividade predominantemente rural para uma 
atividade urbana, e o aparecimento de um número cada vez maior de firmas particulares de 
projeto e de construção, terminando com o campo quase exclusivo de trabalho dos engenhei
ros no serviço público e em algumas poucas empresas estrangeiras. 

A grande estrela da engenharia brasileira depois da era ferroviária foi o concreto ar
mado, técnica em que conseguimos vários "records" mundiais, e em que chegamos a ficar 
entre os países mais avançados do mundo. 

A mais antiga obra em concreto armado com datação certa no Brasil, foi o revesti
mento de um túnel na garganta João Aires, MG, para a antiga E. F. Central do Brasil, feito em 
1901. Contam-se ainda muitas outras obras pioneiras, incluindo pontes, prédios, muros de 
arrimo, etc. 

O nome mais importante do início do concreto armado entre nós foi, sem dúvida, o 
engenheiro Emilio Baumgart, que teve uma longa lista de obras notáveis, e formou uma 
escola, cujos continuadores foram, entre outros os nomes também ilustres, de Antonio Alves 
de Noronha, Paulo Fragoso, Arthur Jerman, Sérgio Marques de Souza, etc . Entre as obras de 
Baumgart citam-se quatro "records" mundiais, o edifício de "A Noite", no Rio de Janeiro 
(1928), com 23 andares, a ponte sobre o Rio do Peixe, SC, (1930) - "record" de vigas retas de 
alma cheia -, a cobertura das oficinas do Campo dos Afonsos (Rio de Janeiro - 1930), com 
o maior arco em concreto do mundo, e a ponte sobre o Rio Mucurí (1938). 

Vários outros "records" mundiais foram alcançados pela engenharia brasileira - 22 ao 
todo -, nos mais diversos tipos de estruturas de concreto armado, citando-se, por exemplo, a 
marquise no Jockey Club do Rio de Janeiro (1924), o monumento do Cristo Redentor, também 
no Rio de Janeiro (1931), duas pontes no ramal ferroviário Mairinque-Santos, SP, (1937), a 
ponte do Galeão no Rio de Janeiro (1949) - primeira aplicação do concreto protendido - a 
cúpula do Hotel Quitandinha em Petrópolis (1943), a ponte Joazeiro-Petrolina (1953), o Mu
seu de Arte de São Paulo (1957), a "Ponte da Amizade" - Brasil-Paraguai -, (1962), o edifício 
"Itália", em São Paulo (1964), e a Barragem da Usina de Itaipú (1982), com 190 m de altura. 

A introdução - e depois a extraordinária divulgação - do concreto armado entre nós 
teve duas conseqüências particularmente importantes: 1. Nacionalização da engenharia es
truturai, já que as estruturas metálicas, até então empregadas, eram inteiramente importadas, 
tanto a estrutura em si como o pessoal para a montagem. 2. Possibilitou o surgimento e 
desenvolvimento da arquitetura moderna, com as suas audaciosas estruturas. 
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A mais importante obra de engenharia realizada no Brasil entre 1925 e 1938 foi a 
construção do novo Arsenal de Marinha na Ilha das Cobras (Rio de Janeiro), onde difíceis 
problemas de engenharia hidráulica tiveram brilhantes soluções, e onde o concreto armado 
foi extensivamente usado em escala inédita no país. 

A construção rodoviária tomou um grande impulso com a chamada "Lei Joppert", de 
1945. Iniciou-se então um grande ciclo de construção, citando-se, entre as obras mais impor
tantes as rodovias São Paulo-Santos (Via Anchieta, 1947), Rio-São Paulo (Via Dutra, 1952), 
Belém-Brasília (1959), São Paulo-Curitiba (1961), Transamazônica (1972), São Paulo-San
tos (Imigrantes, 1974), São Paulo-Campinas (Bandeirantes, 1978), e muitas outras. 

A inauguração em 1952, da usina hidrelétrica do Peixoto, no Rio Grande, MG, com 
80 MW, marcou o início das grandes hidroelétricas no Brasil, a que se seguiram, entre muitas 
outras, a usina subterrânea Nilo Peçanha, RJ, em 1953 - incluindo as grandes obras de desvio 
do Rio Paraíba do Sul -, a usina de Paulo Afonso, com 180 MW, no Rio São Francisco, em 
1954, as usinas de Jupiá e Ilha Solteira, no Rio Paraná, em 1960, a usina de Furnas, no Rio 
Grande, MG, com 304 MW, em 1969/73, a usina de Sobradinho, no Rio São Francisco, em 
1979, a monumental usina de Itaipú, no Rio Paraná, com início de produção em 1983 (é a 
maior hidrelétrica do mundo, com a potência final de 12.600 MW), e a usina de Tucuruí, no 
Rio Xingú, em 1984. 

A partir de 1945 iniciou-se uma nova fase na nossa engenharia, caracterizada 
pela diversificação cada vez maior de atividades, surgimento de novos ramos da engenharia, 
e coincidindo com o grande surto de industrialização do país. O marco inicial desse surto 
pode ser considerado como sendo o começo de produção da usina siderúrgica de Volta Re
donda, em, 1946, com 10.000 ton de aço por ano. 
, Outros marcos notáveis no desenvolvimento industrial foram, por exemplo: Em 1956 
Q início da produção de automóveis, pela VEMAG, e de caminhões pela Mercedes-Benz; em 
1960 a construção dos navios "Ponta d' Areia", 1.550 tdw, e "Henrique Lage", de 10.500 tdw, 
que marcaram o renascimento da grande construção naval no país; em 1961, o início de 
produção da Refinaria Duque de Caxias, onde começou o processo de nacionalização do 
projeto e fabricação de equipamentos pela indústria brasileira; em 1966 a fabricação da pri
meira locomotiva diesel-elétrica no país; em 1967 a inauguração do complexo petroquímico 
de Capuava, SP, e o início da produção de petróleo na plataforma submarina da Bacia de 
Campos, RJ; em 1986, a construção de dois navios graneleiros de 305.000 tdw, que constitu
íram um "record" mundial em construção naval. Aliás, a exploração submarina de petróleo 
na Bacia de Campos tem batido sucessivos "records" mundiais de profundidade de lâmina 
d' água, desde a profundidade recordista de 162 m, em 1967, até a quase inacreditável pro
fundidade de 1.853 m, alcançada em 1996, sendo que o reservatório de óleo está a também 
inacreditável profundidade de 2.673 m, abaixo do fundo do mar! Em todo mundo, não há 
nada nem de longe comparável! 

Dentre as obras realizadas nesse período, podemos citar como mais notáveis - além 
de algumas já aqui referidas -, a ponte Rio-Niterói, de 1974 (cujo vão central é "record" 
mundial nesse tipo de estrutura de aço), os Metrôs de São Paulo (1974) e do Rio de Janeiro 
(1981), o porto graneleiro de Sepetiba, RJ, de 1982, a Hidrovia do Tietê, inaugurada em 

Vol. XIV - Nll 4 - 411 Trimestre de 1997 89 



NOTICIÁRIO 

1980, o terminal graneleiro de Rio Grande, de 1981, a ferrovia de Carajás e o complexo 
portuário da Bacia de São Marcos, MA, de 1985. Não se pode também deixar de citar o 
extenso e moderno sistema de telecomunicações da EMBRATEL. 

A partir de 1950 - e principalmente nos últimos 30 anos -, criaram-se no país muitas 
dezenas de escolas de engenharia, não sendo infelizmente essa expansão quantitativa acom
panhada de melhoria do ensino, que, pelo contrário, em média decaiu sensivelmente. Exis
tem atualmente em todo Brasil 123 escolas, entre as quais contam-se muitas de alto nível - e 
até de altíssimo nível -, mas também outras grandemente deficientes. Essas escolas ofere
cem cerca de 20 cursos diferentes, desdobrados, quase todos, em várias opções: 21 escolas 
oferecem ainda cursos de pós-graduação, conferindo títulos de mestre e de doutor. 

Apesar das dificuldades, a engenharia brasileira domina atualmente alguns setores de 
tecnologia avançada, como pesquisa e produção de novos materiais e a construção de satéli
tes artificiais, aviões supersônicos, computadores, etc. 

Já há alguns anos existe uma expressiva exportação de engenharia, que se faz não só 
pela exportação de produtos industriais com grande parcela de valor agregado de engenharia 
(veículos, máquinas, equipamentos, etc.), como também pela exportação de serviços de en
genharia - projetos e obras -, que têm sido feito não só para países do chamado "Terceiro 
Mundo" , mas também para países industrialmente avançados. 

Infelizmente nossa engenharia está atualmente mergulhada em uma grave crise, que 
nada mais é do que uma conseqüência da crise geral que o nosso país - e grande parte do 
mundo também - está atravessando. Mas, se olharmos para trás, isto é, para a história da 
nossa engenharia, vamos ver que essa crise não é a primeira: outras crises talvez tão sérias 
como esta já foram atravessadas e superadas, e por isso não deve haver lugar para o desâni
mo. Só para citar um exemplo, o período 1929-1935 foi também de grave crise para a enge
nharia, com paralisação geral das obras, desemprego generalizado, etc. que guardadas as 
proporções, foi pelo menos tão séria como a que estamos vivendo. 

Olhando para trás vamos ver também que temos muitos motivos para n9S orgulhar
mos das muitas vitórias e realizações conseguidas pela nossa engenharia, e é justamente esse 
aspecto que gostaríamos de enfatizar nesse artigo, como um fato que merece o nosso orgulho 
e também toda divulgação, inclusive por serem essas vitórias e realizações desconhecidas de 
muita gente. 
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