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Matemática na Música: A Escala Cromática e as 
Progressões Geométricas 
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Resumo. Este trabalho traz uma proposta de estudos das relações existentes entre a Matemática 
e Música, relação esta que foi estabelecida desde os primórdios da humanidade, e pôde ser 
observada de forma mais clara a partir dos estudos desenvolvidos por Pitágoras. Abordamos um 
breve conceito de Escala Cromática. Nossos esforços foram focados nos instrumentos com 
cordas, pelos quais apresentamos uma relação entre uma escala musical, denominada Cromática, 
e as progressões geométricas; 

Palavras-chave: Matemática; Música; Escala Cromática; Progressões Geométricas. 
 

1 Introdução 
 
Desde as mais antigas manifestações humanas percebe-se uma estreita relação entre música 

e matemática, como por exemplo, quando Pitágoras estica uma corda e analisa o som produzido 
através da vibração desta em função de um deslocamento aplicado. Pitágoras provou que 
considerando metade da corda, a vibração gera um som com tonalidade igual àquela produzida 
com a corda inteira, mas uma oitava acima, ou seja, com o som mais agudo. Ao testar novas 
divisões, Pitágoras descobriu que as principais consonâncias (combinações de sons mais 
agradáveis) eram as oitavas, as quartas e as quintas, que correspondem às divisões exatas da 
corda esticada em um arco e são a base da harmonia para instrumentos de cordas. 
Posteriormente, Pitágoras associou números ao comprimento da corda, associando o número 1 
com a corda inteira, 1 2⁄  com a metade da corda, 1 3⁄  a um terço da corda e assim por diante. 
Como mostra esta experiência, a relação entre música e matemática é muito mais evidente do 
que imaginamos e pode ser vista como uma forma de descrever a natureza e de desenvolvimento 
da ciência. 

Neste contexto, este trabalho propõe o estudo de algumas das diversas formas que 
relacionam a matemática e a música, inseridas num contexto histórico, avaliando as 
possibilidades de tratamento musical com ajuda da matemática formal. 

2 A Escala Cromática  
A teoria musical é bastante extensa e não é o objetivo deste trabalho ressaltar todos os 

aspectos desta teoria minuciosamente. Para melhor compreensão deste artigo, é necessário 
inicialmente entender ligeiramente o que é Escala Cromática. 

Escala, segundo Bona (1998), é uma sucessão de oito notas ordenadas de acordo com suas 
frequências, do grave para o agudo (ascendente) ou do agudo para o grave (descendente), que 
pode ser reproduzida de forma arbitrária. 
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Assim, uma escala é composta pelas notas (dó, ré, mi, fá, sol, lá, si) havendo repetição de 
uma delas, mantendo-se esta ordem. Exemplos: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó ou ré, mi, fá#, sol, 
lá, si, dó#, ré. A nota em que começa a escala é chamada tônica. Veja na Fig. 1 dois exemplos 
de escalas em um pentagrama. 

 
Figura 1: Exemplos de escala 

Fonte: http://erices.uphero.com/?page_id=142 
 
De acordo com Lacerda (1966), as escalas podem ser classificadas em cromática ou 

diatônica: 
 

i) Escala Cromática é uma escala em que as notas são ordenadas sucessivamente apenas por 
semitons. 

 
Figura 2: Escala Cromática ascendente de Dó 

Fonte: Método Musical Paschoal Bona 

 
Figura 3: Escala Cromática descendente de Dó 

Fonte: Método Musical Paschoal Bona 
 
ii) Escala Diatônica é uma escala em que as notas são ordenadas sucessivamente por tons e 
semitons. 

 
Figura 4: Exemplo de escala diatônica 

Fonte: http://musicaeadoracao.com.br/26178/aulas-de-teoria-musical-aula-07/ 
 

3 A Matemática nos Instrumentos com Cordas 
Nesta seção será abordado alguns tópicos sobre a estreita relação entre a Matemática e a 

Música observada sobre os instrumentos com cordas, em específico violões e similares. 

3.1 Pitágoras e os Instrumentos com Cordas 
Pitágoras, filósofo e matemático grego, teve uma grande contribuição no desenvolvimento 

da música e, em particular, na construção de instrumentos com cordas. 

Anais · VII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial · IMTec/UFG/RC · 22 a 25/11/2016 · ISSN 2175-7828 2



Segundo Soares (2005), Pitágoras teria observado os sons produzidos por martelos de 
diferentes pesos em uma oficina de ferreiro, e estes sons proporcionavam uma sensação 
agradável possuindo uma harmonia entre si. Tais martelos teriam pesos diferentes e, através 
desta observação colocou tais pesos sobre cordas iguais e observou que se produziam os sons 
consonantes correspondentes. 

 
Figura 5: Pitágoras utilizando pesos em cordas 

Fonte:http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=codigo-secreto-platao#.VZIIdUauj-B 
 

Antes de prosseguir, ressalta-se o significado das oitavas, quartas e quintas: Na música 
alguns intervalos de uma escala tem nomes específicos, como a relação de 1 1⁄  que é chamada 
de uníssono, de 1 2⁄  que é chamada de oitava, 2 3⁄  de quinta e 3 4⁄  de quarta. Em geral, a oitava 
é tida como intervalo de referência na formação das escalas e os outros intervalos são 
subdivisões da mesma. 

Prosseguindo, Pitágoras estabeleceu uma genial relação existente entre a harmonia musical 
e os números. Pitágoras teria esticado uma corda musical que produzia um determinado som 
que tomou como fundamental, o tom. Fez marcas na corda que a dividiam em doze secções 
iguais, este instrumento mais tarde seria chamado de monocórdio, o qual se assemelha a um 
violão, mas com apenas uma corda. 

 

 
Figura 6: Monocórdio 

Fonte: http://www.ghtc.usp.br/server/Sites-HF/Lucas-Soares/monocordio%20de%20pitagoras.html 
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Pitágoras ao tocar a 6ª marca (correspondente a 1 2⁄  do comprimento da corda), observou 
que se produzia a oitava, tocando a 9ª marca (correspondente a 3 4⁄  do comprimento da corda) 
resultava a quarta e ao tocar a 8ª marca (correspondente a 2 3⁄  do comprimento da corda) 
resultava-se na quinta. Veja como seria nas figuras abaixo: 

 
Figura 7: Oitava de Pitágoras 

Fonte: http://www.ghtc.usp.br/server/Sites-HF/Lucas-Soares/monocordio%20de%20pitagoras.html 
 

 
Figura 8: Quarta de Pitágoras 

Fonte: http://www.ghtc.usp.br/server/Sites-HF/Lucas-Soares/monocordio%20de%20pitagoras.html 
 

 
Figura 9: Quinta de Pitágoras 

Fonte: http://www.ghtc.usp.br/server/Sites-HF/Lucas-Soares/monocordio%20de%20pitagoras.html 
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Assim as frações 1 2⁄ , 3 4⁄  e 2 3⁄ , correspondiam a oitava, a quarta e a quinta, 
respectivamente. 

A observação feita por Pitágoras, pode ser ressaltada nos dias de hoje, em uma guitarra, já 
que posicionando o dedo na casa determinada pelos trastes 11 e 12, faz com que a corda que 
produz som, seja exatamente a metade do seu comprimento total sem dedo em qualquer casa, 
isto significa que esta metade, produzirá o dobro da frequência de vibração da corda "solta", 
tornando-se a mesma nota, mas uma oitava acima. 

A frequência da nota, aumenta diretamente com a diminuição do comprimento da corda. 
Esta é uma parte matemática fundamental de todos os instrumentos de cordas.  

Não cabe neste trabalho, detalhar como seriam encontradas as demais frações do 
comprimento da corda que produz as demais notas de uma corda de um instrumento com cordas. 
Mas, vale ressaltar que, sabe-se que partindo da razão definida para a quinta, ou seja 2 3⁄ , 
determina-se o ciclo das quintas, obtendo então as outras frações, 8 9⁄ , 64 81⁄ , 16 27⁄  e 
128

243⁄ , como ilustrado na Fig. 10. 
Observe na Fig. 10 a seguir, que os comprimentos da cordas determinados pelos trastes da 

guitarra, podem ser encontrados por frações, como Pitágoras observou. 

 
Figura 10: Proporções de Pitágoras em uma Guitarra 

Fonte: http://passyworldofmathematics.com/guitar-mathematics/ 

 

3.2 A Escala Cromática e as Progressões geométricas 
3.2.1 Intervalos 

O ser humano pode detectar uma faixa de áudio em torno de 10 oitavas, ou seja, numa faixa 
de 20 Hz a 20000 Hz. Na música ocidental mais recente, utiliza-se escalas cromáticas, 
lembrando que estas possuem 12 intervalos musicais.  

A respeito de intervalo musical, a grande pergunta é a seguinte: É possível estabelecer um 
valor numérico para o mesmo em uma ou mais oitavas? 
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Na escala cromática a frequência da tônica ao ser multiplicada sucessivas vezes por um 
valor i, resulta no dobro de sua frequência inicial, pois em uma oitava, após 12 semitons a 
frequência dobra. Assim, denotando o tamanho de um semitom por i, e finicial como a frequência 
da tônica, têm-se: 

𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙. 𝑖12 = 2. 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑖12 = 2 
𝑖 = √212  

𝑖 ≈ 1,0594631 
Mas como determinar o valor numérico para o intervalo entre duas notas distintas separadas 

por uma ou mais oitavas? 
Inicialmente, determina-se se as notas estão em uma mesma oitava ou não. Para isso utiliza-

se a equação abaixo, que é dada pelo logaritmo na base dois da razão entre as frequências das 
notas (utiliza-se logaritmo na base dois, pelo fato de que a cada oitava a frequência de uma nota 
dobra): 

𝑙𝑜𝑔2 ∙ (
𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

) = 𝑥 

onde x é o número de oitavas que separam as duas notas relacionadas com suas respectivas 
frequências. 

Deste modo, se 0 < x _ 1, então as notas estão em uma mesma oitava, senão, ou seja, se  
x > 1, as notas estão em oitavas diferentes. 

Encontrado o valor da(s) oitava(s), basta multiplicar este valor por  
12. 𝑖 = 12. √212 ≈ 12,71135572 (já que em cada oitava temos doze intervalos i) que 
encontramos o valor numérico para o intervalo entre duas notas distintas quaisquer. Para 
exemplificar, utilizamos a faixa audível ao ser humano para determinar respectivamente, o 
número de oitavas e um valor numérico associado ao intervalo dos extremos desta faixa. 

Na faixa de áudio de 20Hz a 20000Hz, têm-se: 

𝑙𝑜𝑔2 ∙ (
20000
20

) = 𝑙𝑜𝑔2(1000) = 𝑥 

2𝑥 = 1000 = 103 
log(2𝑥) = log(103) 
x. log(2) = 3. log(10) 

𝑥 =
3log(10)
log(2)

 

𝑥 =
3.1

log(2)
 

𝑥 ≈
3

0,30103
 

𝑥 ≈ 9,96578441 
ou seja, o intervalo na faixa de áudio de 20Hz a 20000 HZ, corresponde aproximadamente a 
9,96 oitavas. 

E deste modo, multiplicando o valor das oitavas por 12. 𝑖 = 12. √212 ≈ 12,71135572 
obtemos um valor numérico aproximado de 126,6021. 

 

3.2.2 Distância entre os Trastes dos Instrumentos com Cordas 
Seguindo a ideia de Pitágoras, dado um instrumento musical com cordas em que há trastes, 

é razoável pensar em como as distâncias destes trastes são determinadas, visto que as frações 
correspondentes as mesmas não seriam de fácil dedução. É importante ressaltar que a frequência 
e consequentemente a nota musical, é dada não somente pela espessura e material que é feito a 
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corda, mas também pelo comprimento da corda, que no caso de um instrumento com cordas e 
trastes, pode ser alterado conforme a posição que se pressiona o dedo no braço do instrumento. 

Para simplificar, ao invés de tratarmos de todos os instrumentos musicais com cordas que 
tenham trastes, neste momento relatamos apenas o violão. 

Na fig. 11, pode-se ver as partes de um violão para que haja uma melhor compreensão do 
que mencionamos posteriormente. 

 
Figura 11: Violão e suas partes 

Fonte: http://musicaplena.com/conhecendo-o-violao/ 
 

Deste modo, a partir da pestana, a cada doze trastes teremos a referida escala, daí, como 
visto anteriormente, determina-se doze intervalos musicais. Neste contexto, a nota determinada 
pelo 12º intervalo, possui o dobro da frequência da nota determinada pelo primeiro intervalo. 

Então, observando um violão, um questionamento comum é a forma como os trastes foram 
distribuídos ao longo do braço do instrumento. Qual o significado daquelas distâncias? 

A seguir são apresentados dois gráficos que procuram esclarecer matematicamente a 
sequência das notas da escala cromática, os quais podem ser obtidos experimentalmente. 

O primeiro gráfico (Fig. 12) refere-se a um valor y em função do x-ésimo traste de um 
instrumento com cordas, onde 𝑦 = (21 12⁄ )

𝑥
. O valor y ao ser multiplicado pela frequência 

inicial da corda, ou seja, a frequência produzida pela corda "solta" resulta na frequência da nota 
produzida pela "nova" corda. Para exemplificar, o gráfico ressalta também as notas produzidas 
pelos respectivos trastes de uma corda MI de frequência 164,8 Hz. Assim, o traste 5 produz um 
valor que ao ser multiplicado por 164,8 Hz, resulta exatamente em 220 Hz que é a frequência 
de uma nota LÁ. 
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Figura 12: Sequências de notas - Escala Cromática 

Fonte: Própria 
 

O gráfico seguinte (Fig. 13), relaciona um valor y em função do x-ésimo traste de um 
instrumento com cordas, onde 𝑦 = (21 12⁄ )

−𝑥
. O valor y ao ser multiplicado pelo comprimento 

inicial da corda, estabelece o comprimento da corda "produzido" pelo respectivo traste ou se 
preferirmos a distância entre o traste x e o rastilho. 

 
Figura 13: Posicionamento dos trastes 

Fonte: Própria 
 

Ao analisarmos os gráficos da Fig. 12 e da Fig. 13, obtemos que o comprimento das cordas 
é inversamente proporcional a frequência da nota que ela "produz", deste modo é possível saber 
como crescem os comprimentos das cordas. 

Então, segundo Netto [199-?], a expressão que permite calcular as distâncias dos trastes 
que produzem as frequências que se quer gerar é a seguinte: 

𝑡𝑛 = 𝐶𝑒. [(2
1
12⁄ )

−1
]
𝑛
, com 𝑛 ≥ 0 

onde 𝑡𝑛, 𝐶𝑒 e 𝑛, são respectivamente, a distância do n-ésimo traste em relação ao rastilho, o 
comprimento da escala (distância entre os suportes, rastilho e pestana) e a ordem do traste a 
partir da pestana. 
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Para exemplificar a eficiência da fórmula, aplicou-se em um contrabaixo, cuja distância 
entre os suportes das cordas é de 864 mm, com 20 trastes, permitindo verificar como ficam 
distribuídas as distâncias entre os trastes. 

Na equação 𝑡𝑛 = 𝐶𝑒. [(2
1
12⁄ )

−1
]
𝑛

, se n = 1, temos 

𝑡1 = 864. [(21 12⁄ )
−1
]
1
≈ 815,5074 mm 

A distância do primeiro traste em relação a pestana, é obtida da diferença entre o 
comprimento total da escala (𝐶𝑒) e o valor encontrado acima. Isto é, 

𝐶𝑒 − 𝑡1 ≈ 864 − 815,5074 ≈ 48,4926 mm 
Que é a distância entre o primeiro traste e a pestana (traste zero mais próximo à cabeça do 

baixo). 
Agora, se n=2, temos: 

𝑡2 = 864. [(21 12⁄ )
−1
]
2
≈ 769,7365 mm 

donde 
𝐶𝑒 − 𝑡2 ≈ 864 − 769,7365 ≈ 94,2635 mm 

 
De maneira análoga, repetindo este procedimento, são encontrados todos os valores de 𝑡𝑛, 

os quais devem ser subtraídos de 864 mm (𝐶𝑒), para se obter a posição de cada traste. 
Uma outra maneira é considerar 𝑡𝑛 como sendo a distância entre o rastilho e o traste, não 

sendo necessária as subtrações do processo anterior como pode ser observado na tab. 1. 
 

n 
11

12864 2
�ª º§ ·

« » ¨ ¸
« »© ¹¬ ¼

n

nt  
 

n 
11

12864 2
�ª º§ ·

« » ¨ ¸
« »© ¹¬ ¼

n

nt  
 

n 
11

12864 2
�ª º§ ·

« » ¨ ¸
« »© ¹¬ ¼

n

nt  

0 864.0000 7 576.6508 14 384.8682 
1 815.5074 8 544.2859 15 363.2673 
2 769.7365 9 513.7375 16 342.8786 
3 726.5345 10 484.9036 17 323.6343 
4 685.7573 11 457.6881 18 305.4701 
5 647.2687 12 432.0000 19 288.3254 
6 610.9403 13 407.7537 20 272.1429 

Tabela 1: Valores para 20 trastes do contrabaixo 
 

Por outro lado, de acordo com Netto [199-?], e como pôde ser visto anteriormente, a 
distância entre o rastilho e os trastes, nada mais é do que uma Progressão Geométrica 

decrescente com razão (1 2⁄ )
1
12⁄

≈ 0,9438743, onde o primeiro termo é o comprimento da 
corda determinado pela pestana e o rastilho. 
Deste modo, ao considerar como unidade o comprimento da corda determinado pela pestana e 
o rastilho, basta multiplicarmos sucessivas vezes esta unidade pela razão  

(1 2⁄ )
1
12⁄

≈ 0,9438743 que encontramos as referidas distâncias. Para ilustrar veja a Fig.14, 
onde t0 = 1 representa o comprimento inicial da corda, tn representa o comprimento da corda 
determinado pelo rastilho e o traste n (foi utilizado a razão igual a 0,9438743 para facilitar os 

cálculos visto que (1 2⁄ )
1
12⁄

 é um número irracional e o mesmo não facilitaria os cálculos).  

Anais · VII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial · IMTec/UFG/RC · 22 a 25/11/2016 · ISSN 2175-7828 9



 
Figura 14: Distanciamento dos trastes em um violão 
Fonte: Adaptada de http://musicaeadoracao.com.br 

 
Por outro lado, é possível determinar não só a distância de um traste até o rastilho mas 

também a distância entre quaisquer dois trastes. Para tal, basta entender que sendo C o 
comprimento inicial da corda, então 𝐶. 𝑡𝑛 é a distância entre o rastilho e o traste n (observe que 
para n = 0 temos o comprimento inicial da corda), basta determinar: 

∆𝐶 = 𝐶. 𝑡𝑛 − 𝐶. 𝑡𝑛+𝑘  

∆𝐶 = 𝐶. (𝑡𝑛 − 𝑡𝑛+𝑘) 
com 0 < 𝑛 + 𝑘 ≤ 21, 𝑛𝑒𝑘 naturais 

Então, para um violão com comprimento de corda inicial de 65,5 cm, a distância entre as 
trastes 5 e 6, teremos: 

 
∆𝐶 = 𝐶. (𝑡𝑛−𝑡𝑛+𝑘) 
∆𝐶 = 65,5. (𝑡5 − 𝑡6) 

∆𝐶 = 65,5. (0,7491534 − 0,7071057) 
∆𝐶 = 65,5. (0,0420477) 
∆𝐶 = 2,75412435 cm 

 

4 Conclusões 
 
Este trabalho foi importante no requisito de aplicação da Matemática na Música. Por certo, 

o objetivo de demonstrar como a Matemática faz parte do que gostamos no nosso dia a dia, teve 
êxito neste trabalho. 

A Matemática é um instrumento utilizado em várias áreas, a qual a mesma foi aplicada 
neste trabalho, na música. 

Como pôde ser visto neste trabalho, existem relações entre a Matemática e a Música, donde 
existem relatos desta eminente relação desde a era de Pitágoras, e as quais se relacionam até 
nos dias de hoje na música computacional. 
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Muitos consideram que a Matemática, é somente utilizada para elaborar cálculos, não 
sabendo que ela teve e tem uma grande importância na construção de outras áreas, tais como a 
Música. É certo que, pôde ser visto neste trabalho que a Matemática tem uma grande influência 
na elaboração da Música e que ambas andam juntas para sua projeção. 

Acreditamos que este trabalho pode ser uma ferramenta auxiliadora para aqueles que 
procuram associar matemática no seu cotidiano. 
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Resumo. Muitas são as situações em engenharia que envolvem a resolução de proble-
mas inversos, problemas em que se busca uma causa a partir de seu efeito. O cálculo
numérico é uma ferramenta fundamental na resolução desse tipo de problema, visto que a
maior parte destes não pode ser resolvida analiticamente. O presente trabalho apresentou
uma das várias metodologias possı́veis para se resolver um problema inverso envolvendo
a resolução da Equação de Advecção-Difusão a partir da minimização de um funcional,
com objetivo de se estimar dois parâmetros presentes no coeficiente de difusão. Nesse
caso, a resolução do problema envolveu o uso conjunto de vários métodos numéricos,
desde o Método MacCormack Explı́cito, para a resolução das Equações Diferenciais Par-
ciais, métodos de integração para a solução do funcional, ao Método Adjunto na busca de
gradientes que indicam a direção de minimização desse funcional, tudo para se obter os
parâmetros ótimos do coeficiente de difusão da Equação de Advecção-Difusão.

Palavras-chave: Problemas inversos, Equação de Advecção-Difusão, Método MacCor-
mack Explı́cito, Método Adjunto.

1 Introdução
A resolução numérica para problemas de estimação de parâmetros trata da resolução de

problemas inversos, que têm por essência identificar a causa que produziu um determinado
efeito. São exemplos de problemas inversos:

• Determinação de temperaturas de contato em usinagem: É interessante conhecer a
temperatura no contato entre a ferramenta e a peça em um processo de usinagem, espe-
cialmente a temperatura da ferramenta, para garantir que suas propriedades sejam sufici-
entes para usinar o material em questão. Como não é possı́vel inserir sensores no ponto
de contato peça/ferramenta sem alterar as propriedades do sistema, são inseridos sensores
na ferramenta em pontos próximos ao contato. Com a equação do calor e as propriedades
do material, obtém-se a temperatura da superfı́cie a partir da solução de um problema in-
verso. Nesse caso, a causa é o aquecimento promovido na ponta da ferramenta, e o efeito
é a condução do calor para as demais regiões da ferramenta.

• Identificação de reservatórios de hidrocarbonetos: Para extrair material de um reser-
vatório de gás natural ou petróleo, por exemplo, não convém perfurar poços aleatoria-
mente até encontrá-lo. Uma forma de identificação destes é o uso de medidores de ondas
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sı́smicas. Conhecendo-se o comportamento esperado para uma onda sı́smica, viajando
através da crosta terrestre por diferentes materiais, a detecção de uma frequência de onda
caracterı́stica da propagação através de gás natural ou petróleo, por exemplo, é indicativo
da presença dessas substâncias, possivelmente de grandes reservatórios naturais. Assim
a identificação de um reservatório pode se dar por um problema inverso. Nesse caso, a
causa é a presença de reservatórios no subsolo, e o efeito é a leitura de frequências de
onda caracterı́sticas da propagação através desse material.

• Diagnóstico não invasivo de doenças: As ressonâncias magnéticas, ultrassons e tomo-
grafias com raios X são técnicas médicas que utilizam de ondas sonoras e radiação através
do corpo do paciente para detectar possı́veis anomalias. Analisando a frequência das
ondas sonoras e a intensidade de radiação, um determinado comportamento dos equipa-
mentos de leitura é esperado para o contato com um tecido humano saudável, isto é, o
paciente que não é diagnosticado com problemas relativos a estes exames possui tecidos
de propriedades (densidade, condutividade) consideradas normais. A detecção de propri-
edades anômalas é indicativo de possı́vel doença. Assim a modificação de uma doença
gerada no organismo do paciente, é utilizada para descobrir a presença dessa doença no
paciente, configurando um problema inverso. Nesse caso, a causa é o mudança estrutural
do tecido causada pela doença, e o efeito é a leitura de frequências ou nı́veis de radiação
anômalas.

Para este trabalho, o problema de identificação de parâmetros pode estar ligado a um
fenômeno fı́sico, modelado por uma Equação Diferencial Parcial (EDP), como as equações
de transporte ou de transferência de calor. Nesse caso, o problemas foi formulado considerando
um fenômeno fı́sico modelado pela Equação de Advecção-Difusão. Essa equação é dada por:

r · (~!�)�r · (↵r�) = f (x, y) 2 ⌦ ⇢ R2 (1)

em que ~! = (u, v) 2 R2 define um campo de velocidades que transporta uma propriedade �,
sendo ↵ o coeficiente de difusão nesse meio. As condições de fronteira, para este trabalho,
foram dadas por ⇢

� = g1, (x, y) 2 @⌦1

r� · n = g2, (x, y) 2 @⌦2
(2)

sendo @⌦ = @⌦1 [ @⌦2. Isso significa que, em uma parte da fronteira do domı́nio @⌦1, � é
conhecido, e em outra, @⌦2, o fluxo de � é conhecido.

Considerou-se ainda que ↵ é uma função, variável no domı́nio da equação, de forma co-
nhecida, definida por:

↵(x, y) = Ax+By (3)

em que A e B são parâmetros a serem estimados.
Nesta formulação, somente ↵ é uma variável desconhecida. Uma solução de referência �R

é empregada no processo de resolução do problema. Ela fornece valores geralmente experi-
mentais do fenômeno observado, obtidos por medições e usados para estimar os coeficientes
da função que define esse fenômeno. Para os fins deste estudo, ao invés de medições, soluções
numéricas da função, para o parâmetro solução ↵, foram empregadas. Aqui, A e B podem ser
estimados utilizando um problema de otimização, formulado por:

min : F [↵] =
1

2

ZZ

⌦

(�� �R)
2 d⌦ (4)
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sujeito ao problema primal (1), com condições de fronteira (2), sendo o coeficiente de difusão
dado por (3).

A resolução do problema proposto no presente trabalho consiste em estimar os coeficientes
A e B, de modo que a função objetivo (4) seja minimizada e (1) seja satisfeita, aproximando
o coeficiente ↵. Assim o problema de estimação de parâmetros está inserido no problema de
otimização. O efeito desejado é �R e a causa ↵. Isso é alcançado quando a função objetivo for
minimizada.

Neste trabalho, são os gradientes da função objetivo (4) que fornecem a direção de
maximização ou minimização desta. Na montagem do método de otimização, para o cálculo
dos gradientes foi utilizado o método adjunto contı́nuo, que tem por base o emprego da solução
da equação adjunta e será mais detalhado na seção 2. Para a resolução da equação primal e
da equação adjunta, o Método MacCormack foi empregado, explicado na seção 3. A seção 4
fica por conta de resumir os passos de abordagem do problema para sua resolução. Na seção
5, os problemas teste montados para verificar o método de resolução foram apresentados. Con-
cluindo o trabalho, a análise dos resultados e do custo computacional do método foram avaliados
na seção 6.

2 Método adjunto contı́nuo
No método adjunto de formulação contı́nua, seguem-se os seguintes passos, resolver o pro-

blema direto, resolver o problema da sensibilidade, resolver o problema adjunto, aplicar o pro-
cedimento iterativo e implementar o algoritmo computacional. Esses passos são explanados
nesta seção. Cálculo variacional, identidades do cálculo vetorial e integração por partes fo-
ram empregados na obtenção da equação de sensibilidade e do problema adjunto, entretanto a
demonstração desses cálculos é extensa e não foi apresentada.

2.1 Problema direto
No método adjunto, é necessário ter um problema de otimização bem definido, o problema

direto. A partir deste, a solução do problema adjunto é utilizada para o cálculo dos gradientes
na busca do valor ótimo. A Equação de Advecção-Difusão bidimensional é a equação dife-
rencial de restrição adotada, tendo como condições de fronteira uma parte Dirichlet (@⌦1) e
outra Neumann (@⌦2). A função objetivo é um funcional integral envolvendo a diferença entre
aproximação e referência. O problema tratado consiste em estimar os coeficientes A e B que
definem a função (3).

2.2 Equação de sensibilidades
A equação de sensibilidade fornece a função de sensibilidade ��↵, derivada direcional da

função incógnita � da restrição do problema direto, na direção de pertubação do parâmetro esti-
mado. Ou seja, ��↵ é a variação em � provocada pela variação em ↵. A função de sensibilidade
é necessária para calcular os gradientes conjugados. Dos cálculos de Santana [4], a equação de
sensibilidade é dada por:

r · (~!�↵�)�r · (↵r�↵�+ �↵r�) = 0 (5)

2.3 Equação adjunta
A obtenção da Equação Adjunta tem por base a aplicação de operações sobre a equação que

define a variação do funcional integral devido à perturbação na função ↵, conforme Santana [4].
A aplicação dessas operações conduz à equação:

�~! ·r �r · (↵r ) = �R � � (6)
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com suas condições de fronteira:
⇢
 = 0, �↵� = 0

(! + ↵r ) · ~n = 0, r�↵� = 0

(7)

Dessa forma, são obtidos os gradientes F↵ sem a necessidade de calcular �↵�. É necessário, a
cada iteração do processo, calcular uma solução primal e uma adjunta para se obter os gradien-
tes. Depois de obtidas as equações necessárias ao processo, escolhe-se um método numérico de
resolução destas. Nesse trabalho, utilizou-se o Método MacCormack.

3 Método MacCormack
Na resolução das equações (1) e (6), foi utilizado o método MacCormack Explı́cito adap-

tado ao caso bidimensional. Este consiste em resolver um preditor e aplicar um corretor para
obter a solução numérica. As equações para o preditor e o corretor são, respectivamente:

�⇤
i,j = �k

i,j � (u� ↵xi,j)
�ti,j
�x

(�k
i+1,j � �k

i,j)� (v � ↵yi,j)
�ti,j
�y

(�k
i,j+1 � �k

i,j)+

↵i,j
�ti,j
(�x)2

(�k
i+1,j � 2�k

i,j + �k
i�1,j) + ↵i,j

�ti,j
(�y)2

(�k
i,j+1 � 2�k

i,j + �k
i,j�1) (8)

�k+1
i,j =

1

2


�k
i,j + �⇤

i,j � (u� ↵xi,j)
�ti,j
�x

(�⇤
i,j � �⇤

i�1,j)� (v � ↵yi,j)
�ti,j
�y

(�⇤
i,j � �⇤

i,j�1)+

↵i,j
�ti,j
(�x)2

(�⇤
i+1,j � 2�⇤

i,j + �⇤
i�1,j) + ↵i,j

�ti,j
(�y)2

(�⇤
i,j+1 � 2�⇤

i,j + �⇤
i,j�1)

�
(9)

com condição de estabilidade dada pelo espaçamento no tempo:

�ti,j 
1

u

�x
+

2↵i,j

(�x)2

ou �ti,j 
1

v

�y
+

2↵i,j

(�y)2

(10)

No presente estudo, utilizou-se um �t variável para cada iteração, calculando os valores
máximos de �t em (10), em x e y. Tomou-se então o valor mı́nimo de �t dentre estes dois,
multiplicado por 0.5, para garantir que a condição de estabilidade fosse respeitada. Com o
esquema da resolução das equações pronto, bastou implementar o código computacional de
resolução. Para isso, utilizou-se linguagem C. Os livros de Claudio [1], Heath [2] e Hoffmann
[3] foram utilizados em consultas para a construção do código.

4 Procedimentos de cálculo
Para melhor compreensão do passo a passo que foi seguido na resolução do problema de

otimização associado à estimação de dois parâmetros, os tópicos elementares do problema, bem
como um fluxograma simplificado deste, são apresentados em sequência. Deve-se lembrar que
a solução referência deste problema é dada pela solução numérica da equação com os valores
de referência dos parâmetros A e B.

• Aproximação inicial dos parâmetros: Para começar a resolução do problema, deve-se
definir os valores iniciais dos parâmetros A e B a serem estimados.

Anais · VII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial · IMTec/UFG/RC · 22 a 25/11/2016 · ISSN 2175-7828 16



• Resolução da EDP: Com a aproximação inicial para os valores de A e B, resolve-se a
Equação de Advecção-Difusão pelo método MacCormack Explı́cito.

• Cálculo do funcional: Com a solução referência e a solução da aproximação, calcula-se
o funcional e verifica-se se este obedece o critério de parada. Se sim, o problema foi
resolvido, e os parâmetros foram estimados com sucesso. Se não, deve-se buscar outros
valores para os parâmetros.

• Método de otimização: Quando o critério de parada não é alcançado, deve-se buscar
novos parâmetros, de forma que estes tragam um resultado mais próximo da solução de
referência. Como o problema tratado consiste em um problema de otimização, o Método
dos Gradientes Conjugados (MGC), retirado do livro de Heath [2] foi utilizado. Neste
trabalho, os procedimentos de cálculo desse método em especı́fico não foram detalha-
dos. No método, os gradientes são calculados, e os parâmetros A e B são atualizados,
conforme os itens a seguir.

– Cálculo dos gradientes: Calculam-se os gradientes do funcional para os últimos
parâmetros avaliados. Os gradientes apontam para o sentido de crescimento da
função a partir de um ponto. Tomando-se o sentido oposto ao do gradiente, obtém-
se o sentido de decrescimento do funcional, isto é, o sentido que aponta para o ponto
de mı́nimo da função. Como o objetivo do problema é minimizar o funcional, ou
seja, reduzir a diferença entre a solução referência e a aproximada, usa-se o sentido
contrário do gradiente e sua magnitude para estimar os novos parâmetros. Neste
trabalho, o método da equação adjunta foi utilizado no cálculo dos gradientes.

– Atualização dos parâmetros: Com o cálculo dos gradientes, escolhem-se os novos
parâmetros A e B, e resolve-se a EDP novamente. Com o cálculo do funcional,
verifica-se novamente se o critério de parada foi satisfeito, e o processo iterativo se-
gue, até que uma solução aproximada próxima o suficiente da referência seja obtida.
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Figura 1: Resumo esquemático do processo de resolução

Com o passo a passo, montou-se um algoritmo e o código em linguagem C foi implemen-
tado. Para a verificação da validade do código, alguns testes foram montados e executados.
Seus resultados estão na próxima seção.

5 Problemas teste
Para verificar a validade dos códigos implementados em linguagem C, foram montados

problemas de teste. Para isso, toma-se � por uma função teste e, a partir das condições de
fronteira, obtidas analiticamente por essa função, resolve-se o problema de otimização.

Tabelas para cada função teste utilizada foram montadas para facilitar a visualização dos
resultados. Estas fornecem o número da iteração, os valores de A e B correspondentes e o valor
do funcional. Como este último é função dos parâmetros A e B, foi denotado por:

f(A,B) = F [↵] =
1

2

ZZ

⌦

(�� �R)
2 d⌦ (11)

Todos os problemas foram montados sobre um domı́nio ⌦ = [0, 1]⇥ [0, 1], com ~! = (0.01, 0).
Junto às tabelas, gráficos foram construı́dos para ilustrar os resultados. Os gráficos mostram os
valores de A e B em iterações sequenciais, isto é, para cada iteração do método, plotou-se um
ponto com os valores de A e B, até que eles se aproximassem da referência. Como o número
de iterações foi elevado, os pontos foram ligados por retas para melhor representação.

Para todas as funções de teste abordadas, a solução referência foi obtida da resolução
numérica da Equação de Advecção-Difusão pelo método MacCormack Explı́cito utilizando A
e B de referência iguais a 0.1, ou seja,

↵(x, y) = 0.1x+ 0.1y (12)
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O número de divisões utilizado foi 20, em x e y. O critério de parada foi definido de acordo
com a necessidade de cada função.

5.1 Função periódica

Para o teste de uma função periódica, foi montado o seguinte problema

�(x, y) = sen(⇡x)sen(⇡y) (13)

O critério de parada adotado para o problema de otimização foi o valor do funcional menor ou
igual a 1⇥ 10

�6. Com os valores testados, os resultados da tabela a seguir foram obtidos.

Iterações A B f(A,B)

1 0.200000 0.200000 6.887308e-02
100 0.091592 0.114416 5.343841e-05
200 0.095472 0.107709 1.506204e-05
300 0.097537 0.104179 4.392096e-06
400 0.098653 0.102283 1.304557e-06
423 0.098827 0.101988 9.884696e-07

Tabela 1: Resultados para a função teste periódica

Figura 2: Valores de A e B convergindo para a referência na função periódica

5.2 Função exponencial

Para o teste de uma função exponencial, foi montado o seguinte problema

�(x, y) = exy (14)

O critério de parada adotado para o problema de otimização foi o valor do funcional menor ou
igual a 1⇥ 10

�5. Com os valores testados, os resultados da tabela a seguir foram obtidos.
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Iterações A B f(A,B)

1 0.200000 0.200000 1.534878e-03
40 0.178145 0.174622 1.164488e-03
80 0.122420 0.115889 1.655736e-04

120 0.113514 0.107857 6.003341e-05
160 0.109090 0.103969 2.469310e-05
200 0.106421 0.101658 1.024077e-05
202 0.106318 0.101568 9.796653e-06

Tabela 2: Resultados para a função teste exponencial

Figura 3: Valores de A e B convergindo para a referência na função exponencial

5.3 Função hiperbólica

Para o teste de uma função hiperbólica, foi montado o seguinte problema

�(x, y) =
1

x+ 1

+

1

y + 1

(15)

O critério de parada adotado para o problema de otimização foi o valor do funcional menor ou
igual a 1⇥ 10

�6. Com os valores testados, os resultados da tabela a seguir foram obtidos.

Iterações A B f(A,B)

1 0.200000 0.200000 5.569552e-04
2000 0.080847 0.150635 4.500193e-06
4000 0.082980 0.144612 3.486478e-06
6000 0.084881 0.139338 2.705805e-06
8000 0.086574 0.134714 2.103320e-06

10000 0.088080 0.130654 1.637430e-06
12000 0.089418 0.127086 1.276493e-06
13971 0.090591 0.123989 9.999197e-07

Tabela 3: Resultados para a função teste hiperbólica
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Figura 4: Valores de A e B convergindo para a referência na função hiperbólica

6 Conclusão
A primeira observação a ser feita sobre o trabalho diz respeito ao tempo de execução do

código implementado. Pôde-se notar que o método MacCormack, utilizado na resolução da
EDP, é demasiadamente lento, especialmente na montagem de um problema de otimização
envolvendo a estimação de dois parâmetros. Como o problema envolve a resolução da EDP
diversas vezes nos cálculos do funcional, o conjunto completo do problema de otimização de-
mandou um longo tempo para se atingir a convergência. No caso das funções de teste periódica
e exponencial, mais de cinco minutos foram demandados. Já para a função hiperbólica, mais de
sete horas foram despendidas.

Foram notadas diferenças evidentes no número de iterações necessário à convergência para
cada função de teste. Primeiramente, para as funções periódica e exponencial, observou-se um
comportamento similar no que diz respeito ao número de iterações associado à ordem de gran-
deza do funcional, isto é, para uma mesma ordem de grandeza do funcional, valores próximos
de número de iterações foram obtidos para as duas funções. Entretanto, tomou-se um critério
de parada mais rigoroso para a função periódica, visto que este trouxe melhores aproximações
dos parâmetros A e B. No caso da função hiperbólica, a convergência para valores aceitáveis
dos parâmetros aproximados exigiu custos demasiadamente mais elevados, tempo computaci-
onal muito longo e número de iterações de três ordens de grandeza acima das demais funções.
Os motivos de tais diferenças não foram foco de estudo do presente trabalho. Entretanto, as
diferenças notadas são, no mı́nimo, interessantes, já que os três problemas foram resolvidos
com mesmo número de divisões da malha. Essas diferenças poderão compor tema para estudos
futuros na área.

A partir de todas as análises, o que se pode concluir, com certeza, é a validade dos métodos
estudados. Mesmo com uma alta demanda computacional, caracterı́stica do tipo de problema
abordado, os parâmetros foram estimados com êxito para todos os problemas de teste. Critérios
de parada, número de divisões da malha, tolerâncias para resolução das EDPs são parâmetros
importantes que, com certeza, influenciam nos resultados, mas as maiores surpresas ficaram por
conta das variações provocadas por diferentes tipos de funções aplicadas a �.
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Resumo. Esse trabalho consiste no estudo de um método de identificação de parâmetros
aplicado a equação de advecção difusão unidimensional em estado estacionário. Essa
equação é resolvida utilizando o método de diferenças finitas. Como ferramenta de busca
dos parâmetros é empregada uma técnica baseada em gradientes, sendo os mesmos cal-
culados utilizando métodos adjuntos. Um algoritmo para o reconhecimento do coeficiente
de difusão foi desenvolvido e seu desempenho avaliado para uma série de variações dos
valores de controle do algoritmo.

Palavras-chave: Equação de advecção difusão; métodos de diferenças finitas; métodos
adjuntos.

1 Introdução
O desenvolvimento de técnicas de resolução numérica para problemas que envolvam

estimação de parâmetros é uma área do conhecimento humano em constante atividade. Esse
campo do conhecimento faz parte de uma área maior conhecida como problemas inversos. Tais
problemas tem por essência a necessidade de se obter a causa que produziu um determinado
efeito. É justamente o contrário dos chamados problemas diretos, onde se estabelece uma causa
e deseja-se descobrir o efeito.

Problemas de estimação de parâmetros aparecem em vários campos das ciências, como por
exemplo

• Em projetos de veı́culos espaciais [8]. O aquecimento aerodinâmico de veı́culos espaciais,
ao reentrar na atmosfera, é tão grande que a temperatura na superfı́cie da estrutura da
nave não pode ser medida diretamente com sensores de temperatura. No estudo desse
aquecimento, os sensores são colocados abaixo da referida superfı́cie. Desse modo, o
estudo da distribuição de temperatura, bem como análise das propriedades termofı́sicas do
material de revestimento da nave, pode ser feito fazendo uma análise inversa. As medidas
de temperatura aferidas pelos sensores são então utilizados para estimar a distribuição de
temperatura na estrutura ao redor da aeronave.

• No controle do resfriamento de materiais formados por aço [9]. O aço é formado por
ligas metálicas de ferro e carbono, e o seu o resfriamento é feito vaporizando água sobre
o referido material aquecido. Para fazer o controle do resfriamento é necessário uma
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descrição da transferência de calor que irá ocorrer sobre a superfı́cie do material. Em
uma das equações que modelam esse problema, existe uma função chamada função de
troca de calor, e estimá-la é o que irá tornar possı́vel o controle do resfriamento.

• Na indústria aeronáutica em projetos de otimização de formas aerodinâmicas [12]. Nesses
projetos o que se busca são formas que satisfaçam determinados pré-requisitos, como por
exemplo, a obtenção de uma forma de asa com baixo coeficiente de arrasto sujeito a um
coeficiente de sustentação fixo.

Problemas de estimação de parâmetros exigem alguns métodos numéricos para obtenção
dos parâmetros desejados, visto que exigem a resolução de uma grande quantidade de cálculos.
Pela limitação das técnicas e tempo de fornecimento dos resultados, métodos analı́ticos não são
empregados em processos de estimação de parâmetros, assim, aparecem as técnicas numéricas
como alternativa viável. São exemplos de métodos numéricos que podem ser utilizados no
processo

• Método de aproximação de derivadas: método de diferenças finitas;

• Métodos de resolução de sistemas lineares: método de eliminação gaussiana, método de
Gauss-Seidel, método de Thomas (para sistemas tridiagonais), decomposição LU, etc;

• Métodos de integração numérica: quadratura gaussiana, regra dos trapézios,
1

3

de Simp-

son,
3

8

de Simpson, etc;

• Métodos de otimização: método de Newton, método de Levenberg-Maquardt, método
dos gradientes conjugados, método da razão áurea, etc.

É muito importante no processo de estimar parâmetros conhecer o método numérico que
será utilizado, bem como sua ordem de precisão, por se tratarem de técnicas numéricas, os
resultados fornecidos, embora muitas vezes muito próximos, contém alguns erros embutidos.
Métodos de ordem de precisão mais elevada tem um erro menor, mas, em contrapartida, são
métodos que exigem mais em termos de custo computacional ou são mais difı́ceis para im-
plementar computacionalmente. O conhecimento das técnicas numéricas existentes permite ao
programador otimizar a tarefa de estimação de parâmetros com relação à precisão dos resultados
e tempo para obtenção de tais parâmetros.

Um problema de identificação de parâmetros, ligado a um fenômeno fı́sico modelado por
uma equação diferencial, é, geralmente, formulado como um problema de otimização. Para
exemplificar, considere um fenômeno fı́sico modelado pela equação de advecção difusão unidi-
mensional em estado estacionário, equação tema deste trabalho

d(u �)

dx
� d

dx

✓
↵
d�

dx

◆
= S(x) x 2 [a, b] (1.1)

em que u 2 IR é a velocidade com a que a propriedade � é transportada, e sendo ↵ o coeficiente
de difusão desse meio.

As condições de fronteira gerais podem ser dadas por
8
<

:

�a = �1
d�

dx

����
b

= �2
(1.2)
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sendo �1 e �2 valores constantes. Em a é fornecido o valor da propriedade � e em b é fornecido
o fluxo dessa propriedade.

Considera-se ainda que o coeficiente de difusão ↵ seja uma função variável no domı́nio,
que por exemplo, assuma comportamento linear, ou seja

↵(x) = c1 + c2 x (1.3)

sendo c1 e c2 termos desconhecidos e que devem ser estimados.
Nota-se que a solução � da equação de advecção difusão é função da variável espacial x,

da velocidade de advecção u e do coeficiente de difusão ↵. Para um escoamento dado, das três
propriedades citadas anteriormente, somente ↵ não é conhecido. Considerando-se uma solução
de referência �R, a qual pode ser medida experimentalmente ou estabelecida de acordo com os
interesses, os parâmetros c1 e c2 podem ser estimados utilizando como ferramenta um problema
de otimização, formulado por [14]

min:F [↵] =
1

2

bZ

a

(�� �R)
2dx (1.4)

sendo a e b os extremos do intervalo em que o escoamento está sendo analisado. E tal problema
está sujeito ao chamado problema primal, definido pela equação (1.1), que possui condições de
fronteira definida pelas expressões contidas em (1.2) e o coeficiente de difusão sendo dado pela
equação (1.3).

Esse é um problema de otimização restrita, onde a restrição é dada pela equação de
advecção difusão (1.1) com domı́nio em [a, b]. A resolução do mesmo consiste em estimar
os parâmetros c1 e c2 presentes em (1.3) de tal modo que a equação objetivo (1.4) seja minimi-
zada e a equação (1.1) seja satisfeita. Os coeficientes estimados serão utilizados para dar uma
estimativa do coeficiente de difusão ↵ . Dessa forma, percebe-se que o problema de estimação
de parâmetros está inserido em um problema de otimização. Pode-se notar também, de forma
implı́cita, a meta de estabelecer a causa para obter um efeito desejado, isto é, o que se deseja
obter é o valor de ↵, na forma da função (1.3), que produza um campo de propriedades que fique
o mais próximo possı́vel de �R. O efeito desejado é �R e a causa é ↵. Isso acontece quando a
função objetivo é minimizada.

No exemplo descrito, o objetivo é estimar os coeficientes que compõem o coeficiente de
difusão ↵, mas em outra situação, o objetivo poderia ser estimar a velocidade de advecção u ao
invés de ↵, ou ainda ambos. Nesse caso, uma estratégia análoga, semelhante a utilizada para
estimar ↵, seria utilizada para estimar u ou ambos.

Em se tratando métodos numéricos para abordar problemas de otimização, existem os que
são baseados em gradientes. Nessa classe de métodos, são os gradientes que fornecem a direção
de maximização ou minimização da função objetivo.

Uma das técnicas mais simples de cálculo de gradientes é a aplicação de fórmulas
de diferenças finitas. Esse esquema até se mostra atraente para uma baixa quantidade de
parâmetros que devem ser estimados, mas a medida que o número de parâmetros a serem esti-
mados aumenta o esforço computacional aumenta também, isso porque a equação de advecção
difusão (1.1) deve ser calculada novamente para cada componente do vetor dos gradientes e a
cada iteração todos os gradientes precisarão ser recalculados até que a função objetivo (1.4) seja
minimizada.
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Uma alternativa viável, que será abordada neste trabalho, para o cálculo dos gradientes é o
método adjunto, em que uma equação adjunta é desenvolvida para servir de ferramenta de apoio
e necessita ser resolvida apenas uma vez por iteração, assim como o problema primal (1.1).

As próximas seções abordarão melhor o método adjunto, bem como darão uma
fundamentação teórica a respeito da equação de advecção difusão, dos métodos numéricos que
serão utilizados e a apresentação de um teste computacional, resolvendo o exemplo citado an-
teriormente e executando a verificação de ordem do método.

2 Fundamentação Teórica
2.1 A Equação de Advecção Difusão

A equação de advecção difusão é uma equação diferencial que modela um problema do
transporte e difusão de uma propriedade fı́sica, que pode ser a concentração de uma espécie
(para sistemas que envolvam transporte de matéria), temperatura (para sistemas que envolvam
transporte de energia térmica) e outros. Na sua forma completa, pode-se descrevê-la como

@�

@t|{z}
Termo transiente

+ r · (u �)| {z }
Termo advectivo

�r · (↵r�)| {z }
Termo difusivo

= S|{z}
Termo fonte

(x, y, z) 2 ⌦ ⇢ IR

3 e t 2 IR (2.1)

sendo u velocidade de advecção, ↵ coeficiente de difusão, � é a função incógnita, que pode
ser temperatura [T ], concentração de determinada substância [C], ou por uma analogia sobre
a equação de Navier-Stokes, quantidade de movimento [M ]. O termo S se refere ao termo
fonte e possui a mesma unidade da função incógnita por unidade de tempo. No caso geral,
qualquer propriedade da equação (2.1) pode variar com as três variáveis espaciais e com a
variável temporal.

Porém, a equação de advecção difusão, que será tratada neste trabalho, encontra-se em uma
forma simplificada. Considerando, para análise e estimação de parâmetros, a equação (2.1)
em estado estacionário, ou seja, as propriedades do problema não variam ou não são funções
do tempo, considerando um caso unidimensional, ou seja, as propriedades só variam com a
variável x, e que o fluido de estudo seja um fluido newtoniano incompressı́vel (ou seja, tanto a
viscosidade quanto a massa especı́fica são constantes, independentemente da tensão cisalhante,
para o caso da viscosidade, ou de fatores como pressão, para o caso da massa especı́fica), assim,
segundo análises feitas na equação do movimento [6], a derivada de u em relação à x é nula.
Assim a equação de interesse, para esse trabalho, será

u
d�

dx
� d

dx

✓
↵
d�

dx

◆
= S x 2 [a, b] (2.2)

com condições de contorno definida por

8
<

:

�a = �1, (condição de fronteira à esquerda do tipo Dirichlet)
d�

dx

����
L

= �2, (condição de fronteira à direita do tipo Neumann) (2.3)

A equação (2.2) juntamente com sua condição de contorno (2.3) definem o chamado pro-
blema primal. Para este estudo, o coeficiente de difusão ↵ será uma função linear da forma
mostrada na equação (1.3).
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2.2 Resolução Numérica da Equação de Advecção Difusão

A equação de advecção difusão (2.2) será resolvida numericamente, para isso será utilizado
um esquema de diferenças finitas centradas, com exceção da fronteira à direita. A fórmula
de diferenças finitas centradas, é um esquema numérico obtido por meio de manipulações
algébricas de séries de Taylor truncadas [3], assim existe um erro agregado, matematicamente,
pode-se expressá-la por

d�i

dx
=

�i+1 � �i�1

2�x
+O(�x2

)| {z }
Erro de truncamento

(2.4)

Através da discretização do domı́nio [0, L] da EDO, considerando n divisões no intervalo
espacial, será gerado um conjunto com (n+1) pontos, que recebe o nome de malha, sendo que
cada ponto pode ser localizado através da fórmula (xi) = (i�x), i = 0, 1, 2, . . . , n, onde �x é
o espaçamento entre cada ponto discretizado definido por L/n.

Aplicando o método de diferenças finitas centradas (2.4) , discretizando a EDO (2.2) no
ponto xi, obtém-se

 

� u

2�x
�
↵(xi� 1

2
)

�x2

!

�i�1 +

 
↵(xi+ 1

2
)� ↵(xi� 1

2
)

�x2

!

�i +

 
u

2�x
�
↵(xi+ 1

2
)

�x2

!

�i+1 = Si

Considerando

8
>>>>>>>>>>>>><

>>>>>>>>>>>>>:

ai =

 
� u

2�x
�
↵(xi� 1

2
)

�x2

!

bi =

 
↵(xi+ 1

2
)� ↵(xi� 1

2
)

�x2

!

ci =

 
u

2�x
�
↵(xi+ 1

2
)

�x2

!

A equação de advecção difusão em estado estacionário discretizada pode ser reescrita como

ai�i�1 + bi�i + ci�i+1 = Si (2.5)

No problema a condição de fronteira em x = 0 é especificada e portanto temos �0. Porém
em x = L o que se tem é a derivada �x, logo �n é uma incógnita e precisa também ser calculada.
A equação discretizada em (2.5) tem que ser aplicada para i = 1, 2, . . . , n � 1. Em especı́fico
para i = n � 1 essa equação tem que ser alterada fazendo com que a mesma não dependa de
i = n. Isso pode ser feito aproximando a derivada �x em i = n pela fórmula a seguir, tal
fórmula é chamada diferença finita regressiva de segunda ordem, a mesma pode ser obtida por
manipulações algébricas de expansões truncadas da série de Taylor, e é dada por [3]

[�x]n =

�n�2 � 4�n�1 + 3�n

2�x
+O(�x2

) (2.6)
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No problema em questão, note que �x(L) =
d�
dx

��
L

, logo da derivada em (2.6), após algumas
manipulações e substituindo valores na expressão de n�1, com algumas simplificações, obtém-
se

d�n�2 + e�n�1 = Sn�1 (2.7)

onde 8
>><

>>:

d = an�1 �
cn�1

3

e = bn�1 + 4

cn�1

3

Obtém-se assim um sistema linear, que pode ser escrito matricialmente como

2

66666664

b c 0 . . . 0

a b c
. . . ...

0

. . . . . . . . .
0

... . . . a b c

0 . . . 0 d e

3

77777775

2

66666664

�1

�2

�3

...
�n�1

3

77777775

=

2

66666664

S1 � a1�0

S2

...
Sn�2

Sn�1

3

77777775

(2.8)

As caracterı́sticas do sistema linear (2.8), ser tridiagonal, faz com que o método de Thomas
[7] seja uma ferramenta interessante para a resolução deste sistema, optando assim por um
menor custo computacional em relação aos demais métodos de resolução de sistemas lineares.
Assim um programa em C++ foi implementado, de tal forma a resolver a equação de advecção
difusão.

O método utilizado para a resolução da equação de advecção-difusão (2.2) é um método de
ordem 2 [2], ou seja, O(�x2

), uma tarefa importante quando se trabalha com implementações
computacionais de métodos numéricos é realizar a verificação de ordem, ou seja, verificar se o
método respeita a ordem que a teoria diz. Se o método possui ordem p, então da equação

p ⇡
ln(e(�x)) � ln(e(�x

2 ))

ln(2)

tem-se que quando h ! 0 o valor de p tende para a sua ordem [5]. Na equação as funções
e(�x) e e(�x

2 ) são os erros associados ao espaçamento �x e o valor equivalente a sua metade,
respectivamente.

Para realizar o cálculo do erro, a seguinte fórmula será utilizada [5]

e(�x) =

vuut
�x

nX

k=0

(�apr � �ex)
2

sendo �apr o valor aproximado da função � e �ex o valor exato da função incógnita �.
Para realizar o verificação computacional, considera-se um problema de escoamento mo-

delado pela equação (2.2) onde a função incógnita seja a concentração de um determinado
composto. Sabe-se que no domı́nio discretizado, a função tem como solução analı́tica �(x) =
cos(⇡ x) + 2. Os dados são, velocidade de advecção u = 1, coeficiente de advecção ↵ = 0.1,

Anais · VII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial · IMTec/UFG/RC · 22 a 25/11/2016 · ISSN 2175-7828 28



domı́nio espacial [0, 2], �(0) = 3.0 e �x(L) = 0.0, todas as propriedades possuem suas res-
pectivas unidades no sistema internacional de medidas. A tabela abaixo (1) demonstra que o
procedimento adotado na resolução numérica respeita a ordem do método.

n �x e(�x) p
20 0.10000 0.02761610
40 0.05000 0.00684676 2.012011
80 0.02500 0.00170816 2.002980

160 0.01250 0.00042682 2.000744
320 0.00625 0.00010669 2.000196

Tabela 1: Tabela de verificação da ordem do método implementado

2.3 Cálculo dos Gradientes
Como já dito anteriormente, um processo de identificação de parâmetros é fundamen-

tado em um problema de otimização, e em se tratando de métodos numéricos para lidar com
otimização, existe uma classe baseada em gradientes, sendo esses gradientes os fornecedores
da direção de maximização ou minimização da função desejada.

2.3.1 Cálculo dos Gradientes Via Diferenças Finitas

Como já citado, uma das formas mais simples para o cálculo desses gradientes é via
diferenças finitas de primeira ordem [14], sendo matematicamente expresso por

�ciF =

F [�(ci + �ci)]� F [�(ci)]

�ci
i = 1 ou 2. (2.9)

Sendo ci os parâmetros do coeficiente de difusão dado pela equação (1.3) e �ci uma pequena
perturbação feita. Como já dito anteriormente, essa técnica aparenta ser uma boa opção para
este caso, pois apenas dois parâmetros serão estimados, porém em um problema que envolva
a estimação de mais parâmetros, o custo computacional passa a aumentar, visto que para o
cálculo de uma componente do vetor gradiente, apenas um parâmetro é perturbado e os outros
são mantidos constantes e a equação de advecção difusão (2.2) deve ser resolvida para cada
perturbação feita em cada parâmetro, e isso a cada iteração, até a convergência do problema.

Como alternativa ao método de diferenças finitas, surge o método adjunto, em que uma
equação adjunta é desenvolvida, juntamente com sua condição de fronteira e resolvida apenas
uma vez a cada iteração para o cálculo dos gradientes.

2.3.2 Cálculo dos Gradientes Via Método Adjunto

Para a obtenção da equação adjunta, bem como suas condições de contorno, que serão
utilizados para o cálculo dos gradientes, uma série de desenvolvimentos teóricos será feita,
tais desenvolvimentos foram fundamentados nos trabalhos de Orlande [8, 10], Giles [13] e
Alessandro[14].

Primeiramente, é necessário realizar o cálculo das sensibilidades, a equação de sensibili-
dade tem por finalidade fornecer a função de sensibilidade �↵�, que é definida pela derivada
da função incógnita � na direção de perturbação do parâmetro que está sendo estimado [14].
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Pode-se dizer então que �↵� é a variação em � provocada pela variação em ↵. Para a obtenção
da equação de sensibilidade, utiliza-se ideias simples.

Seja L o operador definido por

L� = u
d�

dx
� d

dx

✓
↵
d�

dx

◆
(2.10)

Utilizando esse operador, temos a partir da equação (2.2) que o resı́duo tem a forma

R = L� = S (2.11)

Uma perturbação "�↵ em ↵ irá provocar uma variação "�↵� em �. Com isso o operador
perturbado, L↵, é definido como

L↵� = u
d

dx
(�+ "�↵�)�

d

dx

✓
(↵ + "�↵)

d

dx
(�+ "�↵�)

◆
(2.12)

Considerando essas perturbações feitas em ambos os membros da equação (2.2), tem-se
que

L↵ = S (2.13)

Subtraindo (2.13) de (2.11) dividindo por " e passando o limite com " tendendo a zero,

�↵R = lim

"!0

L↵�� L�
"

= 0 (2.14)

a qual é chamada derivada de Gâteaux.
Substituindo a expressão aberta da equação (2.12) e a equação (2.10) na expressão (2.14) e

resolvendo o limite, obtém-se

u
d(�↵�)

dx
� d

dx

✓
↵
d�↵�

dx
+ �↵

d�

dx

◆
= 0 (2.15)

a qual define a chamada equação de sensibilidade, com condições de fronteira dadas por

8
>><

>>:

�↵�a = 0

d�↵�

dx

����
b

= 0

(2.16)

uma vez que as condições de contorno do problema primal não dependem de ↵. As condições
de fronteira de (2.16) são complementares às condições de fronteira do problema primal (2.3).

Considerando esse mesmo princı́pio de cálculo, podemos calcular também a variação em
F provocada por variações em ↵. Assim sendo, se F é o funcional

F [↵] =
1

2

bZ

a

(�� �R)
2 dx (2.17)
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e F↵ é o funcional perturbado pela perturbação em ↵, que provocou por sua vez uma perturbação
em � dada por "�↵�,

F↵[↵] =

bZ

a

[(�+ "�↵�)� �R]
2 dx (2.18)

Calculando, então, segue

�↵F = lim

"!0

F↵[�(↵)]� F [�(↵)]

"

resolvendo a equação acima utilizando as equações (2.18) e (2.17), chega-se ao seguinte resul-
tado

�↵F =

bZ

a

(�� �R) �↵� dx (2.19)

A equação (2.19) e a condição de fronteira da equação de sensibilidade (2.16) serão utiliza-
dos nos cálculos da equação adjunta bem como suas condições de fronteira.

Agora, inicia-se o processo de obtenção da equação adjunta, considera-se a variação do
funcional F aumentado

�↵F = �↵F + h , �↵Ri (2.20)

em que

h , �↵Ri =
bZ

a

 �↵Rdx (2.21)

sendo  , uma função na variável x definida no mesmo domı́nio da função �, a solução do
problema primal. A função  é a função incógnita na equação adjunta que será obtida nos
desenvolvimentos. Percebe-se que o termo

h , �↵Ri = 0

é nulo, pois �↵R = 0. Portanto, ao somar esse produto interno, o gradiente não será alterado.
Continuando da equação (2.20)

�↵F =

bZ

a

(�� �R) �↵� dx+

bZ

a

 


u
d�↵�

dx
� d

dx

✓
↵
d�↵�

dx
+ �↵

d�

dx

◆�
dx (2.22)

Concentrando os cálculos somente na parte

bZ

a

 


u
d�↵�

dx
� d

dx

✓
↵
d�↵�

dx
+ �↵

d�

dx

◆�
dx (2.23)
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aplicando a técnica de integração por partes várias vezes e substituindo na equação (2.22),tem-
se

�↵F =

bZ

a

�↵�


(�� �R)� u

d 

dx
� d

dx

✓
↵
d 

dx

◆�
+


�↵�

✓
u + ↵

d 

dx

◆
� ↵ 

d�↵�

dx

�b

a

+


�↵

✓
�
d 

dx
�  

d�

dx

◆�b

a

�
bZ

a

�
d

dx

✓
�↵

d 

dx

◆
(2.24)

No cálculo dos gradientes �↵F não há interesse que os mesmos dependam dos cálculos das
variações �↵�. Para tirar essa dependência, basta impor que

(�� �R)� u
d 

dx
� d

dx

✓
↵
d 

dx

◆
= 0 ) �u

d 

dx
� d

dx

✓
↵
d 

dx

◆
= �R � �

A equação

�u
d 

dx
� d

dx

✓
↵
d 

dx

◆
= �R � � (2.25)

define a chamada equação adjunta ou equação dual. Percebe-se que na equação (2.24) ainda
resta um termo cujos limites de integração precisam ser substituı́dos,


�↵�

✓
u + ↵

d 

dx

◆
� ↵ 

d�↵�

dx

�b

a

(2.26)

8
>><

>>:

�↵�a = 0

d�↵�

dx

����
b

= 0

(2.27)

É com essa expressão e as condições de fronteira (2.16) da equação (2.10), que são obtidas
as condições de contorno da equação adjunta. Na parte do contorno que �↵� se anula, deve-se
impor  = 0, e na parte onde d�↵�

dx
= 0 , deve-se impor u + ↵ d 

dx
= 0. Dessa forma, podemos

obter os gradientes �↵F sem a necessidade de calcular �↵�. Em cada iteração do processo
de otimização é necessário calcular uma solução primal e uma solução adjunta para obter os
gradientes.

Os gradientes são calculados usando dos termos restantes em (2.24)

�↵F =


�↵

✓
�
d 

dx
�  

d�

dx

◆�b

a

�
bZ

a

�
d

dx

✓
�↵

d 

dx

◆
(2.28)

Um detalhe que pode ser observado é que na implementação, tanto o problema primal
como o adjunto utilizam a mesma máquina de solução. Isto é, não é necessário utilizar métodos
distintos.

Para a obtenção numérica dos gradientes via método adjunto, esquemas de aproximação de
integral e de derivadas devem sem empregados, para a aproximação das derivadas é utilizado o
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método de diferenças finitas, que já foi citado, para as fórmulas que não foram citadas, Gilat[7]
e Hoffmann[3] tratam sobre a obtenção destas. A próxima seção tratará a questão do método de
integração numérica.

2.4 Integração Numérica
Dos métodos de integração existentes, o que será utilizado nesse trabalho é a regra do 1

3 de
Simpson. A fórmula de Simpson é um método de quarta ordem e faz uma aproximação de uma
função f(x) por um polinômio P (x) de grau no máximo dois que admite o mesmo valor de
f(x) nos extremos do intervalo de integração e no ponto médio desses extremos [7].

2.5 Método dos Gradientes Conjugados
Por problemas de estimação de parâmetros utilizarem como ferramenta problemas de

otimização, é necessário utilizar um método numérico cuja finalidade seja otimização de uma
função desejada. Para este estudo será utilizado o método dos gradientes conjugados (MGC)
para a minimização do funcional (2.17).

O MGC é baseado em quatro passos para a minimização de uma função [4]. Para minimizar
uma função f a partir de uma aproximação inicial �!x 0, devemos iniciar �!g 0 = r f(�!x 0) e
�!s 0 = ��!g 0, então basta seguir os passos

1. �!x k+1 =
�!x k + �k

�!s k

2. �!g k+1 = r f(�!x k+1)

3. �k+1 =
(

�!g k+1 ��!g k)
T �!g k+1

�!g T
k
�!g k

4. �!s k+1 = ��!g k+1 + �k+1
�!s k

até atingir o critério de parada. Nos passos apresentados, �!x é o vetor das incógnitas, cujo obje-
tivo é estimá-las, g é o vetor que armazena os gradientes, �!s é o vetor da direção conjugada, que
é o vetor que armazena o ”caminho”para a minimização da função, lembrando que o gradiente
aponta para direção de crescimento da função, por isso a direção conjugada tem sinal contrário
ao gradiente no inı́cio, pois o objetivo desse estudo é minimizar uma uma função, � é o escalar
responsável por ajudar no processo de alteração da direção conjugada, garantindo uma con-
vergência mais rápida, no caso, a fórmula utilizada é conhecida por fórmula de Polak-Ribiere
[4]. Já � é o escalar que determina o tamanho do passo que será dado na direção conjugada, para
estimá-lo é utilizado um método de busca unidimensional. Nesse estudo o método utilizado será
o método da razão áurea (golden section) [4, 14].

3 Teste computacional
Após citada toda a fundamentação teórica do procedimento de estimação de parâmetros,

será apresentado um teste computacional, afim de demonstrar a ação do método de estimação
de parâmetros baseado em gradientes.

3.1 Problema
Suponhamos um escoamento de um fluido modelado pela equação (2.2), sabe-se que a

função incógnita é a concentração de uma substância, várias medidas da concentração foram
feitas no domı́nio de tal forma a obter uma solução de referência. A velocidade do escoamento é
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conhecida e constante, porém a respeito do coeficiente de difusão, sabe-se apenas que ele apre-
senta comportamento linear, sabe-se também que ocorrem algumas reações quı́micas durante o
escoamento, dessa forma ocorre aumento da concentração ao longo da tubulação em que ocorre
o escoamento.

Dados (todas as unidades estão no sistema internacional de medidas - SI):

• u = 1.0;

• Termo fonte, S, é definido pela resolução da equação (2.2) sabendo que a função incógnita
(solução analı́tica) é cos(⇡ x) + 2;

• Condição de fronteira à esquerda = 3.0;

• Condição de fronteira à direita �x(L) = 0;

• Domı́nio espacial [0, 2];

• Coeficiente de difusão da forma ↵(x) = a + bx.

Para resolver este problema e estimar os dois coeficientes que definem o coeficiente de
difusão, serão utilizados os métodos já descritos anteriormente, os valores que serão utilizados
para iniciar o processo serão 0.1 para ambos os parâmetros (a e b) os valores reais para esses
parâmetros são a = 0.6 e b = 0.5. Como critério de parada será utilizada a norma euclidiana
entre os valores estimados com os valores da iteração anterior [7], definda como

kek2 =
p

(ak+1 � ak)2 + (bk+1 � bk)2

sendo e a norma do erro entre cada iteração e k o contador de iterações. Para a resolução deste
exemplo o critério de parada é o erro ser menor que a tolerância de 10

�6.

3.2 Resultados
Aplicando os dois métodos citados para cálculo de gradientes (método adjunto e método de

diferenças finitas), obteve-se, como mostra a figura (1), o gráfico comparativo
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Figura 1: Gráfico comparativo entre método adjunto e método de diferenças finitas.
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Embora, graficamente, a estimação de parâmetros via método adjunto e via diferenças fini-
tas (DF) foram muito semelhantes , numericamente, a resolução que utilizou o método adjunto
foi mais precisa, como pode ser observado nas tabelas (2a) e (2b)

i a b F [↵]
0 0.100000 0.100000 3.58126000
2 0.343059 0.902284 0.00693219
4 0.489174 0.662187 0.00128706
6 0.529567 0.606345 0.000572695
8 0.599511 0.500747 3.11700e-08

10 0.600000 0.500000 1.15314e-19

(a) Método Adjunto

i a b F [↵]
0 0.100000 0.100000 3.58126000
2 0.346161 0.897305 0.00678142
4 0.500503 0.644157 0.00103140
6 0.589400 0.508439 4.75141e-05
8 0.599890 0.500603 2.01916e-07
10 0.599751 0.500348 6.53019e-09

(b) Método de Diferenças Finitas

Como se pode observar nas tabelas, os parâmetros estimados via método adjunto obtiveram
um valor bem mais próximo dos valores reais, o erro é tão pequeno nesse caso, que a própria
saı́da gerada pelo programa aproxima o valor para os valores exatos, além de que o valor do fun-
cional, quando utilizado o método adjunto, mostra-se muito menor que o funcional de quando
utilizado o método de diferenças finitas. Mostrando assim, melhor qualidade do método adjunto
em relação ao método de diferenças finitas.

4 Conclusões
A partir dos estudos realizados nesse trabalho, pode-se evidenciar que os métodos imple-

mentados respeitam a ordem dos métodos e que obtiveram êxito na estimação dos parâmetros
do coeficiente de difusão linear proposto.

Pode-se também observar a melhor qualidade dos parâmetros estimados via método adjunto
em relação aos estimados via diferenças finitas, isso evidencia que o grau de dificuldade para
obtenção do método é compensado pela qualidade dos resultados. Em termos de custo compu-
tacional, para o exemplo citado, o método de diferenças finitas se sobressai melhor por exigir
um gasto computacional menor, porém em problemas mais complexos, em que uma quantidade
maior de parâmetros fossem ser estimados, caso o objetivo seja minimizar o custo computacio-
nal, o método adjunto seria a melhor escolha, pelo fato do problema primal e equação adjunta
serem calculados apenas uma vez por iteração, enquanto que o método de diferenças finitas
exigiria o cálculo do problema primal n vezes para obter o gradiente com as componentes dos
n parâmetros.

Pode-se concluir, então, que a boa compreensão dos métodos numéricos que estão a
disposição para a resolução de um determinado problema é fundamental para minimizar o
tempo de obtenção dos resultados, bem como o custo computacional exigido.
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Resumo. Consideramos o problema de inversões geométricas em círculos. Dados p
discos fechados D1, D2, . . . , Dp

disjuntos no plano complexo, sua união, denotada por
X, é um espaço métrico compacto, na métrica induzida, e as correspondentes inversões
induzem um sistema dinâmico estocástico em X, modelado por uma cadeia de Markov.
Neste artigo, estudamos sua dinâmica topológica e provamos que o conjunto limite das
órbitas é um conjunto de Cantor e contém um sistema dinâmico caótico.

Palavras-chave: Inversões, Órbitas periódicas, Cadeia de Markov, Entropia, Caos.

1 Introdução
Seja � um círculo no plano complexo com centro em z0 e raio r > 0. A inversão em � é a

função I� :

bC ! bC definida por

I�(z) = z0 +
r2

z � z0
, (1)

onde bC := C[ {1} é a esfera de Riemann. Por definição, I� permuta as duas componentes de
bC\� e fixa cada ponto de � (para mais detalhes, veja [12, p. 124]).

Fixemos um número inteiro p � 3. Para cada j = 1, 2, . . . , p, denotaremos por Dj o disco
fechado D(⇣j, rj) com centro em ⇣j 2 C e raio rj > 0. A menos que seja dito o contrário,
suporemos que Dj \ Dk = ; se j 6= k. Seja X = [jDj . Então, X é um subespaço métrico
compacto e completo de C, com a métrica induzida.

Para �j := @Dj , escreveremos Ij ao invés de I�j para simplificar a notação. Em [9, 10], D.
Look considerou a função racional

f(z) :=
1

n

⇣
I1(z) + · · ·+ Ip(z)

⌘
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e descreveu alguns aspectos da dinâmica de z 7! f(z) em bC, e a estrutura topológica do con-
junto de Julia desta função holomorfa (sobre dinâmica complexa, consulte [11]).

Como as inversões Ij são isomorfismos da esfera de Riemann, a coleção z 7! Ij(z), com
1  j  p, gera um subgrupo de automorfismos conformes de bC (um grupo fuchsiano). Existe
uma vasta literatura sobre a dinâmica de tais grupos (veja [5], por exemplo, e as referências
nela contidas). A função Ij é chamada de anti-automorfismo da esfera de Riemann e, como
observamos acima, é a composição da conjugação complexa z 7! z com um automorfismo de
bC. Uma diferença topológica importante entre as funções z 7! Ij(z) e z 7! Ij(z) é que a
primeira preserva orientação enquanto que a segunda inverte orientação.

Neste artigo consideramos a dinâmica estocástica induzida por I1, . . . , In no subconjunto
compacto X , definida da seguinte forma. Uma órbita em X é uma sequência hzji onde zj+1 =

Isj+1(zj), com sj 2 {1, 2, . . . , p} e sj 6= sj+1 para cada j � 1. Em particular, se zj 2 Ds então
zj+1 /2 Ds. Com essa definição, temos

zj = Isj � Isj�1 � · · · � Is2 � Is1(z0), j � 1.

Denotaremos por O(X) o conjunto de todas as órbitas em X . Assim, a cada órbita hzji
associamos uma sequência

hsji 2 ⌃p := {1, 2, . . . , p}N,

que será chamada itinerário da órbita hzji. Isto nos permitirá introduzir uma dinâmica simbó-
lica em ⌃p associada às órbitas em X . A partir da teoria geral desse tido de sistema dinâmico,
obteremos uma descrição completa da dinâmica topológica das órbitas em X . Mais especifica-
mente, os principais resultados deste artigo são os seguintes:

Teorema 1. Se hzni e hwni têm o mesmo itinerário então !(hzni) = !(hwni).

O conjunto !-limite de uma sequência hzni, denotado por !(hzni), é o conjunto de todos
os pontos de acumulação dessa sequência. Em outras palavras, z 2 !(hzni) se, e somente se,
existe uma subsequência hnki tal que znk

! z quando k ! 1. O principal argumento na prova
do Teorema 1 é a contração de Ij no exterior do seu disco de inversão.

Teorema 2. Seja hsni um itinerário periódico de período k > 1. Então existe uma única órbita
periódica em O(X) de período k com itinerário hsni.

Teorema 3. O número de órbitas periódicas de período n � 1 em O(X) é igual a (p � 1)

n
+

(�1)

n
(p� 1).

Em razão do Teorema 1, podemos nos restringir ao estudo da dinâmica nas classes de órbitas
com o mesmo itinerário. Denotaremos esse quociente por O(X)/⇠.

Teorema 4. Seja A = (aij) a matriz definida por aij = 1� �ij para 1  i, j  p, onde �ij é o
delta de Kronecker. Então, O(X)/⇠ é homeomorfo a ⌃A ⇢ ⌃p.

Denotaremos por [xn] a classe da órbita hxni em O(X)/⇠.

Teorema 5. A aplicação f : O(X)/⇠�! O(X)/⇠ definida por f([xn]) = [xn+1] é caótica,
no sentido de Devaney, e sua entropia topológica é igual a log(p � 1). Em particular, f tem
entropia topológica positiva se, e somente se, p � 3.
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Pode-se verificar que o levantamento hxni 7! hxn+1i de f ao espaço O(X) pela aplicação
quociente, é uniformemente contínua e, portanto, f é contínua. De fato, com a métrica em
O(X) definida por (8) (seção 6), temos

⇢(hxn+1i, hyn+1i) = 2⇢(hxni, hyni)�
|x1 � y1|

1 + |x1 � y1|
 2⇢(hxni, hyni)

para quaisquer hxni, hyni 2 O(X). Isto prova que este levantamento é de Lipschitz, de onde
segue-se a conclusão.

A órbita de um elemento [xn] 2 O(X)/⇠ por f é o conjunto definido por

Of ([xn]) :=
�
f j
([xn]) ; j � 0

 
.

Em particular, o Teorema 5 mostra que a dinâmica topológica induzida pelas inversões em
O(X)/⇠ é tão complicada quanto aquela induzida por f .

O texto está organizado da seguinte forma. Na seção 2, apresentamos a definição geo-
métrica de inversões em círculos e provamos o Teorema 1. Na seção 3 definimos itinerários
periódicos e órbitas periódicas, para então demonstrar o Teorema 2, como uma consequência
do Teorema do Ponto Fixo de Brouwer e do Teorema 1. Na seção 4, apresentamos o espaço
das palavras com p símbolos e os principais resultados sobre a Cadeia de Markov topológica
associada à matriz A, do Teorema 4. Em particular, provamos que �A é caótica, no sentido de
Devaney, e calculamos sua entropia topológica. Na seção 5, usando recorrências lineares, cal-
culamos o número de órbitas periódicas em O(X) de um dado período, e provamos o Teorema
3. Na seção 6, demonstramos o Teorema 4. A prova do Teorema 5 é apresentada na seção 7.

2 Inversões geométricas
Seja � a fronteira do disco de centro O e raio r > 0 no plano complexo. Dado qualquer

ponto P no exterior do disco limitado por �, existe um único círculo com diâmetro OP . Sejam
A e B a interseção desse círculo com �. O ponto P 0 é definido como interseção do segmento
AB com OP , e é chamado inverso de P em relação � (figura 1). Pelas relações métricas no

Figura 1: Inversão geométrica

triângulo retângulo OAP , temos que OA2
= OP 0 ·OP . A inversão geométrica em � é a função

I�(P ) = P 0, que em notação de variáveis complexas é dada por (1). Em particular, a inversão
geométrica é uma função racional antiholomorfa de grau 1 na esfera de Riemann.

Dado um disco D := D(c, r) com centro em c e raio r > 0, seja C := @D.

Anais · VII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial · IMTec/UFG/RC · 22 a 25/11/2016 · ISSN 2175-7828 39



Lema 2.1. Seja D1 := D(c1, r1) tal que D1 \ D = ;. Se D2 := IC(D1) então D2 é o disco
com centro em

c2 := c+
r2

|c1 � c|2 � r21
(c1 � c) (2)

e raio

r2 :=
r2r1

|c1 � c|2 � r21
(3)

Demonstração. É um resultado clássico em inversões em círculos que a imagem de qualquer
círculo que não passa pelo centro do círculo de inversão também é um círculo. Sejam z /2 D e
w := IC(z). Então w 2 D e

|z � c| · |w � c| = r2 (4)

Considere agora os pontos a e b em @D1, pertencentes à reta que passa por c e c1, com c1 entre
a e b. Como |b� c1| = |c1 � a| = r1, temos

b = c1 + r1
c1 � c

|c1 � c| e a = c1 � r1
c1 � c

|c1 � c| . (5)

Sejam a0 = IC(a) e b0 = IC(b). De (4) segue-se que

|a� c| · |a0 � c| = r2.

Como

a� c = (c1 � c)


1� r1

|c1 � c|

�
,

pela relação (5), obtemos |a� c| = |c1 � c|� r1 e portanto

a0 = c+
r2

|a� c| ·
c1 � c

|c1 � c| = c+
r2

|c1 � c|� r1
· c1 � c

|c1 � c| .

Analogamente,

b0 = c+
r2

|c1 � c|+ r1
· c1 � c

|c1 � c| .

Com isso, o centro de D2 é dado por

c2 :=
a0 + b0

2

= c+
r2

|c1 � c|2 � r21
(c1 � c).

e o raio, por

r2 :=
|a0 � b0|

2

=

r2r1
|c1 � c|2 � r21

.

Corolário 1. Nas hipóteses do Lema 2.1, tem-se

área(D2) =

✓
r2

|c1 � c|2 � r21

◆2

área(D1). (6)
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Demonstração do Teorema 1. Suponha que hzni e hwni tenham o mesmo itinerário hsni. Então
zn, wn 2 Dsn para todo n � 1. Como zn+1 = Isn+1(zn) e wn+1 pertencem a Isn+1(Dsn) para
todo n � 1, concluímos que

zn, wn 2 Rn := Isn � Isn�1 � · · · � Is2(Ds1), n � 2.

Pelo Lema 2.1, Rn é um disco e

Rn+1 = Isn+1(Rn), n � 1.

Com a notação Dsn =: D(csn , rsn), e tendo em vista que Rn+1 ⇢ Isn+1(Dsn), segue-se de
(6) que

área(Rn+1) 
 

r2sn+1

|csn � csn+1 |2 � r2sn

!2

área(Dsn)

Como a sequência (rsn) é limitada, temos

� := sup

n�1

 
r2sn+1

|csn � csn+1 |2 � r2sn

!2

< 1,

de onde concluimos que
área(Rn+1)  �nárea(Ds1),

e dessa forma diam(Rn) ! 0 quando n ! 1. Portanto, hzni e hwni têm o mesmo conjunto
!-limite.

A demonstração do Teorema 1 nos permite concluir, ainda, que a distância (seção 6) entre
hzni e hwni tende a zero exponencialmente quando n ! 1. Isto é mais geral que a conclusão
do Teorema 1.

3 Órbitas periódicas
Dizemos que hxni 2 O(X) é uma órbita periódica de período k � 1 se xn = xk+n para

todo n � 1. Da mesma forma, uma sequência hsni 2 ⌃p é chamada itinerário periódico de
período k se sn = sn+k para todo n � 1. Particularmente, não existem órbitas periódicas
de período 1 em O(X) e como consequência, também não existem itinerários periódicos de
período 1 em ⌃p associados a alguma órbita.

Para provar o Teorema 2, usaremos o seguinte resultado.

Lema 3.1. Sejam D ⇢ C um disco fechado e f : D ! D uma função contínua. Então existe
z0 2 D tal que f(z0) = z0.

Demonstração. Seja h : D ! D um homeomorfismo qualquer, onde D ⇢ C é o disco unitário
aberto (com centro na origem e raio 1). Então a função g : D ! D definida por g := h� f �h�1

é contínua. Portanto, pelo Teorema do Ponto Fixo de Brouwer (veja em [1, 2.4.23 Theorem]),
existe w0 2 D tal que g(w0) = w0. Definindo-se z0 = h�1

(w0), temos

f(z0) = f(h�1
(w0)) = h�1

(g(w0)) = h�1
(w0) = z0.
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Demonstração do Teorema 2. Primeiro demonstraremos a existência órbitas periódicas com
um dado itinerário periódico. Para tanto, fixemos um itinerário hsni 2 ⌃p periódico de período
k > 1. Então, sn = sn+k para todo n � 1. Por outro lado, como f := Is1�Isk�Isk�1

�· · ·�Is3�Is2
é contínua em Ds1 e f(Ds1) ✓ Ds1 (veja figura 2), segue-se do Lema 3.1 que existe x 2 Ds1

tal que f(x) = x.

Figura 2: f := I
s1 � Isk � I

sk�1 � · · · � Is3 � Is2

Considere a sequência hxni 2 XN definida da seguinte forma: x1 := x e, por recorrência,
xj := Isj(xj�1) para 1 < j  k. Para n > k podemos escrever n = qk + r onde q � 1 e
1  r  k. Com isso, definimos xn = xr. A sequência hxni assim definida é uma órbita e

xn+k = x(qk+r)+k = x(q+1)k+r = xr = xn,

isto é, hxni é uma órbita periódica de período k. Isto prova a existência de órbita periódica.
Quanto à unicidade, suponha que hyni é um órbita periódica de período k com itinerário hsni.
Como yn+k = yn para todo n � 1, para provar que hxni = hyni é suficiente verificar que
xj = yj para 1  j  k. Fixemos 1  j  k. Então,

xj = xnk+j e yj = ynk+j

para todo n � 1. Pelo Teorema 1, como hxni e hyni têm o mesmo itinerário, |xnk+j�ynk+j| ! 0

quando n ! 1. Logo,

|xj � yj| = lim

n!1
|xj � yj| = lim

n!1
|xnk+j � ynk+j| = 0,

e portanto, xj = yj .
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4 Cadeia de Markov Topológica
A distância entre dois pontos hrni e hsni em ⌃p é definida por

d(hrni, hsni) =
1X

n=1

|rn � sn|
pn

.

Da definição, se rj = sj para 1  j  k então d(hrni, hsni)  p�k. Reciprocamente, se
d(hrni, hsni) < p�k para algum k � 1 inteiro, então rj = sj para 1  j  k. Em particular, a
bola fechada em ⌃p com centro em hrni e raio p�k é o conjunto

B (hrni, 1/pk) =
�
hsni 2 ⌃p; rj = sj para 1  j  k

 
.

Na literatura, um fechado da forma B (hrni, 1/pk) é chamado cilindro:

[r1, r2, . . . , rk] :=
�
hsni 2 ⌃p; rj = sj para 1  j  k

 
.

Com essa métrica, ⌃p é um espaço métrico completo, compacto, totalmente desconexo
e perfeito, e portanto, um conjunto de Cantor (veja [3, pp. 46-47]). Considere a aplicação
deslocamento � : ⌃p ! ⌃p definida por

�(hrni) = hrn+1i = (r2, r3, · · · ).

Sabe-se que � é uma aplicação contínua sobrejetora e que existe uma órbita de � densa em ⌃p.
Além disso, se Pn(�) é o número de órbitas periódicas de período n de � então Pn(�) = pn. E
ainda, o conjunto das órbitas periódicas de � é denso em ⌃p.

Seja A = (aij) a matriz quadrada de ordem p tal que aii = 0 e aij = 1 para 1  i, j  p
com i 6= j. À matriz A, associamos o subconjunto

⌃A :=

�
hsni 2 ⌃p; asnsn+1 = 1, para cada n � 1

 
.

Em outras palavras, a matriz A determina todas as transições admissíveis em uma órbita.
O conjunto ⌃A é um subespaço métrico compacto de ⌃p, invariante pelo deslocamento �. A
restrição de � ao subconjunto ⌃A será denotada por �A, e é chamada de cadeia de Markov
topológica associada à matriz A.

Dizemos que hsni 2 ⌃A é um ponto periódico de período k � 1 por �A se �k
A(hsni) = hsni,

isto é, sn = sn+k para todo n � 1.
Para fixar notação, denotaremos os elementos de An por a(n)ij , para 1  i, j  p e n � 0.

A matriz A é irredutível, ou seja, para cada i, j 2 {1, 2, . . . , p} existe n := n(i, j) � 1 tal que
a(n)ij > 0. De fato, pode-se verificar que a(2)ii = p � 1 e a(2)ij = p � 2 para 1  i, j  p com
i 6= j. Como p > 2, a matriz An é positiva para todo n � 2, ou seja, todo elemento dessa matriz
é positivo. A conclusão segue da seguinte afirmação: qualquer matriz quadrada de ordem p
positiva multiplicada por A resulta em uma matriz positiva.

Como A é irredutível, é conhecido que o conjunto das órbitas periódicas de �A é denso em
⌃A e que �A é topologicamente transitiva, isto é, existe um ponto em ⌃A com órbita densa.
Outra propriedade importante de A é a transitividade, isto é, An é positiva para algum n � 1.
Isto implica, em particular, que o conjunto das órbitas periódicas de �A é denso em ⌃A e que
�A é topologicamente misturadora, isto é, dados dois abertos não-vazios U e V em ⌃A existe
n0 � 0 inteiro tal que U \ �n

A(V ) 6= ; para todo n � n0 (para saber mais, veja [6] ou [7, pp.
50-52]).
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Outra consequência da transitividade de A é que a entropia topológica de �A é dada por
h(�A) = log(�A), onde �A é o maior autovalor da matriz A ([7, Proposition 3.2.5])). Por um
resultado de Zuoling [13, Theorem B],

h(�A) = lim sup

n!1

1

n
logPn(�A),

onde Pn(�A) é o número de pontos fixos de �n
A. Pelos Teoremas 2 e 3, obtemos o seguinte

resultado

Corolário 2. A entropia topológica de �A é igual a log(p� 1).

Como �A é transitiva e o conjunto dos pontos periódicos é denso em ⌃A, segue de um
conhecido resultado de Banks et al [2, Theorem], que �A tem sensibilidade às condições ini-
ciais, isto é, existe � > 0 (constante de sensibilidade) tal que, para todo hsni 2 ⌃A e qualquer
vizinhança N de hsni, existem k � 0 e hrni 2 N tais que

d
⇣
�k
A(hrni), �k

A(hsni)
⌘
� �.

Em geral, estes são os três ingredientes que definem um sistema dinâmico caótico em um espaço
métrico, segundo Devaney [4]. Como consequência, esta discussão prova o seguinte resultado:

Teorema 6. A aplicação �A : ⌃A ! ⌃A é caótica, no sentido de Devaney.

5 O número Pn(�A)

Dada qualquer matriz quadrada real M de ordem p, denotaremos por Li(M) 2 Rp e
Ci(M) 2 Rp a i-ésima linha e a i-ésima coluna da matriz M , respectivamente. Para demonstrar
o Teorema 3, serão necessários dois resultados preliminares.

Lema 5.1. Existem duas sequências hxni e hyni de números reais positivos tais que a(n)ii = xn

e a(n)ij = yn para 1  i, j  p e i 6= j. Em particular,

xn+1 = (p� 1)yn e yn+1 = (p� 2)yn + xn, (7)

para n � 1.

Demonstração. Usaremos indução em n para construir as sequências hxni e hyni com as pro-
priedades acima. Como aii = a(1)ii = 0 e aij = a(1)ij = 1 para 1  i, j  p e i 6= j, definimos,
para n = 1,

x1 := 0 e y1 := 1.

E ainda, já vimos que a(2)ii = p� 1 e a(2)ij = p� 2 para 1  i, j  p e i 6= j, e assim, para n = 2,
definimos

x2 := p� 1 e y2 := p� 2.

Com essa escolha, a identidade (7) está verificada no caso n = 1. Suponha que xj e yj estejam
definidos para 1  j  n. Como An+1

= An · A, temos que

a(n+1)
ij = Li(A

n
) · Cj(A) =

⇣
a(n)i1 , . . . , a(n)ip

⌘
·
⇣
a(1)1j , . . . , a

(1)
pj

⌘
=

pX

m=1

a(n)im a(1)mj.
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Como x1 = 0 e y1 = 1, temos

a(n+1)
ii =

pX

m=1

a(n)im a(1)mi = (p� 1)yny1 + xnx1 = (p� 1)yn

para 1  i  p e n � 1, e com isso, definimos

xn+1 := (p� 1)yn.

Agora, se 1  i, j  p e i 6= j então

a(n+1)
ij =

pX

m=1

a(n)im a(1)mj = (p� 2)yny1 + xny1 + ynx1 = (p� 2)yn + xn,

e dessa forma, definimos
yn+1 := (p� 2)yn + xn.

Com isso, concluímos a construção de hxni e hyni com as propriedades desejadas.

Lema 5.2. Sejam hxni e hyni duas sequências de números reais positivos definidas recursiva-
mente por

xn+1 := (p� 1)yn e yn+1 := (p� 2)yn + xn,

para n � 1, onde x1 = 0 e y1 = 1. Então

xn =

(p� 1)

n
+ (�1)

n
(p� 1)

p
e yn =

(p� 1)

n � (�1)

n

p

para cada n � 1.

Demonstração. Para cada n � 1, sejam

Yn :=

✓
xn

yn

◆
e M :=

✓
0 p� 1

1 p� 2

◆
.

Então, Yn+1 = MYn para cada n � 1, e por indução segue-se que Yn+1 = MnY1, onde

Y1 =

✓
0

1

◆
. A matriz M tem dois autovalores reais e distintos �1 e p � 1. Considere a matriz

dos autovetores-coluna de M :
Q :=

✓
1� p 1

1 1

◆

Então,

Q�1
=

✓
�1/p 1/p
1/p (p� 1)/p

◆
e Q�1MQ =

✓
�1 0

0 p� 1

◆
.

Logo,

Mn
=

✓
[(p� 1)

n
+ (�1)

n
(p� 1)]/p [(p� 1)

n+1
+ (�1)

n+1
(p� 1)]/p

[(p� 1)

n
+ (�1)

n+1
]/p [(p� 1)

n+1
+ (�1)

n
]/p

◆

Como Yn+1 = MnY1, obtemos

xn+1 =
(p� 1)

n+1
+ (�1)

n+1
(p� 1)

p
e yn+1 =

(p� 1)

n+1
+ (�1)

n

p

para todo n � 1.
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Demonstração do Teorema 3. Pelo Teorema 2, é suficiente determinar o número Pn(�A) de
órbitas periódicas de �A de período n. Por [7, Corollary 1.9.5],

Pn(�A) = traço(An
) =

pX

i=1

a(n)ii .

Pelos Lemas 5.1 e 5.2,

a(n)ii = xn =

(p� 1)

n
+ (�1)

n
(p� 1)

p

para todo n � 1, e portanto,

Pn(�A) = pxn = (p� 1)

n
+ (�1)

n
(p� 1).

6 Órbitas com mesmo itinerário
Em CN, consideremos a distância ⇢ definida por

⇢(hxni, hyni) =
1X

n=1

✓
1

2

n
· |xn � yn|
1 + |xn � yn|

◆
(8)

Com a distância induzida, XN é um espaço métrico compacto e completo [8, pp. 249-250].
Além disso, pode-se verificar que a topologia métrica induzida por ⇢ em XN coincide com a
topologia produto [8, p. 247].

Dada uma sequência hxni 2 XN, existe um único sn 2 {1, 2, . . . , p} tal que xn 2 Dsn , para
cada n � 1. Dessa forma, a aplicação  : XN �! ⌃p dada por

 (hxni) = hsni,

está bem definida. Não é difícil verificar que  é sobrejetora, mas não é injetora.

Lema 6.1. A aplicação  é contínua.

Para demonstrar o Lema 6.1, será necessário um resultado geral sobre continuidade em
espaços produto. Dado um espaço métrico M , seja ⇡j : MN �! M a projeção canônica,
definida por ⇡j(hyni) = yj , para cada j � 1.

Lema 6.2. [8, p. 245] Uma sequência hy(k)n i em MN converge para hyni 2 MN se, e somente
se, ⇡j(hy(k)n i) = y(k)j ! yj quando k ! 1, para cada j � 1.

Demonstração do Lema 6.1. Seja hx(k)
n i uma sequência em XN que converge para hxni 2 XN.

É preciso provar que  (hx(k)
n i) !  (hxni) quando k ! 1. Se hs(k)n i :=  (hx(k)

n i), isto é
equivalente a provar que hs(k)n i ! hsni quando k ! 1. Pelo Lema 6.2, é suficiente provar
que s(k)j ! sj quando k ! 1, para todo j � 1. Por absurdo, suponha que limk!1 s(k)j 6= sj

para algum j � 1. Então, existe uma subsequência hkmi tal que s(km)
j 6= sj para todo m � 1.

Em particular, isto implica que x(km)
j /2 Dsj para todo m � 1, e como xj 2 Dsj , segue-se

que limm!1 x(km)
j 6= xj , e portanto, limk!1 x(k)

j 6= xj . Novamente pelo Lema 6.2, temos que
limk!1hx(k)

n i 6= hxni, uma contradição.
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Dizemos que hxni e hyni são equivalentes em XN, e indicamos hxni ⇠ hyni, se  (hxni) =
 (hyni). Este é um conhecido exemplo de relação de equivalência. O conjunto de todas as
classes de equivalência será denotado por XN/⇠. A aplicação quociente

⇡ : XN �! XN/⇠

é definida por ⇡(hxni) = [xn] (classe de equivalência de hxni), e com a topologia quociente em
XN/⇠, ⇡ também é contínua. A aplicação desce ao quociente e induz uma única aplicação  :

XN/⇠! ⌃p bijetora e contínua (veja [8, pp. 68-69]) tal que o diagrama abaixo é comutativo,
isto é,  =  � ⇡.

XN
⌃p

XN/ ⇠

 

⇡
 

Lema 6.3. A aplicação  é um homeomorfismo.

Demonstração. Como  é uma bijeção contínua, é suficiente provar que XN/⇠ é compacto
e ⌃p é Hausdorff ([8, p. 180]). Como XN é compacto e ⇡ é contínua, segue-se que XN/⇠ é
compacto. Por outro lado, ⌃p é Hausdorff porque é um espaço métrico.

Demonstração do Teorema 4. Sejam  A :=  |O(X) e  A :=  |O(X)/⇠. Segue-se da defini-
ção de O(X) e ⌃A que  A(O(X)) = ⌃A, e do Lema 6.3, que  A : O(X)/⇠! ⌃A é um
homeomorfismo.

7 Caos
Seja f : M ! M uma função contínua em um espaço métrico M . Diz-se que f é caótica

(no sentido de Devaney) se f é topologicamente transitiva, tem órbita densa e é sensível às
condições iniciais [4].

Demonstração do Teorema 5. Como �A é caótica, pelo Teorema 6, é suficiente provar que f
e �A são topologicamente conjugadas. Para isso, usaremos a notação introduzida na demons-
tração do Teorema 4. Seja [xn] 2 O(X)/⇠ e defina hsni :=  A([xn]). Como  A é um
homeomorfismo de O(X)/⇠ em ⌃A e

( A � �A �  �1
A )([xn]) =  A(hsn+1i) = [xn+1] = f([xn]),

segue-se que o diagrama abaixo é comutativo, e portanto f e �A são topologicamente conjuga-
das.

O(X)/ ⇠ O(X)/ ⇠

⌃A⌃A

f

 

�
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8 Conclusão e considerações finais
Neste artigo verificamos e descrevemos simbolicamente o atrator topológico da dinâmica,

como equivalente a um conjunto de Cantor. Provamos ainda que a dinâmica neste atrator tem
entropia positiva. Uma propriedade importante e já esperada é que os resultados não dependem
das disposições no plano complexo (apenas que sejam disjuntos), tampouco do raio de cada um
deles. Um aspecto geométrico que abordaremos futuramente é sobre a medida de Hausdorff
deste atrator e o formalismo termodinâmico do sistema.
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Resumo. A secagem de alimentos é um dos processos de engenharia mais utilizados 
para a conservação de produtos, já que a grande maioria destes sofre deterioração com 
muita facilidade. Dentre as várias vantagens desta operação unitária pode-se citar: a 
conservação do produto por um período de tempo maior do que aquele requerido pelo 
produto em natura, a redução do seu peso e a capacidade de conservação das 
características físicas e nutritivas. Para a aplicação da secagem faz-se necessário a 
determinação da equação empírica de cinética de secagem. Esta deve ser estimada 
através da formulação e resolução de um problema inverso. Tradicionalmente, durante 
esse procedimento não é considerado o efeito de perturbações no vetor de parâmetros. 
Para avaliar o efeito de perturbações durante a estimação de parâmetros, pode-se fazer 
uso do conceito de otimização robusta. Diante do que foi apresentado, este trabalho tem 
como objetivo estimar parâmetros em equações constitutivas para a determinação da 
cinética de secagem da maçã usando otimização robusta e o algoritmo de Evolução 
Diferencial. Com os resultados obtidos foi possível observar que a solução ótima nominal 
(sem robustez) é muito mais sensível que robusta. 
 
Palavras-chave: Secagem, Equações Constitutivas, Otimização Robusta, Evolução 
Diferencial. 

 

1 Introdução 
A secagem ou desidratação configura-se como um dos processos de engenharia mais 

utilizados para a conservação de produtos alimentícios, já que a grande maioria destes sofre 
deterioração com a ação microbiana [18]. Esta operação unitária é responsável por transferir a 
umidade que está em um sólido para uma fase gasosa não saturada de forma a adequar o 
produto a uma determinada especificação de mercado[1]. Dentre as vantagens desta operação 
unitária pode-se citar: a conservação do produto por um período de tempo maior do que 
aquele requerido pelo produto em natura, a redução do seu peso (redução do custo de 
transporte e armazenamento) e a capacidade de conservação das características físicas e 
nutritivas[1]. 

A secagem é um assunto abrangente e de alta complexidade, pois envolve trocas 
simultâneas de calor, massa e momento. Vários parâmetros afetam o processo de secagem, 
sendo que muitos deles são dependentes da estrutura do sólido e podem apresentar variações 
para um mesmo produto que tenha sido feito por processos diferentes ou até mesmo em lotes 
diferentes do mesmo processo[1]. 

A modelagem matemática do fenômeno de secagem é caracterizada por um sistema de 
equações diferenciais que representam os balanços de massa, energia e quantidade de 
movimento. Associado a estes modelos fenomenológicos, uma série de equações empíricas 
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(constitutivas) devem ser empregadas para que esse fenômeno altamente não linear possa ser 
representado. Dentre as equações empíricas que devem ser determinadas, expressões para a 
umidade de equilíbrio e para a cinética de secagem estão entre as mais importantes. Cabe 
ressaltar que estes modelos isoladamente não são capazes de descrever o processo de 
transferência de calor e massa em camadas espessas, uma vez que os balanços de massa e 
energia da fase gasosa não são considerados. Entretanto, estes estudos são indispensáveis na 
predição dos fenômenos de transferência de massa e calor [1, 18]. 

Em se tratando da cinética de secagem, a literatura especializada apresenta uma série de 
modelos com aplicações em diferentes áreas da ciência e da engenharia. Dentre estes pode-se 
citar o estudo da cinética de secagem de: i) grãos de soja [11]; ii) vegetais [6]; iii) frutas [2] 
[14]; iv) fertilizantes[1]; v) bananas [7] [10]; vi) maçãs[22]; vii) mamãos [20] e viii) batatas e 
maçãs[15]. Em cada um destes modelos, a determinação dos parâmetros que caracterizam a 
cinética de secagem é obtida através da formulação e resolução de um problema de 
otimização, que consiste na obtenção dos melhores parâmetros que minimizam o somatório 
dos desvios quadráticos entre o modelo proposto e os pontos experimentais. Entretanto, este 
trabalho vem introduzir uma forma de determinar a solução, através do conceito de Robustez, 
na qual se busca encontrar um ótimo menos sensível. 

Tradicionalmente, este problema tem sido tratado através da aplicação de técnicas 
clássicas, isto é, metodologias que fazem uso de informações sobre o gradiente da função 
objetivo e das restrições para a atualização do candidato à solução do problema. Nos últimos 
anos, as técnicas evolutivas têm sido empregadas para a resolução dos problemas de 
otimização. Isto se deve, entre outros aspectos, a habilidade que estes apresentam para escapar 
de ótimos locais, pela facilidade encontrada no tratamento de problemas com variáveis mistas 
(inteiras + contínuas + discretas) e em problemas com restrições de diferentes naturezas [13]. 

Além disso, durante a etapa de determinação dos parâmetros das equações constitutivas, 
considera-se que o resultado obtido não está sujeito à influência de pequenas perturbações no 
vetor de variáveis de projeto (parâmetros neste caso). Para tratar este tipo de problema, nas 
últimas décadas têm sido utilizado o conceito de otimização robusta. Taguchi[19] define 
otimização robusta como sendo uma abordagem que produz, sob determinadas condições, 
uma solução pouco sensível a pequenas alterações nas variáveis de projeto. Neste caso, a 
partir da aplicação deste conceito, pode-se obter uma solução menos sensível e que pode ser 
implementada na prática em sistemas de engenharia e áreas afins. 

Diante do exposto anteriormente, a presente contribuição tem por objetivo a 
determinação robusta dos parâmetros de equações constitutivas empregadas para a 
representação da cinética de secagem da maçã. Para resolver este problema de otimização será 
utilizado o algoritmo de Evolução Diferencial - ED[16] associado ao conceito de Média 
Efetiva, para a inserção de robustez ao problema de otimização[4]. Este trabalho está 
estruturado como segue: a seção Otimização Robusta apresenta uma breve descrição sobre 
otimização robusta, bem como sobre o conceito de Média Efetiva. A seção Evolução 
Diferencial apresenta a concepção conceitual do algoritmo ED. A seção Metodologia 
apresenta a formulação matemática do problema de otimização considerado, bem como as 
equações constitutivas consideradas. Na seção Resultados e Discussão são apresentados os 
resultados obtidos com a aplicação da metodologia proposta. Finalmente, as conclusões e 
perspectivas são apresentadas na última seção. 

 

2 Otimização Robusta 
O conceito de otimização robusta, como proposto por Taguchi[19] pode ser ilustrado na 

Fig. 1 para um problema mono-objetivo.  
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Figura 1: Solução Robusta e Solução Sensível à realização de perturbações[4]. 

  
Na figura 1 observa-se que a solução ótima global é muito sensível a pequenas 

perturbações da variável x e que a solução ótima local é menos sensível a pequenas 
perturbações desta variável. Além disso, observa-se, para este estudo de caso e para a grande 
maioria das aplicações, que uma solução robusta pode não coincidir com a solução nominal, 
isto é, com a solução onde não se considera a robustez [4]. Assim, a robustez caracteriza uma 
importante ferramenta para auxiliar a obtenção de uma solução pouco sensível, sob 
determinadas condições, quando expostas a dadas condições de incerteza. 

Para o tratamento da robustez para problemas mono e multi-objetivos, Deb e Gupta[4] 
apresentam o conceito de Média Efetiva. Nesta abordagem, diferentemente do que acontece 
com a maioria das estratégias propostas na literatura, nenhuma restrição adicional é inserida 
ao problema original. Basicamente, o problema original é reescrito como uma “média” do 
valor da função objetivo original através da definição da Média Efetiva. Esta é formulada 
como segue [4]: Uma solução x* é denominada solução robusta se a solução ótima é viável 
para o problema de otimização definido em relação à vizinhança δ de uma solução x: 
 

min ( 1
|Υδ|  ∫  fdy

 

yϵ Υδ(x) 
) (1) 

 

na qual |ϒδ| é o hipervolume da vizinhança e f é a função objetivo. Para avaliar a integral 
definida, um conjunto finito de H soluções deve ser gerado “aleatoriamente”. Neste caso, 
definindo-se a vizinhança δ em relação ao vetor de variáveis de projeto, N soluções x são 
geradas empregando-se a técnica da geração de amostras via Hipercubo Latino, de forma que 
a integral possa ser avaliada numericamente. Em termos práticos, a obtenção de uma solução 
robusta implicará no aumento do número de avaliações da função objetivo em relação à 
solução nominal, isto é, para cada candidato definido na i-ésima geração do algoritmo de ED, 
N avaliações adicionais da função objetivo são requeridas [4]. 
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3 Evolução Diferencial 
 O algoritmo de ED, proposto por Storn e Price[17], é uma das técnicas de otimização 
mais empregadas para resolução de problemas de otimização, vista na literatura, tendo 
diversas aplicações nos mais variados ramos da engenharia e demais áreas. Isto se deve a 
capacidade que esta apresenta na determinação do ótimo global, pela facilidade de 
implementação e no tratamento de problemas com diferentes tipos de variáveis [9]. O seu 
procedimento geral é dado pelas seguintes etapas [16]: 
 

x Inicialmente gera-se uma população inicial com NP soluções factíveis (o vetor de 
variáveis de projeto estão dentro dos limites estabelecidos pelo usuário);   

x Seleciona-se um indivíduo, de forma aleatória, para ser substituído. Três diferentes 
indivíduos são selecionados para realizarem a subtração vetorial; 

x A partir desta operação, modifica-se o valor do indivíduo selecionado, a depender do 
valor da probabilidade de cruzamento CR definida pelo usuário; 

x Adiciona-se ao valor atual do indivíduo o resultado desta operação, sendo esta ponderada 
por um parâmetro, a saber, a taxa de perturbação F, também definida pelo usuário. Este 
procedimento representa o operador de cruzamento na ED; 

x Se o vetor resultante apresenta um melhor valor em termos da função objetivo, este 
substitui o candidato previamente escolhido, caso contrário, o candidato previamente 
escolhido é mantido na população. 

x Este procedimento é repetido de forma que uma nova população, formada por novos e 
indivíduos remanescentes da população anterior, formam a nova população do algoritmo 
de ED.  

x Para finalizar o algoritmo, geralmente adota-se como critério de parada o número máximo 
de gerações. 

 

4 Metodologia 
Este trabalho tem como objetivo a determinação de parâmetros de equações constitutivas 

para fins da obtenção da cinética de secagem da maçã. Para essa finalidade, o seguinte 
procedimento é proposto: 

 

x Inicialmente, a partir do conhecimento dos dados experimentais, formula-se a função 
objetivo (FO); 

x Com a FO formulada e definindo-se os parâmetros do algoritmo de ED, do número de 
amostras e do parâmetro de inserção de robustez (δ) (que representa o percentual de 
perturbação no vetor de variáveis de projeto), aplica-se a estratégia de otimização para a 
determinação dos parâmetros cinéticos no contexto nominal e robusto. Para o primeiro, 
nenhuma estratégia para a inserção de robustez é considerada (resultado nominal). Para o 
segundo tipo, incorpora-se o conceito de Média Efetiva apresentada ao algoritmo de ED 
(resultado robusto); 

x Para o problema robusto, uma série de amostras, relativo a cada indivíduo gerado pelo 
algoritmo de ED é gerado considerando o Hipercubo Latino, de modo que a integral 
definida pela Eq. (1) possa ser avaliada numericamente.  
 

A formulação da FO na determinação dos parâmetros cinéticos que minimizem o 
somatório dos desvios quadráticos (distância entre os valores experimentais e os valores 
preditos pelo modelo proposto), conforme a seguinte equação: 
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em que ycal e yexp representam o valor da variável dependente (y) predito pelo modelo e o 
valor da variável dependente (experimental), respectivamente. αk (k=1, ..., m) é o vetor que 
contém os m parâmetros que devem ser determinados e nexp é o número de dados  
experimentais considerados. 

Para avaliar a qualidade do ajuste obtido com cada modelo, foi utilizado o coeficiente de 
determinação (r2), definido como [3]: 

 

{ �2 1 r

t

Sr
S  (3) 

onde Sr representa o somatório dos desvios quadráticos entre os dados experimentais e os 
valores computados pelo modelo considerado) e St representa o somatório dos quadrados dos 
resíduos entre os dados computados pelo modelo e a média, definidos como: 
 

� �
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r i i
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onde a média ( y ) é definida como: 
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¦

exp
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1

exp

n

i
i
y

y
n

 (6) 

 
Em termos práticos, quanto mais próximo r2 for da unidade, melhor é o ajuste proposto. 

Este valor representa o percentual dos dados experimentais que pode ser explicado pelo 
modelo matemático proposto. Neste caso, se o valor de r2 for longe da unidade, isto implica 
que o modelo proposto não foi uma boa escolha [3].   

Para fins de aplicação da metodologia proposta, os seguintes modelos constitutivos para a 
caracterização da cinética de secagem em camada fina são apresentados.  

Um dos primeiros modelos de secagem em camada fina foi proposto por lewis[8]. Este 
deriva do modelo semi-teórico empregado para materiais higroscópicos porosos, que é 
análogo à lei de resfriamento de Newton. O modelo de Lewis é descrito como [8]: 

 
�

  �
�0

exp( )e

e

X XMR kt
X X

 (7) 

 
em que MR é a taxa de umidade – Moisture Ratio (gsólido seco/gsólido úmido), k é a constante de 
secagem (h-1), t é o tempo de secagem (h). X, Xe e X0 representam o teor de umidade, a 
qualquer instante de tempo, a umidade de equilíbrio e a umidade inicial, respectivamente. 

Page[12] modificou o modelo proposto por Lewis através da adição de uma constante 
empírica adimensional (n): 
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Para a secagem de batata doce, Diamante e Munro[5] propuseram uma modificação no 

Modelo de Page, sendo este dado pela seguinte equação (este é conhecido como Modelo de 
Page Modificado): 
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em que l é uma constante empírica adimensional. 

Mais recentemente, Singh et al.[15] propuseram, para a secagem de batata e maçã, o 
seguinte modelo: 
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expe

e

X XMR kt nt
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 (10) 

 
em que k é a constante de secagem (h-1) e n é um parâmetro (h-1) proposto para a obtenção de 
um melhor ajuste do modelo aos dados experimentais.  

 
 

5 Resultados e Discussão  
Para aplicação da metodologia proposta neste trabalho, alguns pontos devem ser 

destacados. Os parâmetros da ED foram escolhidos baseados em Lobato[9], visto que boa 
parte dos trabalhos na literatura apresentaram bons resultados com tais valores. 

 
x Para a formulação da função objetivo foram considerados os pontos experimentais 

obtidos por Singh et al.[15] para secagem da maçã a temperatura de 35oC e velocidade do 
ar igual a 1,5 m/s;  

x Para o estudo de caso nominal foram analisadas as quatro equações que representam a 
cinética de secagem (Eqs. (7) à (10)), e que apresentam diferentes números de parâmetros 
que devem ser estimados. Cabe ressaltar que para essa finalidade e para o conjunto de 
dados experimentais, os termos X e X0 foram considerados muito mais relevantes do que 
o termo Xe, isto é [15]: 

 
�

|
�0 0

e

e

X X X
X X X

 (11) 

x Parâmetros utilizados no algoritmo de ED [9, 16]: população com 25 indivíduos, número 
de gerações igual a 250, probabilidade de cruzamento e taxa de perturbação iguais a 0,8; 
respectivamente;  

x Cada um dos estudos de caso foram simulados dez vezes com o seguinte vetor de 
sementes iniciais para o gerador de números aleatórios ([0 1 ... 9];  

x O critério de parada adotado neste trabalho foi o número máximo de gerações, isto é, o 
procedimento evolutivo é finalizado se esse valor é alcançado; 

x É importante ressaltar que, para o estudo de caso nominal e para os parâmetros 
considerados, são necessárias 25+25×250 avaliações da função objetivo em cada 
execução do algoritmo. Já para o estudo de caso robusto e para os parâmetros 
considerados, são necessárias 25+25×250×50 avaliações da função objetivo em cada 
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execução do algoritmo (onde 50 é o número de amostras consideradas para avaliar a 
integral definida pela Eq. (1)); 

x No estudo de caso robusto, foram considerados os seguintes valores para o parâmetro de 
inserção de robustez (δ= [0,001 0,005 0,01]). 
 
Na tabela 1 são apresentados os parâmetros cinéticos estimados pelo algoritmo de ED 

para o caso nominal para os quatro modelos considerados. Nesta tabela é possível observar 
que o algoritmo de ED foi capaz de estimar o(s) parâmetro(s) dos modelos considerados, visto 
os bons valores da função objetivo e do coeficiente de determinação obtidos, como pode ser 
constatado na Fig. 2. De forma geral, observa-se que o aumento do número de parâmetros 
considerados em cada modelo não implicou na melhora significativa do valor da função 
objetivo e do coeficiente de determinação em relação ao modelo com um único parâmetro. 
Para o modelo representado pela Eq. (8), observa-se que o desvio padrão relativo ao vetor de 
variáveis de projeto e a função objetivo não foram próximas a zero, como observado para os 
outros modelos. Neste caso, uma outra solução, provavelmente local, foi obtida (k=1,187 h-1, 
n=0 e FO=3,165) para o conjunto de sementes consideradas em cada execução do algoritmo 
de ED. 

 
Tabela 1: Parâmetros cinéticos estimados pelo algoritmo de ED para o caso nominal. 

 
Eq. (7) 

k (h-1)   FO r2 
0,013* 

1×10-9** 
  6,1×10-4* 

1×10-9** 
0,999* 

10-10** 
Eq. (8) 

k (h-1) n (-)  FO r2 
0,013* 
0,606** 

0,999* 
0,516** 

 6,1×10-4* 

1,633** 
0,999* 

- 
Eq. (9) 

k (h-1) n (-) l (-) FO r2 
3,445* 

0,492** 
0,999* 

4,6×10-6* 
16,151* 
1.037** 

6,1×10-4* 

8,2×10-9* 
0,999* 

10-9** 
Eq. (10) 

k (h-1) n (h-1)  FO r2 
0.013* 

1×10-9** 
1,2×10-9* 

1×10-10** 
 6,1×10-4* 

1×10-9* 
0,999* 

10-9** 
*Valor médio e **Desvio padrão. 
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Figura 2: Perfis estimados por cada um dos modelos versus os pontos experimentais para a 
temperatura de 35oC e velocidade do ar igual a 1,5 m/s. 

 
Com os resultados obtidos sem a inserção de robustez, optou-se por avaliar apenas um 

dos modelos no contexto de robustez, já que resultados similares foram obtidos para todos os 
modelos. Assim, para o estudo da inserção de robustez através da incorporação do conceito de 
Média Efetiva ao algoritmo de ED, será considerado o modelo representado pela Eq. (8).  

Na tabela 2 é apresentada a influência do parâmetro de inserção de robustez (δ) no valor 
da função objetivo e no coeficiente de determinação para o modelo representado pela Eq. (8). 

 
Tabela 2: Parâmetros cinéticos estimados pela estratégia robusta para o modelo representado pela 

Eq. (8) em função do parâmetro de inserção de robustez (δ). 
 

δ k (h-1) n (-) FO r2 

- 0,013* 
0,606** 

0,999* 
0,516** 

6,1×10-4* 

1,633** 
0,999* 

- 

0,001 
0,0132* 
1,1×10-

5** 

0,999* 

1,9×10-

4** 

6,2×10-4* 

3,6×10-7** 
0,998* 

3,2×10-4** 

0,005 
0,0131* 
1,5×10-

4** 

1,000* 
2,56×10-

3** 

1,2×10-3* 

5,1×10-6** 
0,998* 

1,8×10-4** 

0,01 
0,0132* 
1,6×10-

4**  

1,001* 
2,9×10-

3** 

2,3×10-3* 

3,2×10-5** 
0,998* 

1,2×10-4** 

*Valor médio e **Desvio padrão. 
 
Conforme observado nesta tabela, quanto maior o valor do parâmetro de inserção de 

robustez (δ), maior é o valor da função objetivo em comparação com a solução nominal. Este 
comportamento já era esperado já que este parâmetro representa o nível de sensibilidade da 
função objetivo com relação aos parâmetros. 

Para melhor avaliar o real efeito da solução robusta em relação à solução nominal, na Fig. 
3 é apresentado o valor médio da função objetivo em relação ao parâmetro de inserção de 
robustez para o modelo cinético representado pela Eq. (8). Este gráfico foi obtido a partir da 
perturbação da solução nominal e de cada uma das soluções robustas, considerando o seguinte 
vetor δ= [0,001 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9] usando a abordagem 
do Hipercubo Latino de modo que o valor médio da função objetivo fosse avaliado. 
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Figura 3: Influência de perturbações no valor da função objetivo considerando as soluções nominal e 

robustas. 
 
Como observado nesta figura, o incremento no valor do parâmetro de inserção de 

robustez implica em maiores médias computadas para a solução nominal em relação a cada 
uma das soluções robustas. Assim, apesar do aumento do custo computacional requerido pela 
abordagem robusta proposta em relação à abordagem nominal, ressalta-se que cada solução 
robusta é, em relação ao respectivo parâmetro de inserção de robustez, menos sensível a 
determinadas perturbações no valor do vetor de variáveis de projeto em relação à solução 
nominal.    

 

6 Conclusões 
Este trabalho teórico-computacional teve por objetivo a determinação da cinética de 

secagem da maçã através da formulação e resolução de um problema de otimização. Os 
parâmetros das equações cinéticas consideradas foram estimados usando o algoritmo de 
Evolução Diferencial considerando duas abordagens, a saber, a nominal (sem a inserção de 
robustez) e a robusta (com a inserção de robustez), considerando diferentes sementes iniciais 
para a obtenção dos melhores valores e dos desvios padrão apresentados nas tabelas.  

De forma geral observa-se, para os estudos de caso nominais analisados, que a 
metodologia apresentada foi capaz de obter resultados satisfatórios em relação ao valor da 
função objetivo e do desvio padrão. Neste caso, foi constatado que a equação com um único 
parâmetro foi capaz de representar o conjunto de pontos experimentais, conforme ilustrado na 
Fig. 2. Diante disso, o aumento do número de parâmetros considerados em cada modelo não 
implica a melhora significativa do valor da função objetivo e do coeficiente de determinação. 
Portanto, qualquer equação poderia ser utilizada no presente estudo. 

Para o estudo de caso robusto analisado foi constatado que a solução robusta, mesmo 
com maior custo computacional com relação à solução nominal, é menos sensível a pequenas 
perturbações. 

Finalmente, ressalta-se que o resultado apresentado neste trabalho justifica a necessidade 
da incorporação deste tipo de metodologia no projeto de sistemas de engenharia e áreas afins, 
de modo que possa ser obtida uma solução que, sob determinadas condições, é menos sensível 
a pequenas perturbações no vetor de variáveis de projeto. 

Como sugestão para trabalhos futuros pretende-se aplicar a metodologia proposta em 
estudos de caso com mais parâmetros e constituídos por sistemas de equações mais 
complexos, como por exemplo, os diferenciais, algébrico-diferenciais e os integro-
diferenciais. 
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Otimização do Processo de Desidratação Osmótica da 
Manga usando o Algoritmo de Colônia de Vagalumes e 
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Resumo. A desidratação osmótica é um pré-tratamento para a secagem muito 
utilizada em produtos altamente perecíveis, como as frutas. Este processo 
consiste na retirada de água da fruta imersa em solução hipertônica. As 
variáveis que mais influenciam a desidratação são a temperatura, a 
concentração da solução e o tempo de imersão. A fim de estimar as melhores 
condições de processamento (temperatura, tempo e concentração) para a 
desidratação osmótica de manga, neste trabalho são formulados e resolvidos 
dois problemas. O primeiro consiste na determinação de modelos para a 
representação da incorporação de sólidos e da variação de peso do fruto 
desidratado. Já o segundo consiste na minimização da incorporação de sólidos 
e na maximização da variação de peso do fruto desidratado. Em ambos 
considera-se como variáveis dependentes a temperatura, o tempo e a 
concentração para o processo de desidratação osmótica de manga. Para a 
resolução destes problemas foi utilizado o Algoritmo de Colônia de Vagalumes 
associado aos operadores de dominância e de truncamento de soluções. Com 
os resultados obtidos pela metodologia proposta foi possível constatar que a 
incorporação de sólidos faz parte do processo e não é possível reduzi-la 
consideravelmente, de forma a obter significativa variação de peso, ainda assim, 
é possível obter até 50% na variação de peso da fruta. 

Palavras-chave: desidratação osmótica; otimização; algoritmo de vagalumes. 
 

1 Introdução 
Frutas em geral possuem alto teor de umidade e taxa de amadurecimento elevada, o 

que implica em grandes perdas da produção, seja no transporte ou no armazenamento. 
Muito se tem pensado em formas de aumentar a vida útil desses produtos, possibilitando 
melhor distribuição dos mesmos e redução dos desperdícios. Um dos tratamentos mais 
utilizados para esse fim é a desidratação, pois a aplicação deste reduz a umidade do 
produto e, consequentemente, minimiza a deterioração microbiana e reações químicas 
indesejáveis, sem que percam suas características biológicas e nutritivas (PORTO et al., 
2014).  

A desidratação osmótica, também conhecida como desidratação por imersão-
impregnação, é um pré-tratamento para a secagem muito empregado em produtos 
alimentícios altamente perecíveis (DUARTE et al., 2012; FONTES et al., 2012). É um 
método energeticamente econômico, visto que não exige mudança de fase e possibilita 
maior perda de água do produto em comparação a processos de secagem convencionais, 
o que diminui a massa do alimento possibilitando economia e praticidade em seu 
transporte e armazenamento (DUARTE et al., 2012; FONTES et al., 2012).  

Este processo baseia-se em transferências de massa, ou seja, o excesso de água da 
fruta passa para a solução que, por sua vez, transfere soluto. Os fatores influenciadores 
nesse tipo de desidratação são principalmente geometria do alimento, tipo de soluto, 
concentração da solução, temperatura e tempo de imersão (DUARTE et al., 2012). 

 Além da economia de energia no processo de secagem convencional, este processo 
preserva características sensoriais e nutricionais de frutas, se destacando como uma boa 
alternativa para o aproveitamento de grandes produções e como consequência do 
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aumento da vida de prateleira permite o consumo destes produtos nos períodos 
entressafra (DUARTE et al., 2012). Por outro lado, cabe ressaltar que a perda de 
umidade pela desidratação osmótica não é o suficiente para garantir estabilidade ao 
produto. Por isso, este processo é utilizado como pré-tratamento, necessitando de 
posterior secagem a ar, liofilização ou vácuo (SOUZA, 2007). 

Para a desidratação osmótica de frutas, em geral são utilizadas soluções hipertônicas 
com um ou mais solutos, podendo ser diversos tipos de açúcares, mas destaca-se a 
sacarose como responsável por melhores resultados, pois favorece o aumento na perda 
de água e decréscimo na incorporação de sólidos devido seu alto peso molecular 
(SOUZA, 2007). Em resumo, esse processo consiste na imersão de pedaços de frutas 
com alto teor de água, em solução desidratante. 

Muitos são os estudos recentes acerca da desidratação osmótica de frutas e 
hortaliças, a fim de otimizar o processo, dentre eles pode-se citar o estudo da 
desidratação de i) batata doce (FONTES et al., 2012; JUNQUEIRA et al., 2015); ii) 
goiaba (QUEIROZ et al., 2010); iii) jaca (DUARTE et al., 2012); iv) laranja (MENDES 
et al., 2013); v) pêssego (GERMER et al., 2011); e vi) uva (PORTO et al., 2014). A 
modelagem matemática deste processo, para a grande maioria destes trabalhos, faz uso 
da técnica de superfície de resposta para descrever e otimizá-lo, a partir da definição das 
variáveis independentes mais importantes. São consideradas variáveis independentes 
aquelas que mais influenciam nos resultados da desidratação osmótica e que devem ser 
definidas antes de iniciar o processo, as principais são tempo de imersão do fruto na 
solução osmótica, temperatura e concentração da solução. A partir destas, as principais 
respostas, chamadas variáveis dependentes são, incorporação de sólido e variação de 
peso. 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo determinar os modelos para a 
representação da incorporação de sólidos e da variação de peso do fruto desidratado, 
bem como determinar as melhores condições de processamento para a desidratação 
osmótica de manga a partir dos dados experimentais extraídos de Souza (2007). Para a 
primeira aplicação deseja-se obter uma superfície de resposta em função da temperatura, 
do tempo de operação e da concentração. Em seguida, de posse destes modelos, deseja-
se determinar as melhores condições de operação através da minimização da 
incorporação de sólidos e maximização da variação do peso do produto. Para a 
resolução destes dois estudos de caso será empregado o Algoritmo de Colônia de 
Vagalumes (ACV) associado aos operadores de dominância de Pareto (ordenamento por 
ranking) e de truncamento de soluções proposto por Moreira et al. (2016). Este trabalho 
está estruturado como segue: a seção 2 apresenta uma breve descrição do procedimental 
experimental utilizado como referência para o presente estudo. Já nas seções 3 e 4 são 
descritos o ACV, a sua extensão para o contexto multiobjetivo, bem como a formulação 
do problema de otimização proposto. Na seção 5 são apresentados os resultados obtidos 
com a aplicação da metodologia proposta. Por fim, as conclusões e considerações 
compõem a última seção. 

2 Obtenção de dados experimentais 
Os dados experimentais utilizados foram obtidos por Souza (2007) no qual o 

processo de desidratação osmótica foi realizado considerando diferentes condições 
experimentais, conforme planejamento experimental, a fim de avaliar a influência da 
temperatura (T), da concentração da solução osmótica (C), e do tempo de imersão (t) na 
variação de peso (VP) e na incorporação de sólidos (IS) aos pedaços de manga. 

Neste procedimento experimental, as variáveis independentes T, C e t, foram 
codificadas conforme tabela 1 (onde α, nível de codificação, é igual a 1,68). 
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Níveis 
codificados 

Temperatura 
(°C) 

Concentração da 
solução osmótica (%) 

Tempo de 
imersão (h) 

- α 20 16 1,3 
-1 30 30 2 
0 45 50 3 

+1 60 70 4 
+α 70 84 4,7 

Tabela 1: Codificação das variáveis (SOUZA, 2007). 

A fruta foi cortada em forma de paralelepípedos (3 x 1,5 x 1,5 cm), branqueada em 
vapor flutuante, imersa na solução desidratante de sacarose e ácido cítrico e mantida sob 
agitação constante.  

As temperaturas do processo variam entre 20 e 70°C, as concentrações das soluções 
de sacarose entre 16 e 84% e o tempo de imersão entre 1,3 e 4,7 horas. A tabela 2 
descreve as respostas das variáveis dependentes IS e VP a diferentes valores para as 
variáveis independentes T, C e t obtidos por Souza (2007). 

 
Temperatura  

(°C) 
Sacarose  

(%) 
Tempo imersão  

(h) 
IS  

(%) 
VP  
(%) 

30 30 2 6,30 5,56 
60 30 2 7,93 12,77 
30 70 2 6,91 25,84 
60 70 2 8,44 41,38 
30 30 4 8,43 6,53 
60 30 4 10,16 13,22 
30 70 4 10,98 40,04 
60 70 4 16,76 42,51 
20 50 3 9,23 24,86 
70 50 3 9,23 34,37 
45 16 3 0,60 5,10 
45 84 3 8,40 34,97 
45 50 1,3 4,79 21,38 
45 50 4,7 15,51 26,75 
45 50 3 4,75 25,69 
45 50 3 3,55 26,19 
45 50 3 5,23 26,56 
45 50 3 3,60 27,37 
45 50 3 4,70 26,04 

Tabela 2: Respostas das variáveis dependentes em função das independentes (SOUZA, 2007). 

3 Algoritmo de Colônia de Vagalumes 
Dentre os vários algoritmos bio-inspirados, o ACV proposto por Yang (2008), se 

destaca pelo número de aplicações que podem ser encontrados na literatura, dentre as 
quais pode-se citar: resolução de problemas inversos de condução de calor (LOBATO, 
2014), otimização de funções n-dimensionais (COUTO et al, 2015), solução do 
problema inverso de transferência radioativa em meios de duas camadas (CIRINO, 
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2015), projeto multiobjetivo robusto de sistemas de engenharia usando o ACV 
(MOREIRA et al, 2016), entre outros. 

Basicamente, esta estratégia evolutiva é fundamentada na característica de 
bioluminescência dos vagalumes para se comunicar, atrair parceiros para reprodução, 
como isca para presas e também como alerta para possíveis predadores (YANG, 2008). 
A partir dessa observação, Yang (2008) desenvolveu o ACV considerando que os 
vagalumes não possuem sexo, portanto, qualquer um deles pode atrair ou ser atraído; a 
atratividade é proporcional ao brilho emitido, e este, varia de acordo com a distância 
entre vagalumes e o brilho emitido por ele depende de sua avaliação de determinado 
objetivo. 

A intensidade da luz emitida por um vagalume é proporcional à função objetivo e 
pode ser descrita matematicamente pela equação abaixo em que Io é a intensidade da 
luz, r é a distância entre os vagalumes i e j, i é o vagalume mais brilhante e j o vagalume 
menos brilhante; e γ é o parâmetro de absorção da luz pelo meio, comumente 
considerado igual a uma unidade.  

 ( )        (   )                                                                                                   (1) 
Este algoritmo também é influenciado por um fator de atratividade β, que descreve 

a aproximação dos vagalumes, e definido como: 
        (    )                                                                                                    (2) 
Um vagalume i se movimenta de forma a encontrar um outro vagalume melhor j, 

em termos de função objetivo. Esse movimento em determinado intervalo de tempo t, é 
matematicamente representado pela equação abaixo, onde além do fator de atratividade 
β, também é inserido o parâmetro α, que pondera a aleatoriedade do processo, gerada 
pelo rand, que é um número entre 0 e 1. 

           (           )   (        )                                                     (3) 
Para utilização desta estratégia, deve ser informado pelo usuário o número de 

variáveis do problema, o número de vagalumes (n), o fator de atratividade (β), 
parâmetro de inserção de regularidade (α) e o número máximo de gerações (Ngen). 
Estes parâmetros influenciam diretamente na qualidade da solução, e portanto, exigem 
certa atenção para melhor ajuste a cada problema. 

Devido aos bons resultados obtidos pelo ACV em aplicações com um único 
objetivo, não demorou muito para que esta abordagem se tornasse a base para o 
desenvolvimento de novos algoritmos multiobjetivos. Neste cenário, recentemente, 
Moreira et al. (2016), propuseram o MOFA (Multi-objective Firefly Algorithm). Este 
apresenta a seguinte estruturação: inicialmente, uma população com n indivíduos 
(vagalumes) é gerada aleatoriamente e avaliada segundo o vetor de objetivos. Em 
seguida, é realizada a aplicação do mecanismo para a geração de candidatos segundo o 
ACV. Esta nova população é agrupada com a população antiga, formando assim a 
população P1 de tamanho 2n. P1 é então classificada segundo o critério de dominância, 
formando a população P1

*, com n indivíduos. Este critério consiste na organização dos 
indivíduos da população em fronteiras que refletem sua importância no processo 
evolutivo da seguinte maneira: inicialmente, através do critério de dominância, a 
população é classificada e tomada como Rank 1. Esses indivíduos de Rank 1 são 
retirados da população. A população restante é novamente classificada segundo esse 
critério de dominância, sendo que essa população assume Rank 2. Esses indivíduos são 
retirados da população atual e novamente é realizada a classificação dos indivíduos que 
restaram. Tal procedimento é repetido até que todos os indivíduos da população sejam 
classificados. 

Com a evolução do processo, pode-se gerar uma população de candidatos com 
tamanho superior a n. Neste caso, essa população é truncada de acordo com o operador 
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Crowding Distance (Deb, 2001). Este operador é responsável pela eliminação das 
soluções que estão muito próximas, já que é interessante que se tenha uma Curva de 
Pareto (solução do problema de otimização multiobjetivo) bem distribuída no domínio 
dos objetivos. 

Este processo continua até que um determinado critério de parada seja satisfeito. 
Mais detalhes sobre o desenvolvimento do algoritmo descrito pode ser encontrado em 
Moreira et al. (2016). 

4 Formulação e resolução do problema de otimização 
O primeiro problema a ser abordado neste trabalho é a determinação das respostas 

incorporação de sólidos (IS) e variação de peso do fruto desidratado (VP), ambas em 
função da temperatura (T), tempo (t) e concentração (C) através da formulação de um 
problema de estimação de parâmetros. Para esta finalidade será considerado uma 
superfície de resposta descrita por um polinômio quadrático, onde βn são os coeficientes 
que devem ser determinados: 

 
                                                             (4) 

 
em que Y representa o vetor resposta (IS ou VP). 

Neste caso, a partir dos dados experimentais apresentados anteriormente, as 
variáveis independentes são codificadas e o problema de otimização que consiste da 
minimização do somatório da diferença entre o modelo proposto e os dados 
experimentais é formulado conforme a seguinte relação: 

 � �
exp 2exp cal

1

( )E
 

{ �¦
n

i i
i

FO Y Y  
(

(5) 

onde Ycal e Yexp representam o valor da variável dependente predito pelo modelo e o 
conjunto de pontos experimentais, respectivamente. β é o vetor que contém os 
parâmetros que devem ser determinados e nexp é o número de dados experimentais 
considerados no ajuste do modelo. Cabe ressaltar que para essa aplicação considerou-se 
como espaço de projeto [-30 30] para todas as variáveis. 

Para mensurar a qualidade do ajuste obtido com cada modelo, será utilizado o 
coeficiente de determinação (r2), definido como (CHAPRA, 2013): 

 2 1 r

t

Sr
S

{ �  
(

(6) 

onde Sr (soma total dos desvios quadráticos entre os dados experimentais e os valores 
computados pelo modelo considerado) e St (soma total dos quadrados dos resíduos entre 
os dados experimentais e a média) são definidos como: 

 � �
exp 2exp cal
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r i i
i
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onde a média ( y ) é definida como: 
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Em termos práticos, quanto mais próximo r2 for da unidade, melhor é o ajuste 
proposto. Este valor representa o percentual dos dados experimentais que pode ser 
explicado pelo modelo matemático proposto. Neste caso, se o valor de r2 for longe da 
unidade, isto implica que o modelo proposto não foi uma boa escolha (CHAPRA, 
2013).   

De posse das superfícies de resposta para IS e VP, o presente estudo propõe a 
determinação da melhor configuração de projeto para a minimização do IS e para a 
maximização do VP, conforme as seguintes equações:  

{                                                                                                                           (10) 

Cabe ressaltar que para essa aplicação considerou-se como espaço de projeto [-α α] 
para todas as variáveis. 

5 Resultados e Discussão 
Para resolução dos dois problemas, o primeiro mono-objetivo e o segundo 

multiobjetivo, considerou-se os seguintes parâmetros para o ACV e para o MOFA (50 
vagalumes; 500 gerações; parâmetro de inserção de regularidade igual a 0,5; fator de 
atratividade igual a 0,2). Para estas configurações, foram necessárias 25050 avaliações 
da função objetivo. O ACV foi executado 10 vezes considerando diferentes sementes a 
fim de avaliar o seu efeito sobre a qualidade da solução. A partir dos valores 
encontrados nestas 10 execuções, foi realizada a média entre os mesmos. Estes valores 
são apresentados na tabela 3. 

 
 Incorporação de sólidos (IS) Variação de peso (VP) 
 ACV Souza (2007) ACV Souza (2007) 
β0 4,314 4,315 26,409 26,408 
β1 0,782 0,781 3,510 3,507 
β2 1,713 1,712 11,863 11,856 
β3 2,547 2,546 1,889 1,888 
β11 2,002 1,999 0,941 0,938 
β22 0,327 NS -2,453 -2,448 
β33 2,328 2,324 -1,026 -1,024 
β12 0,494 NS 0,514 NS 
β13 0,544 NS -1,699 -1,699 
β23 1,004 1,004 1,738 1,739 
R² 0,919 0.898 0,953 0,951 

Tabela 3: Coeficientes de regressão e de determinação comparados à literatura. 

A partir desta tabela observa-se que o ACV obteve resultados que estão em 
concordância com aqueles obtidos por Souza (2007), o qual obteve os coeficientes do 
polinômio usando Programação Quadrática Sequencial. De forma geral, o ACV se 
mostrou eficiente para a determinação dos coeficientes de regressão, o que pode ser 
confirmado com base nos valores obtidos para os coeficientes de determinação (R²), que 
indicam o quanto pode ser explicado do problema a partir do polinômio composto pelos 
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coeficientes de regressão. Ou seja, 91,9% dos dados de incorporação de sólidos são 
ajustados corretamente ao polinômio, assim como 95,3% dos dados de variação de peso. 

Com os coeficientes determinados, procedeu-se a otimização multiobjetivo visando 
reduzir a incorporação de sólidos e maximizar a variação de peso do fruto desidratado, 
conforme a equação (04). Na figura 1 é apresentada a Curva de Pareto obtida pelo 
MOFA. 

 
Figura 1: Ótimo de Pareto. 

 
Como se trata de um problema multiobjetivo, vale destacar que a solução do 

problema é uma curva, e esta contém n pontos (50 vagalumes). Neste caso, obtêm-se 
um conjunto de pontos que estabelecem uma relação entre o percentual de incorporação 
de sólidos e de variação de peso. Assim, cabe ao usuário definir qual destas condições 
melhor atende às necessidades e características de seu produto, bem como as condições 
de processamento mais convenientes. A tabela 4 apresenta alguns destes valores. 

 

T (°C) C (%) t (h) IS (%) VP (%) 
Decodificado Codificado Decodificado Codificado Decodificado Codificado   

45,885 0,059 16,213 -1,675 2,804 -0,195 2,279 0,001 
49,024 0,270 82,057 1,589 3,001 1,520 8,438 40,305 
67,174 1,487 80,090 1,491 2,550 -0,446 12,580 46,003 
69,905 1,675 83,825 1,674 3,387 0,309 18,689 49,926 
70,023 1,678 83,858 1,678 3,962 0,923 23,478 50,324 

Tabela 4: Principais valores ótimos decodificados e codificados 

Nesta tabela observa-se que a incorporação de sólidos é uma consequência do 
processo de desidratação osmótica, portanto, não existe condição de processamento para 
que esta não ocorra e o fruto ainda assim varie seu peso. A variação de peso está 
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diretamente ligada à incorporação de sólidos, quanto maior variação no peso, maior 
incorporação de sólidos, sendo assim, é necessário definir qual a tolerância para essa 
incorporação quando for escolhida a melhor condição de processamento. 

É necessário haver incorporação de sólidos na fruta para que se obtenha uma 
variação significativa em seu peso, que é o principal objetivo do processo de 
desidratação, reduzir o peso através da perda de água. 

6 Conclusões 
Este trabalho teve como objetivo determinar as melhores condições de 

processamento para a desidratação osmótica de manga através da resolução de um 
problema de otimização multiobjetivo, onde visa a minimização de incorporação de 
sólidos e maximização da variação de peso. Primeiramente obteve-se as superfícies de 
resposta que representam a incorporação de sólidos e a variação de peso através da 
aplicação do ACV. Em seguida, foi formulado e resolvido um problema de otimização 
multiobjetivo que considera as duas respostas encontradas. Neste caso, foram 
consideradas como variáveis independentes a temperatura, o tempo de imersão e a 
concentração. De forma geral, os resultados obtidos com a metodologia proposta foram 
considerados satisfatórios, apresentando várias opções que podem ser avaliadas para 
decisão das melhores condições para a desidratação osmótica. A variação de peso foi 
mais significativa quando utilizada temperatura de 70°C, para uma solução com 
aproximadamente 84% de sacarose e permanecendo os frutos imersos por cerca de 4 
horas. 

Como proposta de trabalho futuro pretende-se desenvolver uma metodologia para a 
aquisição de pontos experimentais para outras frutas de interesse da região. 
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Resumo. O estudo de geometria auxilia no processo de raciocı́nio e dedução lógica, fa-
zendo com que o aluno explore as formas e relacione com o mundo ao seu redor. Mas, por
diferentes motivos, essa área da matemática é pouco explorada na escola básica. Neste
sentido, surge a necessidade de desenvolver estudos que colaborem com métodos que
auxiliem nas aulas de geometria do ensino básico. Assim, este trabalho objetiva propor
atividades de resolução de problemas de área de figuras planas via equidecomposição
de polı́gonos. A metodologia utilizada se dá por intermédio de pesquisa bibliográfica re-
ferentes a conceitos sobre polı́gonos equidecomponı́veis seguido de apresentação de su-
gestões de atividades que envolvem áreas de figuras planas e decomposição de polı́gonos.
Por fim, espera-se que este trabalho contribua como auxı́lio pedagógico ao professor me-
lhorando o ensino de geometria na escola básica.

Palavras-chave: Área, Polı́gonos, Equidecomposição, Ensino.

1 Introdução
O Ensino de geometria tem sido abandonado por muitos professores na educação básica,

principalmente na escola pública. Para mudar essa realidade tem-se dado destaque a pesquisas
e trabalhos que envolvam os temas de geometria e que auxiliem o professor em sua prática
pedagógica. Sendo assim, trabalhar o cálculo de áreas de figuras planas nas aulas de matemática
é fundamental nesse processo.

Geralmente é usado nas aulas o livro didático como ferramenta principal que auxilia no
ensino de geometria e também no cálulo de áreas, que é feito decompondo figuras mais com-
plexas em figuras mais elementares como triângulos e quadrados por exemplo, e a partir des-
sas decomposições são deduzidas expressões matemáticas para o cálculo de área de diferentes
polı́gonos. Estudar equidecomposição de polı́gonos para se calcular áreas de figuras planas é
importante, pois complementam os textos já trazidos pelos livros didáticos adotados.

Assim utiliza-se neste trabalho a pesquisa bibliográfica com base nas referêncis [2], [9] e
[10], para apresentar a teoria de polı́gonos equidecomponı́veis, e também atividades envolvendo
cálculo de áreas de figuras planas, que se utilizam de equidecomposição de polı́gonos.

O objetivo do trabalho é apresentar uma proposta de problemas que possam ser resolvidos
com a decomposição de polı́gonos, como sugestões de atividades para que o professor do ensino
básico possa aplicá-las em sua prática pedagógica.

Anais · VII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial · IMTec/UFG/RC · 22 a 25/11/2016 · ISSN 2175-7828 71



2 Equidecomposição de Polı́gonos
Definição .1. Dois polı́gonos P e P 0 são equidecomponı́veis quando existem decomposições:

P = P1 [ P2 [ P3 [ . . . [ Pn e P 0
= P 0

1 [ P 0
2 [ P 0

3 [ . . . [ P 0
n

de tal modo que, cada polı́gono Pi é congruente ao polı́gono P 0
i , com 1  i  n. Além disso,

exige-se que os polı́gonos Pi tenham seus interiores dois a dois disjuntos, o mesmo ocorrendo
com os P 0

i .

Pode-se analisar pela definição 1 que dois polı́gonos são equidecomponı́veis se é possı́vel
decompor um dos polı́gonos em um número finito de partes, e por meio de rearranjos dessas
partes, ou seja, rotações, translações e reflexões, compor o outro polı́gono. Evidentemente,
todo polı́gono pode ser expresso como a união de um número finito de triângulos, ou seja, todo
polı́gono pode ser decomposto em triângulos.

Proposição .2. Dois polı́gonos equidecomponı́veis possuem a mesma área.

Demonstração. Se dois polı́gonos são equidecomponı́veis, percebe-se que existe uma decompo-
sição em polı́gonos menores de um dos polı́gonos para, a partir de rearranjos, formar o outro.
Assim, como os polı́gonos que formam o outro polı́gono são originais do primeiro, os polı́gonos
possuem a mesma área o que finaliza a demonstração.

Uma pergunta que surge é: a recı́proca dessa proposição é verdadeira? Ou seja, dois
polı́gonos de mesma área são equidecomponı́eis? A resposta a essa pergunta é sim, sendo o
Teorema de Bolyai-Gerwien.

Proposição .3. (Bolyai-Gerwien).Dois polı́gonos que possuem a mesma área são equidecom-
ponı́veis.

Demonstração. A ideia da demonstração segue o processo a seguir, que pode ser visto em [11].
Primeiro toma-se um dos dois polı́gonos e o divide em triângulos. Transformam-se cada um
desses triângulos em retângulo através de equidecomposição. Devido a Proposição 2., cada um
desses retângulos terá a mesma área do triângulo que o originou. Prosseguindo transformam-se
cada um desses retângulos em um quadrado com a mesma área do retângulo que o originou.
E ao final tranformam-se esses quadrados em um único quadrado de mesma área do polı́gono
original, já que as transformações sempre são feitas preservando áreas.

Fazendo o mesmo procedimento com o segundo polı́gono obtem-se outro quadrado com a
mesma área desse polı́gono. É claro que as peças dos quadrados que foram formados não são
necessariamente congruentes. Para se obter a equidecomposição explı́cita de um polı́gono no
outro, basta sobrepor os dois quadrados e fazer novos cortes de tal forma que todos os cortes no
primeiro quadrado apareçam no segundo, e vice-versa. Assim, conclui-se que é sempre possı́vel
fazer a equidecomposição de polı́gonos que tem a mesma área.

3 Propostas de Atividades Envolvendo a Decomposição de
Polı́gonos

3.1 Atividade 1- Teorema de Pitágoras através da Decomposição de Áreas
São várias as demonstrações do Teorema de Pitágoras. Dentre elas, pode-se destacar esta

por decomposição de áreas, pois envolve a decomposição dos quadrados sobre os catetos em
polı́gonos menores tal que rearranjados formem o quadrado maior.
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Essa atividade pode ser trabalhada com alunos do 9

o ano do ensino fundamental e também
2

a série do ensino médio. Essas séries são sugeridas de acordo com o currı́culo referência da
rede estadual de educação de Goiás que traz áreas de figuras planas como conteúdo basicamente
nessas séries. Durante a realização da atividade o professor pode também fazer a revisão de
conceitos matemáticos como congruência e semelhanca de triângulos, tendo como objetivo
principal demonstrar o Teorema de Pitágoras.

O enunciado do Teorema de Pitágoras: em todo triângulo retângulo a área do quadrado
formado sobre a hipotenusa é igual a soma das áreas dos quadrados formados sobre os catetos.

Figura 1: Quadrados sobre a hipotenusa e catetos do triângulo retângulo ABC.

Na figura 1 tem-se um triângulo retângulo ABC com três quadrados construı́dos sobre seus
lados, e o recorte do quadrado BCFG que juntamente com o quadrado ABDE sobre o outro
cateto serão encaixados no quadrado ACHI construı́do sobre a hipotenusa. O ponto J é o
centro do quadrado BCFG, ou seja, J é a interseção das diagonais desse quadrado. Sejam M ,
L, N e K pontos sobre os lados BC,CF , FG e GB do quadrado BCFG, respectivamente, de
modo que o segmento MN seja paralelo aos lados CH e AI e KL seja paralelo aos lados AC
e IH do quadrado ACHI .

Uma possı́vel solução para a atividade 1 proposta está ilustrada na figura 2. Os cortes KL e
MN produzem as peças 1, 2, 3 e 4 no quadrado BCFG. A peça 5 é simplesmente o quadrado
ABDE. Nesta solução as peças precisaram somente ser transladadas, nenhuma foi rotacionada
ou refletida.
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Figura 2: Sugestão de solução da atividade 1, com encaixe das peças 1,2,3,4 e 5 no quadrado ACHI.

3.2 Atividade 2 - Triângulo Equilátero Transformado em Quadrado.

Esta clássica equidecomposição foi descoberta por Henry Dudeney em 1902, inventor de
quebra-cabeças, sendo uma forma simples de equidecomposição que é apresentada em seguida.
Essa atividade pode ser realizada no 8o e/ou 9o anos do ensino fundamental e também 2a e/ou
3a séries do ensino médio. A aplicação das atividades nas séries sugeridas se dá em acordo
com o currı́culo referência da rede estadual de educação de goiás, que traz áreas de figuras
planas como conteúdo basicamente nessas séries O professor pode construir com os alunos os
segmentos no triângulo que serão recortados ou simplesmente entregar uma ficha pronta com o
triângulo e os segmentos para que os alunos recortem e montem o quebra-cabeça.

Considere um triângulo equilátero ABC, sendo b o lado desse triângulo e h sua altura, Aq e
At indicam as áreas do quadrado e do triângulo equilátero, respetivamente, e l indica o lado do
quadrado a ser gerado que é a média geométrica entre a metade do lado e altura desse triângulo,
conforme segue:

Aq = At () l2 =
b.h

2

() l =

r
b.h

2

A seguir tem-se o triângulo equilátero ABC com seus recortes que serão transformados em
um quadrado. O professor pode solicitar aos alunos que, a partir do triângulo equilátero ABC,
obtenham um quadrado e indagá-los se o triângulo original e o quadrado possuem a mesma
área.

I é o ponto médio do segmento AC, traça-se IJ de tal forma que J está em DH e IJ é
perpendicular a DH . Marca-se o ponto K de tal forma que HK ⌘ AI , ou seja, HK é igual a
metade do lado do triângulo ABC. Considere o ponto L em DH tal que KL seja perpendicular
a DH .
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Figura 3: Recorte das peças do triângulo equilátero ABC.

Para solucionar o problema e montar o quadrado, primeiro gire o triângulo ABC 180

o em
torno do ponto C, tem-se a configuração da figura 4:

Figura 4: Rotação de 180o do triângulo ABC.

Em seguida, rotacione a peça 1, ao redor do ponto D de um ângulo de 180

o, no sentido
horário de modo que o vértice C da peça 1 coincida com o vértice B da peça 4, conforme
exibido na figura 5.

Figura 5: Rotação e encaixe da peça 1.

Translade a peça 2 de modo que o seu vértice A coincida com o vértice B. Assim, a peça 2
encaixa-se à peça 1, como ilustrado na figura 6.
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Figura 6: Translação e encaixe da peça 2.

Rotacione a peça 3 de um ângulo de 180

o no sentido anti-horário, ao redor do ponto K, de
modo que ela se encaixe na parte de cima, terminando assim a montagem do quadrado desejado,
conforme exibido na figura 7.

Figura 7: Quadrado equidecomponı́vel com triângulo equilátero ABC.

3.3 Atividade 3 - Transformação de um Hexágono Regular em um Quadrado.
Essa atividade segue a linha da atividade 2. O professor pode entregar as peças do

quebra-cabeça montado como um hexágono e pedir que os alunos o tranforme em um qua-
drado, ou então ao contrário, entregar as peças montadas como um quadrado e pedir para que
transforme-as em um hexágono. O exercı́cio pode ser trabalhado na 2a série do ensino médio,
pois nessa série é estudado o conteúdo de áreas de figuras planas de acordo com o currı́culo
referência da rede estadual de educação de Goiás[6, sendo feita a construção das peças.

A seguir tem-se os recortes no hexágono ABCDEF que reagrupados formarão o quadrado
desejado. Tomando o hexágono regular ABCDEF traça-se o segmento AE. Constrói-se um
segmento partindo do ponto C e até um ponto qualquer G no segmento AE. O segmento CG é
do tamanho do lado do quadrado a ser encontrado.

Partindo do ponto médio H de AB traça-se um segmento HI perpendicular a CG. Partindo
do ponto médio J de DE traça-se um segmento JK perpendicular a CG.

Para montar o quadrado, primeiro enumera-se as peças do hexágono recortadas, de acordo
com a figura 9.
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Figura 8: Recorte das peças do hexágono ABCDEF para formar o quadrado de mesma área.

Figura 9: Numeração das peças de recorte do hexágono ABCDEF .

Translade a peça 1 para a esquerda até que o ponto A coincida com o ponto G, conforme
figura 10.

Figura 10: Translação da peça 1.

Translade a peça 2 e encaixa-a conforme figura 11.
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Figura 11: Translação da peça 2.

Mova a peça 4 para baixo e encaixe-a, conforme figura 12.

Figura 12: Movimento feito com a peça 4.

Finalizando encaixe a peça peça 5 obtendo a figura 13.

Figura 13: Encaixe da peça 5.

Concluindo assim a montagem do quadrado a partir do hexágono regular ABCDEF .

4 Conclusões
Atividades para calcular áreas de polı́gonos, em que divide-se esses polı́gonos em figuras

menores e conhecidas, às quais sabe-se como calcular as áreas, é recorrente em livros didáticos.
Nesse trabalho estabeleceu-se uma proposta de atividades que podem ser relevantes e ao mesmo
tempo aplicáveis em sala de aula facilitando o trabalho do professor.
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As sugestões da seção 3 servem para que o professor utilize da equidecomposição de
polı́gonos para resolver problemas de áreas de figuras planas. Nesse sentido, cabem aos próximos
trabalhos que podem surgir dessa proposta, aplicar essas atividades para que se consiga verificar
os resultados. Também, pode-se sugerir que se criem outras atividade lúdicas para esse mesmo
tema.

Uma outra proposta surge da pergunta que se pode fazer: existe um resultado análogo
transpondo do plano para o espaco? Ou, se dois sólidos possuem o mesmo volume são equi-
decomponı́veis? Por exemplo, um tetraedro e um cubo que possuem o mesmo volume são
equidecomponı́veis? Esse problema é simplesmente o terceiro problema de Hilbert.

Para finalizar, este trabalho contribui com o ensino básico, discutindo métodos e atividades
para se trabalhar conteúdos de geometria em sala de aula.
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[10] NETO, A. C. M. Geometria. Coleção PROFMAT, Rio de Janeiro-RJ, SBM, 2013 a. 502
p.

[11] SOUZA, G. F. Resolução de Problemas Envolvendo Cálculo de Áreas de Figuras Pla-
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Resumo. Fatores naturais sempre influenciam as construções, que tentam adaptar-se a
melhorar e superar os problemas existentes em certas áreas, particularmente aquelas que
podem comprometer a estrutura e a segurança das pessoas, como no caso de terremotos.
A modelagem matemática é um conjunto de medidas cujo objetivo final é fornecer uma
descrição matemática de um determinado fenômeno real. Esta descrição é dada pelas
equações e é chamado de modelo matemático. Neste artigo vamos modelar o absorvedor
dinâmico de vibração (ADV) de um edifı́cio que procura reduzir a vibração estrutural sob
excitações sı́smicas, obtendo como resultados, as funções das amplitudes dos sistemas
primário e do ADV acoplado em função das frequências natural do sistema primário e
a do absorvedor, partindo de suas rigidezes e massas com objetivo de remover o pico
de ressonância de frequência natural original, e introduzir dois novos picos tornando o
sistema dinâmico original em um sistema de dois graus de liberdade.

Palavras-chave: Absorvedor dinâmico de vibração, Modelagem matemática, Modelo ma-
temático..

1 Introdução
O problema da redução do nı́vel de vibrações na construção civil e estruturas surge em

vários ramos da engenharia, tecnologia e indústria. Neste contexto, os modelos matemáticos
desempenham um papel importante para investigar o comportamento de tais vibrações. Um
modelo matemático é um modelo abstrato que usa a linguagem matemática para descrever o
comportamento de um sistema [2].

As vibrações são movimentos oscilatórios observados em diversas situações na vida coti-
diana e até mesmo em atividades humanas, como no simples ato de falar fornece vibrações nas
cordas vocais e lı́ngua, respiração é o ato de vibração dos pulmões, o andar está relacionado
com o movimento oscilatório de braços e pernas [9], e muitos outros.

Na construção civil, as estruturas são sujeitas a excitações causadas pelo vento, pela pas-
sagem dos veı́culos ou tremores de terra. O equipamento industrial produz vibração causado
pelo fluxo de fluido, ou por outras fontes de excitação durante o seu funcionamento. Veı́culos
terrestres e veı́culos aéreos que são excitados com o desnivelamento do chão ou rajadas e
turbulência atmosférica. E em diversas áreas as vibrações são verificadas, causando descon-
forto e insegurança. Em muitos casos, as vibrações são indesejáveis, de modo que o controle
dos nı́veis de vibração são muito importantes. Neste sentido, os absorvedores dinâmicos de
vibrações (ADV’s) são frequentemente usados para diminuir as vibrações. De acordo com Rao
[9], o absorvedor de vibração dinâmica consiste de um sistema de “massa-mola”acoplado ao
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sistema original. O sistema absorvedor deve ser projetado com o objetivo de remover o pico
de ressonância de frequência natural original, e introduzir dois novos picos tornando o sistema
dinâmico original em um sistema de dois graus de liberdade.

Quando este processo de vibração ocorre com menos frequência, uma ótima maneira é o
uso de ADV’s. De acordo com Steffen Jr. e Rade [1], os absorvedores dinâmicos de vibrações
são apêndices mecânicos que compreendem inércia, rigidez e elementos de amortecimento, que,
uma vez ligados a uma determinada estrutura ou máquina (estrutura primária), são capazes de
absorver a energia vibratória no ponto de conexão para atenuar sua resposta vibratória forçado
indesejável.

A primeira análise do absorvedor foi dada pelo Ormondroyd e Den Hartog [4] e esta análise
foi feita completa quando Brock encontrou parâmetros ótimos do absorvedor amortecido vis-
coso para dar resposta de frequência maximamente plana [6].

Este artigo propõe uma abordagem fı́sico-matemática de acordo com os princı́pios da mecâ-
nica newtoniana no modelo matemático, usando-se de equações diferenciais ordinárias para
responder às nossas hipóteses.

2 Modelagem Matemática
Modelagem matemática é a arte de descrever matematicamente um fenômeno. Modelos

matemáticos têm uma série de aspectos úteis do ponto de vista cientı́fico, ou, pelo menos, é
necessário que o mesmo descreva uma aproximação de tal fenômeno. Além de apresentar uma
linguagem concisa, o que pode facilitar seu manuseio, um modelo matemático também inclui
aspectos tais quanto a possibilidade de confirmar ou rejeitar determinadas hipóteses relaciona-
das a sistemas complexos, onde revelam contradições e prevê o comportamento de um sistema
sob condições não testadas, entre outros [3].

No entanto, quanto maior a proximidade para modelar a realidade, mais complexo será
o modelo. Isto significa que havendo um maior número de parâmetros e, por conseguinte,
também terá maior dificuldade na obtenção de dados e para interpretação dos mesmos obtida
pelo modelo.

Modelos simples são fáceis de manusear, mas modelos sofisticados são cada vez mais ne-
cessários. Observa-se que as previsões do comportamento de um modelo matemático particular,
são dadas através de simulações computacionais do mesmo. Se o modelo é simples, teorias ma-
temáticas são eficientes para se obter conclusões. De acordo com Howard Emmons (De Vries,
2001) [10], o maior desafio da modelagem matemática é produzir modelos simples que incor-
poram as principais caracterı́sticas do modelo proposto. Portanto, a modelagem matemática
ajuda a evitar a necessidade de custos excessivos em experimentos.

3 Absorvedor Dinâmico de Vibração (ADV)
De acordo com Ormondoyd e Den Hartog [4] e Warburton [7] o sistema absorvedor (ADV)

é constituı́do por massa, rigidez e elementos de amortecimento (estrutura secundária), que são
acoplados com um sistema mecânico (estrutura primária) de forma a atenuar as vibrações da
estrutura primária em uma dada banda de frequência.

A ideia de ADV é a geração de uma força, na qual tem a mesma intensidade da força de
excitação, mas na fase oposta. Este fenômeno é conhecido como anti-ressonância. A afinação
do ADV é o procedimento que define a frequência anti-ressonância a um determinado valor, al-
terando os parâmetros DVA (massa, rigidez e valores de amortecimento). Considere o sistema
vibratório de dois graus de liberdade, sem amortecimento, em que o subsistema (m1, k1) asso-
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ciado à estrutura primária cujas vibrações desejam-se atenuar pelo subsistema de acoplamento
(m2, k2) constituindo o absorvedor dinâmico de vibração, tal como ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Estrutura primária e ADV
Fonte: Realizado pelo autor, (2016)

Há muitas aplicação para o ADV, tais como:

• Controle de vibração peça de estrutura pequena,

• Controle de oscilação de torção do virabrequim,

• Controle de movimento de rolamento de navios,

• Controle de ferramentas de corte,

• Controle de ruı́do na cabine da aeronave,

• O controle de dispositivos portáteis e muitos outros.

O ADV também pode ser dividido em quatro categorias:

• ADV passivo,

• ADV ativo;

• ADV adaptativo e

• ADV passivo multimodal.

Neste trabalho utilizou-se o ADV passivo devido à sua simplicidade, baixo custo e estabili-
dade. Neste sentido muitas pesquisas foram realizadas em diferentes configurações. Young [11]
introduziu a utilização do ADV passivo em vigas e subsequentemente Jacquot [8] desenvolveu
uma técnica para obter os parâmetros ótimos de um ADV passivo discreto acoplado no centro
de um braço de suporte e submetido a uma carga harmônica. Cunha Jr. e Rade [5] apresentaram
um ADV passivo no tipo de feixe para atenuação de vibrações em sistemas de vários graus de
liberdade e muitas outras pesquisas.
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4 Modelo
A maioria dos sistemas mecânicos estão sujeitos a excitações que induzem vibrações mecâ-

nicas. Geralmente, estas vibrações são indesejáveis porque podem causar a emissão de ruı́dos,
desgaste prematuro e falha por fadiga dos componentes. Assim, existe um grande interesse na
redução de tais nı́veis de vibração. Uma solução muito viável, relativamente fácil de usar e de
baixo custo financeiro, é a utilização de absorvedor dinâmico de vibração (ADV).

A Figura 2 mostra um modelo de um edifı́cio comum na construção civil, a proposta é fazer
com que a modelagem matemática com base em absorvedor dinâmico de vibração e determinar
as funções relacionadas com as amplitudes do sistema principal do absorvedor X1 e X2 com a
sua respectiva rigidez e massa.

Figura 2: Modelo
Fonte: Concreto Armado Eu te amo, p.17

Supõe-se que o sistema principal está excitado com uma força harmônica:

F (t) = Fei⌦t (1)

onde F e ⌦ são amplitude e frequência de excitação, respectivamente.
A operação do absorvedor, partindo do princı́pio de que os valores dos parâmetros se-

lecionados (m2, k2), de modo que ⌦

2
= (k2/m2), pegue a massa primária (m1) para res-

ponder harmonicamente a esta frequência de excitação com amplitude diferente de zero. A
frequência natural do sistema de absorção quando conectado diretamente a base fixa, é definida
por: !a =

q
k2/m2. Para demonstrar esta afirmação, as equações são escritas do movimento

sistema acoplado:

m1ẍ2(t) + (k1 + k2)x1(t)� k2x2(t) = F (t) (2)

m2ẍ2(t) + k2[x2(t)� x1(t)] = 0 (3)

As respostas harmónicas são expressas por:

x1(t) = X1e
i⌦t (4)
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x2(t) = X2e
i⌦t (5)

Fazendo-se a derivação das respostas harmônicas (4) e (5), obtém-se:

ẋ1(t) = (i⌦)X1e
i⌦t

; ẍ1(t) = (i⌦)2X1e
i⌦t (6)

ẋ2(t) = (i⌦)X2e
i⌦t

; ẍ2(t) = (i⌦)2X2e
i⌦t (7)

Substituindo as equações (6) e (7) nas equações (2) e (3), obtém-se:

m1((i⌦)
2X1e

i⌦t
) + (k1 + k2)X1e

i⌦t � k2X2e
i⌦t

= Fei⌦t

m2((i⌦)
2X2e

i⌦t
) + k2[X2e

i⌦t �X1e
i⌦t

] = 0 (8)

�m1⌦
2X1 + k1X1 + k2X1 � k2X2 = F

�m2⌦
2X2 + k2X2 � k2X1 = 0 (9)

X1(�m1⌦
2
+ k1 + k2)� k2X2 = F (10)

�k2X1 + (�m2⌦
2
+ k2)X2 = 0 (11)

Isolando X2 em (11):

X2 =
X1k2

�m2⌦
2
+ k2

(12)

Substituindo (12) em (10):

X1(�m1⌦
2
+ k1 + k2)� k2

X1k2
�m2⌦

2
+ k2

= F (13)

X1(�m2⌦
2
+ k2)(�m1⌦

2
+ k1 + k2)�X1k2

2

�m2⌦
2
+ k2

= F (14)

X1(m1m2⌦
4 �m2⌦

2k1 �m2⌦
2k2 �m1⌦

2k2 + k1k2)

�m2⌦
2
+ k2

= F (15)

X1 =
(�m2⌦

2
+ k2)F

m1m2⌦
4
+ ((�k1 � k2)m2 � k2m1)⌦

2
+ k1k2

(16)

Substituindo (16) em (12):

X2 =
k2(k2 �m2⌦

2
)F

(m1m2⌦
4
+ ((�k1 � k2)m2 � k2m1)⌦

2
+ k1k2)(�m2⌦

2
+ k2)

(17)

X2 =
k2F

m1m2⌦
4
+ ((�k1 � k2)m2 � k2m1)⌦

2
+ k1k2

(18)
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Pela equação (16), observa-se que a amplitude da resposta X1 do sistema primário é can-
celada quando m2⌦

2
= k2, o que comprova a afirmação feita anteriormente sobre o funciona-

mento do ADV ser de um grau de liberdade.

Apresentando X1 = 0 em (16), temos que ⌦ =

q
k2/m2, a amplitude de vibração da massa

m2 é dada por:

X2 =
�F

k2
(19)

Assim, a força exercida pelo sistema de absorvedor no sistema principal é:

F = �k2X2 (20)

Portanto, o sistema secundário tem no sistema principal, uma força igual e oposta à força
de excitação, resultando em o equilı́brio do sistema. O ADV é, na maioria das vezes usada para
trabalhar, a fim de reduzir os nı́veis do sistema primário de vibração quando estiver operando
em sua frequência natural, ou próximo a ela. Assim, o ADV deve ser projetada de modo a que
a sua frequência natural coincida com o sistema primário de modo a satisfazer:

k2
m2

=

k1
m1

= |!n| = |!a| (21)

Portanto, !2
n =

k1
m1

é a frequência natural do sistema primário, e considerado isoladamente
!2
a =

k2
m2

é frequência natural do sistema de absorvedor considerado isoladamente a seguinte
expressão para a amplitude X1 do sistema principal pode ser obtido a partir da equação (15):

X1k1
F0

=

[1� (

⌦
!a
)

2
]

[1 +

k2
k1

� (

⌦
!n
)

2
][1� (

⌦
!a
)

2
]� k2

k1

(22)

Na equação (22) acima, pode ver-se que a resposta da amplitude do sistema primário
cancela-se quando o numerador [1�(

⌦
!a
)

2
] é zero. Isso ocorre quando a frequência de excitação

!n coincide com a frequência natural do ADV (!a).
A equação (22) é ilustrada na Figura 3, quando se verifica a função de resposta da frequência

tı́pica de um sistema de dois graus de liberdade. A introdução do ADV permite a geração de
uma antirressonância FRF pontuais a massa m1 à frequência !n = !a para uma massa de razão
µ = 0, 20.

5 Conclusão
Observa-se claramente na Figura 3 que o pico de ressonância ocorre quando a frequência da

força excitadora é igual à frequência de ressonância do sistema. Pode-se notar a função resposta
em freqüência (FRF) tı́pica de um sistema de dois graus de liberdade, existindo, portanto, duas
freqüências naturais. A introdução do ADV permite a geração da uma anti-ressonância do
sistema primário, ou seja, um ponto aparece sobre a faixa de frequência onde a amplitude de
vibração do sistema primário é cancelada.

Mas o desenvolvimento analı́tico do absorvedor com amortecimento, o que nos permite
atenuar a vibração de uma banda de frequências mais larga no custo de uma eficiência mais
baixa na massa principal do ponto de ressonância é proposto como uma publicação futura.
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Figura 3: Função Resposta de Frequência
Fonte: Realizado pelo autor, (2016)
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Instituto de Matemática e Estatı́stica

Universidade Federal de Goiás
lucasmatheusdelimadalberto@gmail.com

Resumo. O presente trabalho propõe apresentar algumas discussões sobre técnicas
de determinação de uma transformação linear a partir de uma ação em uma base de
seu domı́nio. Abordaremos, paralelamente a uma técnica bastante conhecida e muito
utilizada na bibliografia básica de Álgebra Linear, outro método de determinação de uma
transformação linear uma vez conhecida as imagens dos vetores de uma base do domı́nio.
Esse método foi experimentado, a princı́pio, em exercı́cios de livros usualmente utilizados
como textos na disciplina de Álgebra Linear, e a partir da experiência prática, foi desenvol-
vido de forma mais descritiva e generalizada. Por fim, discutimos a compatibilidade entre
os métodos.

Palavras-chave: Álgebra Linear, Transformações Lineares, Bases.

1 Introdução
Tomando a vasta bibliografia de livros didáticos de álgebra linear, pesquisando, por exem-

plo, em [1], [2], [3], [5], [6], [7], [8] e [9], notamos que a discussão para se determinar uma
transformação linear via sua ação em uma base do domı́nio é bastante similar, perto de ser
idêntica em todos os livros consultados.

A ideia deste trabalho surgiu quando o segundo autor cursou a disciplina de Álgebra
Linear I e, ao investigar algumas questões, percebeu um caminho interessante, distinto
daquele presente nas principais referências, de se determinar uma transformação linear
a partir de sua ação sobre os vetores da base do domı́nio (ou seja, bastando conhecer as
imagens da transformação procurada em vetores que formam uma base de seu domı́nio).
Faremos aqui uma descrição que envolve: tópicos preliminares e bastante básicos da Álgebra
Linear; exemplos nos quais são apresentadas soluções por dois métodos distintos, a saber,
aquele sempre presente na bibliografia básica e outro alternativo que desejamos apresentar;
algumas questões um pouco mais generalizadas a respeito desse outro método e uma pequena
discussão sobre a compatibilidade dos métodos.

Em todo o texto, apresentaremos o método alternativo em paralelo à técnica apresentada
na bibliografia consultada. Nesse estudo, veremos que a técnica usualmente apresentada na
literatura básica leva a resolver sistemas lineares em que as “incógnitas auxiliares” são ex-
pressas em função dos parâmetros de um vetor genérico v do domı́nio de uma transformação
linear T , uma vez que esses ocorrem como matriz dos termos independentes nos sistemas en-
volvidos (e manipular o sistema significa manipular combinações lineares envolvendo esses
parâmetros); enquanto o método alternativo associa ao problema alguns “sistemas lineares au-
xiliares” cujos coeficientes são todos numéricos, que nos permitem descrever explicitamente
todas as combinações lineares envolvidas na determinação de T (v).
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2 Preliminares
Sejam V e W dois espaços vetoriais reais. Segundo E. L. Lima [8], uma transformação

linear, T : V ! W é uma função que associa cada vetor v 2 V a um vetor T (v) 2 W , de modo
que valham, para quaisquer u, v 2 V e k 2 R, as relações:

T (u+ v) = T (u) + T (v) e T (k · v) = k· T (v).

Segundo B. Kolman [7] e J. L. Boldrini [1], tomando v1, v2, . . ., vn vetores de um espaço
vetorial V , dizemos que um vetor v 2 V é uma combinação linear de v1, v2, . . ., vn se a seguinte
equação vetorial admite solução:

v = k1v1 + k2v2+ · · · + knvn, onde k1, k2, . . ., kn 2 R.

Agora, os vetores v1, v2, . . ., vn em V são ditos linearmente independentes quando a
equação k1v1 + k2v2+ · · · + knvn = 0 admite somente a solução trivial k1 = k2 = · · · = kn =
0. Uma base para o espaço vetorial V é um conjunto �, linearmente independente, que tem a
propriedade de que todo vetor pertencente a V pode ser escrito como uma combinação linear
dos vetores de �, sendo essa combinação linear unicamente determinada. Todas as bases de um
espaço vetorial V possuem o mesmo número de elementos, número esse chamado dimensão de
V .

Também recordemos que, dado um sistema linear

8
>>><

>>>:

a11x1 + · · ·+ a1nxn = b1

a21x1 + · · ·+ a2nxn = b2
...

am1x1 + · · ·+ amnxn = bm,

temos a ele associada a sua forma matricial:

0

BBB@

a11 a12 · · · an1

a21 a22 · · · a2n
...

... . . . ...
am1 am2 · · · amn

1

CCCA

0

BBB@

x1
x2
...

xn

1

CCCA
=

0

BBB@

b1

b2
...

bn

1

CCCA
, A ·X = b ,

em que A é chamada matriz dos coeficientes, X matriz das incógnitas e b matriz dos termos
independentes.

3 Determinando uma transformação linear
Os resultados teóricos que suportam esta seção podem ser encontrados em [1], [7], [8] e

[9]. Em particular, encontramos um teorema que se apresenta da seguinte maneira:

Teorema 3.1 Dados dois espaços vetoriais reais V e W , � = {v1, . . . vn} uma base de V e
w1, . . . , wn vetores arbitrários de W , existe uma única transformação linear T : V ! W tal
que T (v1) = w1, . . . , T (vn) = wn. Ainda, essa transformação é dada mediante:

se v = k1v1 + · · ·+ knvn, então T (v) = k1T (v1) + · · ·+ knT (vn) = k1w1 + · · ·+ knwn.
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Exemplo 3.2 Sejam T : R2 ! R3, v1 = (1, 2) e v2 = (5, 3), w1 = (2, 5, 8) e w2 = (4, 2, 1),
satisfazendo T (v1) = w1 e T (v2) = w2. Determinemos T .

Solução usando o método presente na bibliografia básica.
Note que � = {v1 = (1, 2), v2 = (5, 3)} é base de R2, ou seja todo vetor (x, y) 2 R2 pode

ser escrito como combinação linear de v1 e v2. Temos:

(x, y) = k1v1 + k2v2, em que k1 = �3x+5y
7 e k2 = 2x�y

7 .

Aplicando T a ambos os lados da igualdade e usando o fato de T ser uma transformação
linear, obtemos:

T (x, y) = k1T (v1) + k2T (v2), ou seja, T (x, y) = k1(2, 5, 8) + k2(4, 2, 1).

Portanto,

T (x, y) =

✓
2x+ 6y

7

,
�11x+ 23y

7

,
�22x+ 39y

7

◆
.

Note que na resolução acima foi necessário determinar os escalares k1 e k2 na combinação
linear de um vetor genérico do domı́nio. Somente após conhecer k1 e k2, aplicamos a T em
ambos os lados da igualdade para enfim conhecer sua expressão. Vejamos a seguir como
conhecer a transformação T sem determinar esses escalares.

Solução usando o método alternativo.
Novamente observamos que � = {v1 = (1, 2), v2 = (5, 3)} é base de R2. Consideremos

um vetor coluna auxiliar v =
✓

x0

y0

◆
e consideremos as seguintes equações matriciais:

v1 · v = r e v2 · v = s,

onde r percorre ordenadamente as entradas de w1 e s percorre ordenadamente as entradas de
w2.

Substituindo os valores obtemos:

(1, 2)
✓

x0

y0

◆
= r, r 2 [2, 5, 8] e (5, 3)

✓
x0

y0

◆
= s, s 2 [4, 2, 1].

Notemos agora que essas equações podem ser tratadas via resolução de três sistemas
lineares, em que os coeficientes das incógnitas são dados em função das entradas dos
vetores da base do domı́nio e os termos independentes são obtidos percorrendo ordenadamente
as entradas das imagens dos vetores da base considerada. Veja:

(1)
⇢

x0
+ 2y0 = 2

5x0
+ 3y0 = 4

(2)
⇢

x0
+ 2y0 = 5

5x0
+ 3y0 = 2

(3)
⇢

x0
+ 2y0 = 8

5x0
+ 3y0 = 1

.

Resolvendo os sistemas lineares, obtemos:
Para (1): x0

=

2
7 e y0 = 6

7 ; para (2): x0
=

�11
7 e y0 = 23

7 ; para (3): x0
=

�22
7 e y0 = 39

7 .
As soluções dos sistemas são agilizadas pelo fato de eles se diferenciarem somente pelos

termos independentes, ou seja, em dimensões maiores isso evita muitos cálculos adicionais.
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Para finalizar, utilizamos os valores obtidos para as incógnitas auxiliares x0 e y0, em cada
um dos sistemas, ordenadamente, fazendo-os corresponder aos coeficientes das incógnitas x e
y na descrição da imagem da T . Os valores do sistema (1) nos levam a descrever a primeira
entrada do vetor imagem da T ; os valores do sistema (2) descrevem a segunda entrada e os
valores do sistema (3), a terceira entrada. Com isso, a T pocurada é:

T (x, y) =

✓
2x+ 6y

7

,
�11x+ 23y

7

,
�22x+ 39y

7

◆
.

Solução usando a forma matricial.
Já que iremos utilizar a abordagem matricial em algumas discussões seguintes,

apresentamos aqui a solução matricial para o exemplo a fim de relembrarmos as notações.

(1)-
✓

1 2

5 3

◆✓
x0

y0

◆
=

✓
2

4

◆

(2)-
✓

1 2

5 3

◆✓
x0

y0

◆
=

✓
5

2

◆

(3)-
✓

1 2

5 3

◆✓
x0

y0

◆
=

✓
8

1

◆

Notando que a matriz dos coeficientes é a mesma, podemos proceder à resolução em bloco:
✓

1 2 | 2 5 8

5 3 | 4 2 1

◆
.

Note que a matriz acima é composta da seguinte forma: em cada linha, à esquerda estão
dispostos os vetores da base do domı́nio de T ; à direita, as imagens desses vetores. Como o
bloco da esquerda da matriz é formado por vetores linearmente independentes, será possı́vel
reduzi-lo, por meio de operações elementares, à matriz identidade. Com esse procedimento,
obtemos:

✓
1 0 | 2

7
�11
7

�22
7

0 1 | 6
7

23
7

39
7

◆
.

Daı́ temos que, em (1) os valores obtidos são x0
=

2
7 e y0 = 6

7 , no sistema (2) os valores
obtidos são x0

=

�11
7 e y0 = 23

7 , e no sistema (3) os valores obtidos são x0
=

�22
7 e y0 = 39

7 .
Novamente, os valores do sistema (1) nos levam a descrever a primeira entrada do vetor imagem
da T ; os valores do sistema (2) descrevem a segunda entrada e os valores do sistema (3), a
terceira entrada, de onde confirmamos que T é dada por:

T (x, y) =

✓
2x+ 6y

7

,
�11x+ 23y

7

,
�22x+ 39y

7

◆
.

Exemplo 3.3 Sejam T : M2⇥2(R) ! R3, v1 =

✓
3 1

4 1

◆
, v2 =

✓
5 9

2 6

◆
, v3 =

✓
5 3

5 8

◆

e v4 =

✓
9 7

9 3

◆
, w1 = (1, 6, 1), w2 = (8, 0, 3), w3 = (3, 9, 8) e w4 = (8, 7, 4), satisfazendo

T (v1) = w1, T (v2) = w2, T (v3) = w3 e T (v4) = w4. Determinemos T .
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Solução usando o método presente na bibliografia básica.

Note que � = {v1, v2, v3, v4} é base de M2⇥2(R), ou seja, todo vetor
✓

x y
z w

◆
2 M2⇥2(R)

pode ser escrito como combinação linear de v1, v2, v3 e v4. Temos:
✓

x y
z w

◆
= k1v1 + k2v2 + k3v3 + k4v4,

em que

k1 =
�467x+ 171y + 326z + 24w

98

, k2 =
�123x+ 57y + 76z + 8w

98

,

k3 =
79x� 39y � 52z + 10w

98

e k4 =
191x� 67y � 122z � 18w

98

.

Aplicando T a ambos os lados da igualdade e usando a linearidade, obtemos:

T

✓
x y
z w

◆
= k1T (v1) + k2T (v2) + k3T (v3) + k4T (v4),

ou seja,

T

✓
x y
z w

◆
= k1(1, 6, 1) + k2(8, 0, 3) + k3(3, 9, 8) + k4(8, 7, 4).

Portanto,

T

✓
x y
z w

◆
=

�
157x�13y�99z�13w

49 , �377x+103y�317z+54w
49 , 40x�17y�25z+4w

7

�
.

Solução usando o método alternativo.
Novamente observamos que � = {v1, v2, v3, v4} é base de M2⇥2(R). Consideremos um

vetor coluna auxiliar v =

0

BB@

x0

y0

z0

w0

1

CCA e, sabendo que todo vetor de M2⇥2(R) pode ser identificado

com um vetor de R4, consideremos as seguintes equações matriciais:

v1 · v = r, v2 · v = s, v3 · v = t e v4 · v = u,

onde r percorre ordenadamente as entradas de w1, s percorre ordenadamente as entradas de w2,
t percorre ordenadamente as entradas de w3 e u percorre ordenadamente as entradas de w4.

Substituindo os valores, obtemos:

(3, 1, 4, 1)

0

BB@

x0

y0

z0

w0

1

CCA = r, r 2 [1, 6, 1] ,

(5, 9, 2, 6)

0

BB@

x0

y0

z0

w0

1

CCA = s, s 2 [8, 0, 3],
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(5, 3, 5, 8)

0

BB@

x0

y0

z0

w0

1

CCA = t, t 2 [3, 9, 8]

e

(9, 7, 9, 3)

0

BB@

x0

y0

z0

w0

1

CCA = u, u 2 [8, 7, 4] .

Notemos agora que essas equações podem ser tratadas via resolução de três sistemas linea-
res, em que os coeficientes das incógnitas são dados em função das entradas dos vetores da base
do domı́nio e os termos independentes são obtidos percorrendo ordenadamente as entradas das
imagens dos vetores da base considerada. Veja:

(1)

8
>><

>>:

3x0
+ y0 + 4z0 + w0

= 1

5x0
+ 9y0 + 2z0 + 6w0

= 8

5x0
+ 3y0 + 5z0 + 8w0

= 3

9x0
+ 7y0 + 9z0 + 3w0

= 8

(2)

8
>><

>>:

3x0
+ y0 + 4z0 + w0

= 6

5x0
+ 9y0 + 2z0 + 6w0

= 0

5x0
+ 3y0 + 5z0 + 8w0

= 9

9x0
+ 7y0 + 9z0 + 3w0

= 7

(3)

8
>><

>>:

3x0
+ y0 + 4z0 + w0

= 1

5x0
+ 9y0 + 2z0 + 6w0

= 3

5x0
+ 3y0 + 5z0 + 8w0

= 8

9x0
+ 7y0 + 9z0 + 3w0

= 4

.

Resolvendo os sistemas lineares, obtemos:
Para (1): x0

=

157
49 , y0 = �13

49 , z0 = �99
49 e w0

=

�13
49 ; para (2): x0

=

�377
49 , y0 = 103

49 , z0 = 317
49

e w0
=

54
49 ; para (3): x0

=

40
7 , y0 = �17

7 , z0 = �25
7 e w0

=

4
7 .

As soluções dos sistemas são agilizadas pelo fato de eles se diferenciarem somente pelos
termos independentes, ou seja, em dimensões maiores isso evita muitos cálculos adicionais.

Para finalizar, utilizamos os valores obtidos para as incógnitas auxiliares x0, y0, z0 e w0 , em
cada um dos sistemas, ordenadamente, fazendo-os corresponder aos coeficientes das incógnitas
x, y, z e w na descrição da imagem da T . Os valores do sistema (1) nos levam a descrever a
primeira entrada do vetor imagem da T ; os valores do sistema (2) descrevem a segunda entrada
e os valores do sistema (3), a terceira entrada. Com isso, a T pocurada é:

T

✓
x y
z w

◆
=

�
157x�13y�99z�13w

49 , �377x+103y�317z+54w
49 , 40x�17y�25z+4w

7

�
.

Solução usando a forma matricial.
Na forma matricial, temos:
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(1)-

0

BB@

3 1 4 1

5 9 2 6

5 3 5 8

9 7 9 3

1

CCA

0

BB@

x0

y0

z0

w0

1

CCA =

0

BB@

1

8

3

8

1

CCA

(2)-

0

BB@

3 1 4 1

5 9 2 6

5 3 5 8

9 7 9 3

1

CCA

0

BB@

x0

y0

z0

w0

1

CCA =

0

BB@

6

0

9

7

1

CCA

(3)-

0

BB@

3 1 4 1

5 9 2 6

5 3 5 8

9 7 9 3

1

CCA

0

BB@

x0

y0

z0

w0

1

CCA =

0

BB@

1

3

8

4

1

CCA

Para resolver em bloco, construı́mos a matriz a seguir.
0

BB@

3 1 4 1 | 1 6 1

5 9 2 6 | 8 0 3

5 3 5 8 | 3 9 8

9 7 9 3 | 8 7 4

1

CCA

Novamente observamos que a matriz acima pode ser visualizada da seguinte forma: em
cada linha, à esquerda estão dispostos os vetores da base do domı́nio de T (onde aqui aplicamos
a identificação de cada vetor da base do domı́nio M2⇥2(R) como um vetor de R4); à direita, as
imagens desses vetores. Como o bloco da esquerda da matriz é formado por vetores linearmente
independentes, será possı́vel reduzi-lo, por meio de operações elementares, à matriz identidade.
Dessa forma, obtemos:

0

BB@

1 0 0 0 | 157
49

�377
49

40
7

0 1 0 0 | �13
49

103
49

�17
7

0 0 1 0 | �99
49

317
49

�25
7

0 0 0 1 | �13
49

54
49

4
7

1

CCA.

Daı́ temos que, em (1) os valores obtidos são x0
=

157
49 , y0 = �13

49 , z0 = �99
49 e w0

=

�13
49 ; para

o sistema (2) os valores obtidos são x0
=

�377
49 , y0 = 103

49 , z0 = 317
49 e w0

=

54
49 ; no caso de (3), os

valores são x0
=

40
7 , y0 = �17

7 , z0 = �25
7 e w0

=

4
7 . Ou seja, os valores do sistema (1) nos levam

a descrever a primeira entrada do vetor imagem da T ; os valores do sistema (2) descrevem a
segunda entrada e os valores do sistema (3), a terceira entrada, de onde confirmamos que T é
dada por:

T

✓
x y
z w

◆
=

�
157x�13y�99z�13w

49 , �377x+103y�317z+54w
49 , 40x�17y�25z+4w

7

�
.

Exemplo 3.4 Agora consideremos T : M2⇥2(R) ! M2⇥2(R) o operador linear para o qual
são conhecidos:

T

✓
1 0

0 0

◆
=

✓
1 4

2 3

◆
, T

✓
1 1

0 0

◆
=

✓
�1 0

0 3

◆
,

T

✓
0 0

1 0

◆
=

✓
0 0

2 1

◆
e T

✓
0 0

0 1

◆
=

✓
1 0

2 0

◆
.
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Solução usando o método presente na bibliografia básica.

Claramente, � =

⇢
v1 =

✓
1 0

0 0

◆
, v2 =

✓
1 1

0 0

◆
, v3 =

✓
0 0

1 0

◆
, v4 =

✓
0 0

0 1

◆�
é

base de M2⇥2(R). Com isso, temos:
✓

x y
z w

◆
= k1v1 + k2v2 + k3v3 + k4v4, em que k1 = x� y, k2 = y, k3 = z e k4 = w,

donde

T

✓
x y
z w

◆
= k1T (v1) + k2T (v2) + k3T (v3) + k4T (v4)

e

T

✓
x y
z w

◆
= (x� y)

✓
1 4

2 3

◆
+ y

✓
�1 0

0 3

◆
+ z

✓
0 0

2 1

◆
+ w

✓
1 0

2 0

◆
.

Portanto,

T

✓
x y
z w

◆
=

✓
x� 2y + w 4x� 4y

2x� 2y + 2z + 2w 3x+ z

◆
.

Solução usando o método alternativo.

Consideremos um vetor coluna auxiliar v =

0

BB@

x0

y0

z0

w0

1

CCA e, sabendo que todo vetor de M2⇥2(R)

pode ser identificado com um vetor de R4, consideremos as seguintes equações matriciais:

v1 · v = r , v2 · v = s , v3 · v = t e v4 · v = u,

onde r percorre ordenadamente as entradas de T (v1), s percorre ordenadamente as entradas de
T (v2), t percorre ordenadamente as entradas de T (v3) e u percorre ordenadamente as entradas
de T (v4).

Substituindo os valores, obtemos:

(1, 0, 0, 0)

0

BB@

x0

y0

z0

w0

1

CCA = r, r 2 [1, 4, 2, 3] ,

(1, 1, 0, 0)

0

BB@

x0

y0

z0

w0

1

CCA = s, s 2 [�1, 0, 0, 3],

(0, 0, 1, 0)

0

BB@

x0

y0

z0

w0

1

CCA = t, t 2 [0, 0, 2, 1]
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e

(0, 0, 0, 1)

0

BB@

x0

y0

z0

w0

1

CCA = u, u 2 [1, 0, 0, 2] .

Notemos agora que essas equações podem ser tratadas via resolução de quatro sistemas
lineares, em que os coeficientes das incógnitas são dados em função das entradas dos vetores da
base do domı́nio e os termos independentes são obtidos percorrendo ordenadamente as entradas
das imagens dos vetores da base considerada. Veja:

(1)

8
>><

>>:

x0
= 1

x0
+ y0 = �1

z0 = 0

w0
= 1

(2)

8
>><

>>:

x0
= 4

x0
+ y0 = 0

z0 = 0

w0
= 0

(3)

8
>><

>>:

x0
= 2

x0
+ y0 = 0

z0 = 2

w0
= 2

(4)

8
>><

>>:

x0
= 3

x0
+ y0 = 3

z0 = 1

w0
= 0

Resolvendo os sistemas lineares, obtemos:
Para (1): x0

= 1, y0 = �2, z0 = 0 e w0
= 1; para (2): x0

= 4, y0 = �4, z0 = 0 e w0
= 0;

para (3): x0
= 2, y0 = �2, z0 = 2 e w0

= 2; para (4): x0
= 3, y0 = 0, z0 = 1 e w0

= 0.
Para finalizar, utilizamos os valores obtidos para as incógnitas auxiliares x0, y0, z0 e w0 , em

cada um dos sistemas, ordenadamente, fazendo-os corresponder aos coeficientes das incógnitas
x, y, z e w na descrição da imagem da T . Os valores do sistema (1) nos levam a descrever a
primeira entrada do vetor imagem da T ; os valores do sistema (2) descrevem a segunda entrada;
os valores do sistema (3), a terceira entrada e os valores do sistema (4), a quarta entrada. Com
isso, o operador T pocurado é:

T

✓
x y
z w

◆
=

✓
x� 2y + w 4x� 4y

2x� 2y + 2z + 2w 3x+ z

◆
.

Solução usando a forma matricial.
Neste momento faremos uma discussão mais suscinta. Todo o desenvolvimento segue de

perto o que foi feito nos exemplos anteriores.
Organizando uma matriz em que as linhas são compostas: à esquerda pelos vetores da

base � e à direita por suas respectivas imagens sob a ação de T (aqui aplicando a identificação✓
a b
c d

◆
$ (a, b, c, d)):

0

BB@

1 0 0 0 | 1 4 2 3

1 1 0 0 | �1 0 0 3

0 0 1 0 | 0 0 2 1

0 0 0 1 | 1 0 2 0

1

CCA .

Por escalonamento, obtemos:
0

BB@

1 0 0 0 | 1 4 2 3

0 1 0 0 | �2 �4 �2 0

0 0 1 0 | 0 0 2 1

0 0 0 1 | 1 0 2 0

1

CCA ,
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donde T é dada por

T

✓
x y
z w

◆
=

✓
x� 2y + w 4x� 4y

2x� 2y + 2z + 2w 3x+ z

◆
.

Observação 3.5 Nas discussões anterios, comentamos algo a respeito da identificação
de vetores em espaços vetoriais distintos. Precisamente, utilizamos a identificação✓

a b
c d

◆
$ (a, b, c, d). Esse procedimento é bastante útil no sentido de simplificar a notação

e pode ser aplicado a espaços vetoriais de mesma dimensão, sem a necessidade de outras pro-
priedades adicionais. Para a linguagem que utilizamos no presente trabalho, o resultado a
seguir é o suficiente.

Teorema 3.6 Seja V um espaço vetorial de dimensão finita n. Existe um isomorfismo entre V
e Rn.
(Este resultado não aparece explicitamente como um teorema na bibliografia utilizada, mas é um exercı́cio - de
nı́vel simples - sobre isomorfismo.)

Especificamente, aqui desejamos ver (descrever) um vetor de um espaço vetorial como a
“lista” ordenada dos elementos que são as suas entradas.

4 A forma geral da solução apresentada na bibliografia básica
Aqui descrevemos o método mais comum encontrado em livros usualmente utilizados em

cursos básicos de Álgebra Linear para se determinar a transformação linear T conhecendo uma
ação de T numa base de seu domı́nio. A forma da solução descrita é bastante comum e nos
baseamos principalmente em [1] e [7].

Sejam L e V espaços vetoriais, dimL = n, dimV = m, T : L ! V uma transformação
linear. Suponhamos que o conjunto ↵ = {l1, . . . , ln} seja uma base de L e que, no sentido da
Observação 3.5, podemos escrever li = (ai1, . . . , ain). Sejam v1, . . . , vn vetores em V , para os
quais escrevemos vj = (bj1, . . . , bjm), tais que T (l1) = v1, . . . , T (ln) = vn, 1  i, j  n. Para
se determinar a transformação linear T , deve-se seguir os seguintes passos:

(a) Tome o vetor genérico lx de L, escrito na forma: lx = (x1, . . . , xn) 2 L. O objetivo é
conhecer T (lx) = T (x1, . . . , xn).

Uma vez que lx pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores de ↵, isto é,

lx = �1l1 + · · ·+ �nln, �i 2 R, 1  i  n,

chegamos à equação vetorial

(x1, . . . , xn) = �1(a11, . . . , a1n) + · · ·+ �n(an1, . . . , ann).

(b) Uma maneira de determinar �1, . . . , �n em função do vetor lx é resolvendo o sistema
linear
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8
><

>:

x1 = �1a11 + �2a21 + · · ·+ �nan1
...

xn = �1a1n + �2a2n + · · ·+ �nann

. (4.1)

Note que como lx é um vetor genérico com entradas x1, . . . , xn, cada �i, 1  i  n, fica
determinado em função de x1, . . . , xn.

(c) Aplicando T a ambos os lados da igualdade e usando a linearidade de T , obtemos:

T (x1, . . . , xn) = �1T (a11 + · · ·+ a1n) + · · ·+ �nT (an1 + · · ·+ ann).

(d) Como sabemos que T (l1) = v1, . . . , T (ln) = vn, substituindo, obtemos:

T (x1, . . . , xn) = �1(b11, . . . , b1m) + · · ·+ �n(bn1, . . . , bnm).

(e) Para bpk, com 1  p  n, 1  k  m, defina dpk = �pbpk. A expressão final procurada
para T fica:

T (x1, . . . , xn) = (d11 + · · ·+ dn1, . . . , d1m + · · ·+ dnm). (4.2)

em que cada dpk depende de x1, . . . , xn.

Note que em (4.2) estamos aplicando a identificação do vetor T (lx) como um vetor de
Rm.

5 A forma geral da solução pelo método alternativo
Esse método alternativo, para determinar a transformação linear T conhecendo uma ação

de T numa base de seu domı́nio, consiste em associar ao problema sistemas lineares, em que as
entradas dos vetores da base são os coeficientes das incógnitas do sistema, enquanto os termos
independentes são dados em função das entradas dos vetores imagens. Cada sistema auxiliar
dependerá de uma organização particular das entradas dos vetores imagens: as primeiras entra-
das de cada vetor imagem nos levam ao primeiro sistema auxiliar; as segundas entradas de cada
vetor imagem nos levam ao segundo sistema, e assim por diante.

Novamente, consideremos L e V espaços vetoriais, dimL = n, dimV = m, T : L ! V
uma transformação linear. Suponhamos que o conjunto ↵ = {l1, . . . , ln} seja uma base de L
e que, no sentido da Observação 3.5, podemos escrever li = (ai1, . . . , ain). Sejam v1, . . . , vn
vetores em V , para os quais escrevemos vj = (bj1, . . . , bjm), tais que T (l1) = v1, . . . ,
T (ln) = vn, 1  i, j  n.

Tome o vetor genérico lx de L, escrito na forma: lx = (x1, . . . , xn) 2 L. O objetivo é
conhecer T (lx) = T (x1, . . . , xn). Claramente, o vetor imagem T (lx) dependerá de x1, . . . , xn.

Será interessante observar que, com esse método, é possı́vel descrever em detalhes e de
forma bastante explı́cita como se dá a dependência de T (lx) com x1, . . . , xn. Suponhamos que
possamos escrever:

T (lx) = (c11x1 + · · ·+ cn1xn, . . . , c1mx1 + · · ·+ cnmxn), (5.1)
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em que estamos aplicando a identificação do vetor T (lx) como um vetor de Rm.

As discussões que seguem nos levarão a conhecer explicitamente as combinações lineares
envolvidas em (5.1). Note que, para o método apresentado na Seção 4, o sistema (4.1) pode não
ser tão simples de ser tratado explicitamente em sua forma genérica. As combinações lineares,
dependem não somente dos coeficientes presentes no sistema, mas também das “incógnitas”
presentes no vetor genérico do domı́nio. Por essa razão, elas podem, a princı́pio, apresentar
certas dificuldades de serem discutidas de forma generalizada. O desejado seria obter de forma
explı́cita também todas as combinações lineares presentes no desenvolvimento até se chegar à
expressão que vemos em (4.2).

Iniciemos a descrição do método alternativo. Para se determinar a transformação linear T ,
deve-se seguir os seguintes passos:

(a) Consideremos o vetor coluna auxiliar l =

0

B@
x0
1
...

x0n

1

CA e as seguintes equações matriciais:

li · l = rvi , 1  i  n, (5.2)

em que rvi percorre ordenadamente as entradas de vi. Observe que em (5.2), estão de-
finidas n igualdades, onde cada igualdade define m equações. Para cada 1  i  n,
temos:

(ai1, . . . , ain)

0

B@
x0
1
...
x0
n

1

CA = rvi , rvi 2 [bi1, . . . , bim].

(b) Representamos as igualdades de (5.2) em forma de sistema:

8
>>><

>>>:

l1 · l = rv1 , rv1 percorrendo ordenadamente as entradas de v1
l2 · l = rv2 , rv2 percorrendo ordenadamente as entradas de v2

...
ln · l = rvn , rvn percorrendo ordenadamente as entradas de vn .

Como isso, obtemos m outros sistemas lineares, todos definidos nas incógnitas x0
1, . . . , x

0
n,

a saber:

(1)- o sistema associado de modo que li · l = bi1, 1  i  n, em que os termos indepen-
dentes bi1 percorrem ordenadamente todas as primeiras entradas dos vetores v1, . . . , vn;

(2)- o sistema associado de modo que li · l = bi2, 1  i  n, em que os termos indepen-
dentes bi2 percorrem ordenadamente todas as segundas entradas dos vetores v1, . . . , vn.
...

(m)- o sistema associado de modo que li · l = bim, 1  i  n, em que os termos indepen-
dentes bim percorrem ordenadamente todas as m-ésimas entradas dos vetores v1, . . . , vn.

Anais · VII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial · IMTec/UFG/RC · 22 a 25/11/2016 · ISSN 2175-7828 100



(c) Todos os m sistemas lineares anteriores possuem a mesma matriz de coeficientes e a
mesma matriz de incógnitas, sendo que eles se diferem apenas por sua matriz de termos

independentes, a qual, para o i-ésimo sistema, é a matriz

0

B@
b1i
...

bni

1

CA.

Escrevendo a forma matricial em blocos para os m sistemas lineares, obtemos:

0

B@
a11 · · · a1n
... . . . ...

an1 · · · ann

1

CA

0

B@
x0
1
...
x0
n

1

CA =

0

B@
b11 · · · b1m
... . . . ...

bn1 · · · bnm

1

CA .

(d) Tomando a matriz ampliada da forma em blocos, temos:

0

B@
a11 · · · a1n | b11 · · · b1m
... . . . ... | ... . . . ...

an1 · · · ann | bn1 · · · bnm

1

CA.

Uma vez mais, observe que essa matriz consiste em organizar as suas linhas da seguinte
forma: à esquerda estão dispostos os vetores da base do domı́nio de T ; à direita, as ima-
gens desses vetores (lembrando da identificação aplicada à notação em ambos os casos).
Como o bloco da esquerda da matriz é formado por vetores linearmente independentes,
será possı́vel reduzi-lo, por meio de operações elementares, à matriz identidade. Dessa
forma, obtemos:

0

B@
1 · · · 0 | c11 · · · c1m
... . . . ... | ... . . . ...
0 · · · 1 | cn1 · · · cnm

1

CA.

(e) Seja a matriz C = (cpk)n⇥m, 1  p  n, 1  k  m, a matriz obtida pelo processo
anterior. Dado o vetor genérico lx de L, escrito na forma lx = (x1, . . . , xn) 2 L, estamos
prontos para conhecer T (lx) = T (x1, . . . , xn).

Temos que T (lx) = lx · C, em que lx = (x1 · · · xn) é o vetor lx visto como uma matriz
linha. Com isso,

T (lx) = (x1 · · · xn) ·

0

B@
c11 · · · c1m
... . . . ...

cn1 · · · cnm

1

CA ,

ou seja,

T (lx) = (c11x1 + · · ·+ cn1xn, . . . , c1mx1 + · · ·+ cnmxn).

Isso é exatamente o que desejávamos: descrevemos as combinações lineares em (5.1).
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6 Compatibilidade dos métodos
Faremos aqui uma discussão geral em detalhes para o caso T : R2 ! R3, a fim de verificar

que os métodos apresentados são compatı́veis, no sentido de que levam à mesma transformação
linear. Para isso, iremos descrever as combinações lineares presentes em (4.2) e (5.1).

Consideremos v1 = (i, j) e v2 = (k, l), vetores de R2, linearmente independentes, ou seja,
tais que il � kj 6= 0, e suponhamos T (v1) = (a, b, c) e T (v2) = (d, e, f). Nesse caso, T é obtida
mediante:

(a) Usando o método presente na bibliografia básica.

Temos � = {v1, v2} base de R2, donde:

(x, y) = k1 · v1 + k2· v2, em que k1 = xl�yk
il�jk

e k2 = yi�kj
il�jk

.

Aplicando T a ambos os lados e utilizando a linearidade de T , obtemos:

T (x, y) = k1T (v1) + k2T (v2)

Substituindo T (v1) e T (v2) por (a, b, c) e (d, e, f), respectivamente, temos:

T (x, y) =
⇣

(al�dj)x+(di�ak)y
il�jk

, (bl�ej)x+(ei�bk)y
il�jk

, (cl�fj)x+(fi�ck)y
il�jk

⌘
.

(b) Usando o método alternativo.

Sabendo que T (v1) = (a, b, c) e T (v2) = (d, e, f), somos levados aos sistemas:

(1)
⇢

ix0
+ jy0 = a

kx0
+ ly0 = d

(2)
⇢

ix0
+ jy0 = b

kx0
+ ly0 = e

(3)
⇢

ix0
+ jy0 = c

kx0
+ ly0 = f

.

Uma vez que os três sistemas têm a mesma matriz de coeficientes, podemos resolvê-los
matricialmente em bloco:

✓
i j | a b c
k l | d e f

◆
,

✓
i j | a b c
0

il�kj
i

| di�ak
i

ei�bk
i

fi�ck
i

◆
,

✓
i j | a b c
0 1 | di�ak

il�kj
ei�bk
il�kj

fi�ck
il�kj

◆
,

 
i 0 | (al�dj)i

il�kj
(bl�ej)i
il�kj

(cl�fj)i
il�kj

0 1 | di�ak
il�kj

ei�bk
il�kj

fi�ck
il�kj

!
,

 
1 0 | al�dj

il�kj
bl�ej
il�kj

cl�fj
il�kj

0 1 | di�ak
il�kj

ei�bk
il�kj

fi�ck
il�kj

!
.

Para a matriz B =

 
al�dj
il�kj

bl�ej
il�kj

cl�fj
il�kj

di�ak
il�kj

ei�bk
il�kj

fi�ck
il�kj

!
, descrevemos T fazendo T (v) = v ·B, em que

v = (x y) é o vetor genérico v = (x, y) de R2 visto como uma matriz linha. Assim,

T (x, y) = (x y)·
 

al�dj
il�kj

bl�ej
il�kj

cl�fj
il�kj

di�ak
il�kj

ei�bk
il�kj

fi�ck
il�kj

!
,
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ou seja,

T (x, y) =
⇣

(al�dj)x+(di�ak)y
il�jk

, (bl�ej)x+(ei�bk)y
il�jk

, (cl�fj)x+(fi�ck)y
il�jk

⌘
.

Finalizamos afirmando que é possı́vel estender a discussão aqui apresentada para quaisquer
espaços vetorias V e W , em que dimV = n e dimW = m. Substancialmente, aplicamos uma
notação apropriada e o Teorema 3.6.

7 Considerações Finais
O método alternativo se mostra interessante àqueles que possuem facilidade ou mesmo

gostem de resolver problemas aplicando a técnica de escalonar matrizes, além do que já co-
mentamos na Seção 5. Em se tratando de Álgebra Linear, a habilidade de escalonar matrizes,
assim como o conhecimento das propriedades da álgebra matricial são bons pré-requisitos para
um melhor aproveitamento no estudo das transformações lineares. De outro lado, aqueles que
encontram dificuldades em escalonar matrizes ou acham uma tarefa tediosa, mas tem bom tra-
tamento na resolução algébrica de sistemas lineares, dispõem de duas possibilidades de abordar
o problema de determinação de uma transformação linear via ação nos vetores de uma base
do domı́nio: podem considerar uma solução pelo método presente na bibliografia básica de
Álgebra Linear ou outra pelo método alterntivo que apresentamos.

Ainda sobre potenciais diferenças entre os métodos, a experimentação com o método al-
ternativo leva a notar que os sistemas lineares envolvidos no problema serão muito próximos
uns dos outros, em que apenas se diferem por seus termos independentes. Assim temos que
nesse método a transformação linear é, em certo sentido, determinada de forma imediata e o
processo de sua descrição é composto de etapas bastaste explı́citas. No caso da técnica presente
na bibliografia básica, uma etapa do processo consiste em discutir um sistema linear em que
um vetor genérico do domı́nio de T é escrito como combinação linear dos vetores do domı́nio,
o que, em muitos casos, torna a solução um pouco mais complicada, uma vez que os escalares
são dados em função dos parâmetros envolvidos no vetor genérico e, tanto esses escalares “não
numéricos” como as imagens dos vetores do domı́nio são envolvidos em cálculos vetoriais na
obtenção da transformação linear procurada. O que fizemos foi colocar em paralelo dois cami-
nhos possı́veis para estudar o problema proposto e esperamos que as discussões apresentadas
despertem a curiosidade dos leitores.
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Resumo. Este trabalho tem o objetivo utilizar os jogos matemáticos como estratégia eficaz 
na consolidação do conhecimento matemático dos alunos da educação básica, por meio do 
torneio de jogos, cujos objetivos para com os alunos, são o desenvolvimento do raciocínio 
lógico, a elaboração de estratégias, a investigação e a tomada rápida de decisões. Esse 
torneio é um projeto de extensão do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto 
Federal Goiano – Câmpus Urutaí (IF Goiano – Câmpus Urutaí) e abrange escolas de 
educação básica de Urutaí, Pires do Rio e Ipameri. Ao ler esse trabalho, o leitor vai 
entender o funcionamento desse torneio e encontrar alguns apontamentos observados na 
sua execução. 

Palavras-chave: Torneio; Jogos; Raciocínio. 
 

1 Considerações Iniciais 
O ensino da matemática é, historicamente, acometido de uma metodologia tradicionalista 

de ensino, onde o professor permanece no quadro explicando o conteúdo e o aluno fica 
sentado apenas copiando aquilo que é passado pelo professor ou reproduzindo aquilo que foi 
por ele exemplificado no quadro. Essas características transformam os alunos em meros 
receptores passionais de conhecimento e, como a matemática é uma ciência formal, abstrata e 
rigorosa, essa metodologia tradicionalista leva o professor a uma prática pedagógica 
impessoal por vezes dissociada da realidade do aluno, o que influencia diretamente no seu 
desenvolvimento cognitivo. Segundo Aranão, 

Nesse universo didático encontramos o ensino da matemática, em que crianças são 
obrigadas a realizar exercícios alheios a seu nível de desenvolvimento cognitivo, 
preencher lacunas e resolver problemas mecanicamente, com base em um modelo 
apresentado. O aluno não compreende o que está fazendo ou porque deve fazê-lo. 
Sua preocupação é tratar de adivinhar a resposta que o professor quer e com isso 
conseguir uma boa nota para ser promovido. (ARANÃO, 1996, p.8) 

 
Percebe-se então, que os professores de matemática precisam mudar sua metodologia, 

afim de dar sentido àquilo que está sendo ensinado para os alunos. Percebe-se também a 
necessidade de desafiar o aluno a construção de relações cognitivas entre o conhecimento 
teórico e prático. Essa nova prática exige do aluno um raciocínio lógico dedutivo mais 
apurado o que o leva a pensar, e não apenas a solucionar equações mecanicamente, mediante 
modelo já passado pelo professor. Para Grando,  

 
A busca por um ensino que considere o aluno como sujeito do processo, que seja 
significativo para o aluno, que lhe proporcione um ambiente favorável à imaginação, 
à criação, à reflexão, enfim, à construção e que lhe possibilite um prazer em 
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aprender, não pelo utilitarismo, mas pela investigação, ação e participação coletiva 
de um “todo” que constitui uma sociedade crítica e atuante. (GRANDO, 2000, p.15) 

 
Ao consultarmos a matriz de referência do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) do 

- INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2012), 
veremos que na matriz de referência de Matemática e suas Tecnologias para o ENEM, é 
exigido do aluno interpretação e resolução das situações problemas, isto é em sua maioria não 
é cobrado do aluno o conhecimento de fórmulas e equações, mas sim o raciocínio lógico, para 
solucionar aquele determinado problema que se apresenta. Esse fato também pode ser 
observado quando olhamos nos Parâmetro Curriculares Nacionais (PCN’s) (Brasil,1999,p.4) 
do ensino médio, onde o objetivo primordial do ensino de matemática é “atribuir significado 
ao conhecimento escolar diante as circunstancias e proporcionar a interdisciplinaridade ao 
incentivar o raciocínio e a capacidade de aprender uma vez que o saber é um processo 
contínuo” . 

Diante desse cenário, fica evidente a necessidade de novas metodologias inovadoras no 
ensino da matemática. Diversos estudos já vem sendo feitos por estudiosos em educação 
matemática, afim de propor novas abordagens metodológicas para o ensino de matemática. 
Dentre essas abordagens podemos citar tecnologias, etnomatemática, história da matemática, 
materiais concretos, modelagem matemática e os jogos, dentre outras, sendo essa última, a 
abordagem que será tratada nesse trabalho. 

  

2 Os jogos no processo educacional 
Os primeiros indícios de jogos começaram na Pré-História, por meio de desenhos feitos 

em cavernas e rochas. Na Mesopotâmia, por exemplo, existem registros do jogo Ur (Mais 
detalhes desse jogo pode ser encontrado em Neto e Silva (2004)), atualmente é possível 
encontrar várias versões deste. No Egito antigo também existem registros de jogos através de 
pinturas, sendo um dos principais, o jogo “Cães e Chacais” (Mais detalhes desse jogo pode 
ser encontrado em Neto e Silva (2004)), popularmente conhecido como “Cães e Gatos”. É 
proveniente também do Egito, o jogo Alquerque (Mais detalhes desse jogo pode ser 
encontrado em Neto e Silva (2004)), que com o passar dos anos se adaptou e deu origem ao 
conhecido jogo das Damas. O Chaturunga (Mais detalhes desse jogo pode ser encontrado em 
Neto e Silva (2004)) é um jogo nativo da Índia datado no século VI. Considerando o 
precursor do Xadrez, sua importância é tamanha que é disciplina exigida no plano 
educacional de algumas escolas em alguns países. 

Atualmente, apesar do grande avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC’s), a criação e o processo de fabricação de novos jogos de tabuleiro continua, Neto e 
Silva (2004, p.22) afirma que “a produção destes jogos nos últimos vinte cinco anos nunca foi 
igual especialmente na Alemanha, França e Estados Unidos, um grande exemplo disto é o 
monopólio conhecido como o banco imobiliário”. Por outro lado as TIC’s também vêm 
contribuindo na expansão dos jogos abstratos, utilizando algoritmos para simular o jogador. 

Conclusão, existe uma infinidade de jogos espalhados pelo planeta e a cada dia surgem 
novos, com novos tabuleiros, novas regras, novas metodologias, etc. Isto é, um fato relevante 
que precisa ser aqui discutido é :  O que torna um jogo matemático e como ele pode ser 
utilizado no processo educacional? Muitos autores tentaram responder a essa questão, porém 
ainda existem estudos sendo feitos afim de dar luz a esse tema. Para Smole, 

 
De modo geral, há dois tipos de jogos matemáticos que podem ser utilizados nas 
aulas: os de estratégia e os de conhecimento. Os jogos de estratégia são aqueles 
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como xadrez, dama, nim, entre outros, nos quais o objetivo é encontrar jogadas que 
levem a estratégias vencedoras. Já os jogos de conhecimento são aqueles que fazem 
referência a um ou aos vários tópicos que habitualmente são estudados em 
matemática. (SMOLE, 2007, p.12) 

 
O foco desse trabalho serão os jogos de estratégia, primeiramente, porque existem na 

literatura muitos trabalhos que exploram os diversos jogos de conhecimento, por trabalharem 
conteúdos bem específicos de matemática, e em segundo, pelo fato de os jogos de estratégia 
não haver influência do elemento sorte e sim pelo raciocínio lógico do jogador, que deve 
executar suas jogadas de forma estratégica, afim de conseguir a vitória.O jogador obterá a 
vitória dependendo de suas tomadas de decisões no decorrer do jogo.  

Neto e Silva classificam os jogos de estratégia em diversas famílias, de acordo com o 
objetivo para se obter uma vitória. Segundo eles, esses jogos dividem-se em:  

[...] jogos de território: onde busca-se obter a maior área possível no tabuleiro; [...] 
os de bloqueio: onde busca-se impedir o adversário de realizar as suas jogadas; [...] 
os de captura: como o nome já diz, estes consistem em capturar o maior número de 
peças adversárias; [...] os de posição: consiste em mover uma ou mais peças para um 
determinado local do tabuleiro; [...] padrões: resume-se em obter um padrão 
normalmente uma linha de peças; [...] conexão : geralmente estes jogos tem o 
objetivo de ligar os lados opostos do tabuleiro, está família foi responsável por dar 
visibilidade aos jogos de estratégia a partir dos anos 40. (NETO e SILVA,2004,p.23) 
 

Sobre a utilização desses jogos no processo educativo, Strapason (2011, p.15) diz que 
“[...] surge com Platão a ideia de aprender brincando, pois assim as crianças por meio de 
jogos de regras aprendem a viver em sociedade respeitando os valores morais e éticos 
impostos por ela”. Smole (2007) também reitera essa ideia ao dizer que o uso de jogos 
favorece os alunos nos quesitos de linguagem raciocínio lógico e no convívio entre si uma vez 
que o participante tem a possibilidade de adquirir confiança, raciocínio crítico além de 
defender a sua opinião e observar o andamento do jogo podendo perceber assim uma melhoria 
no desenvolvimento cognitivo do homem. 

Essa abordagem também é feita pelos PCN’s ao dizer que “os jogos constituem uma 
forma interessante de resolver problemas, pois possibilitam sua apresentação de maneira 
atrativa instigando a criatividade nas estratégias para resolução de problemas e a busca de 
soluções” (p.46). Enfim, fica, diante de todo o exposto, evidenciando a importância de se 
trabalhar com os alunos, jogos matemáticos, seja de estratégia ou de conhecimento, seja em 
sala de aula ou em atividades/projetos extra classe. 

3 O torneio de jogos matemáticos 
Na tentativa de inserir os jogos matemáticos de estratégia no cotidiano escolar dos alunos, 

surgiram alguns Torneios de Jogos Matemáticos, sendo eles realizados há vários anos. Um 
dos principais é o Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos (CNJM) realizado em 
Portugal, este que nesse ano se encontra na décima segunda edição. Aqui em Goiás, desde 
2008, a Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia (IMTec) da Universidade 
Federal de Goiás- Regional (UFG - RC) Catalão promove o Torneio de Jogos, por meio de 
um projeto de extensão que atende toda a comunidade escolar de educação básica da cidade 
de Catalão – GO. E inspirado nesse projeto, o curso de Licenciatura em Matemática no IF 
Goiano – Câmpus Urutaí, no ano de 2015, também criou o seu torneio de jogos, que atende 
algumas escolas das cidades de Urutaí, Pires do Rio e Ipameri. 

Basicamente falando, o torneio de jogos matemáticos tem por objetivo desenvolver nos 
alunos da educação básica o raciocínio lógico e a capacidade de encontrar estratégia na 
resolução de problemas. Além disso por ser um projeto de extensão, busca-se  uma integração 
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entre a Escola e o Instituto, uma vez que os alunos da escola terão a oportunidade de conhecer 
as instalações do instituto e os acadêmicos de conviver com o ambiente escolar, o que 
contribui para na formação do futuro professor de matemática. 

A primeira fase deste projeto consiste de uma pesquisa bibliográfica, seja em livros, ou na 
internet, de jogos de estratégia que podem ser utilizados no torneio. Nas referencias 
bibliográficas desse trabalho encontram-se alguns livros e sites que foram utilizados na 
escolha dos jogos do torneio do ano passado, assim como na escolha dos jogos do torneio 
desse ano, que está em curso. A escolha dos jogos é feita pela equipe executora do projeto, 
docentes e discentes do curso de Licenciatura em Matemática mediante estudo das regras dos 
jogos e discussões acerca do impacto que aquele jogo, vai causar no processo educativo do 
público alvo, ou seja, dos alunos da educação básica. Além disso, os jogos devem ser jogados 
em duplas, onde, iniciando-se pela sorte (par ou ímpar), cada jogador efetua de forma 
alternada sua jogada. 

Para o torneio do ano passado, a primeira edição, os jogos escolhidos foram: 
x Fanorona: originário de Madagascar, consiste num jogo onde a principal ação é o 

processo de captura por afastamento ou aproximação das peças; (Mais detalhes 
desse jogo pode ser encontrado em Confraria (2016 a)) 

x Avanço: é um jogo de posição inventado no ano de 2000 por Dan Troyka, onde o 
objetivo é descolar as peças para frente no intuito de atingir a primeira linha do 
adversário primeiro; (Mais detalhes desse jogo pode ser encontrado em Troyka 
(2016 a)) 

x Trilha: os primeiros tabuleiros foram encontrados nas cavernas pré-históricas na 
Áustria, o objetivo é alinhar três peças para realizar a captura. (Mais detalhes desse 
jogo pode ser encontrado em Carvalho (2016)) 

x Rastros: criado em 1992 por Bill Taylor, como o avanço, o rastros também é um 
jogo de território; (Mais detalhes desse jogo pode ser encontrado em Neto e Silva 
(2004)) 

x Semáforo: é um jogo de posição inventado pelo matemático Alan Parr em 1998, as 
peças deste jogo são de três cores distintas e o objetivo é a troca de cor das peças a 
fim de formar uma carreira de três peças adjacentes de mesma cor. (Mais detalhes 
desse jogo pode ser encontrado em Neto e Silva (2004)) 

Para essa, segunda edição em curso do torneio, os jogos selecionados foram, novamente, 
o avanço e o semáforo, além do: 

x Hex: foi popularizado por Martin Garden nas colunas do Scientific American, é 
um jogo de conexão e de padrão no qual não se tem empate entre os jogadores. 
(Mais detalhes desse jogo pode ser encontrado em Neto e Silva (2004)) 

x Ouri: original da África, é um jogo de captura pertencente a família dos 
mancalas.(Mais detalhes desse jogo pode ser encontrado em Confraria (2016 b)) 

x Konane: criado pelos antigos moradores do Havaí, é um jogo de captura.(Mais 
detalhes desse jogo pode ser encontrado em Troyka (2016 b)) 

A segunda fase do torneio constitui-se na confecção dos tabuleiros com materiais de 
baixo custo. A confecção desses jogos acontece nas dependências do Laboratório de 
Educação Matemática do IF Goiano – Câmpus Urutaí. A figuras 1 traz fotos dos tabuleiros 
confeccionados para as duas edições do torneio. Após a confecção dos jogos, a equipe 
executora prepara o manual, detalhando as regras de cada jogo constante no torneio. 

A terceira fase é destinada aos ciclos de oficinas nas escolas participantes do projeto. 
Essas oficinas são ministradas pelos discentes do curso de Licenciatura em Matemática que 
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compõem a equipe executora do projeto. Concomitante a essas oficinas, o regulamento do 
torneio é elaborado pela equipe executora do projeto. 

A quarta etapa consiste, essencialmente, no torneio em si. Mediante o regulamento, os 
alunos interessados se inscrevem na fase eliminatória, que acontece em cada uma das escolas 
participantes do torneio. Após a fase eliminatória, os vencedores de cada escola dirigem-se 
para o IF Goiano – Câmpus Urutaí, onde acontece a fase final do torneio. O campeão do 
torneio recebe uma premiação definida à época pela equipe executora do projeto e cada 
campeão das eliminatórias recebe uma medalha contendo a logomarca oficial do projeto. 
Essa logomarca, bem como detalhes do torneio, como o manual de jogos e o regulamento da 
competição, podem ser encontrados no blog matematicaeatualidades.webnode.com/projetos-
de-extensao/torneio-de-jogos-matemáticos.  
 

                                  
 

 

4 Apontamentos e considerações finais 
A aplicação dos ciclos de oficinas tem provocado algumas reações nos alunos das escolas 

participantes do projeto, que merecem ser compartilhadas. Primeiramente, os jogos 
proporcionaram uma aproximação dos alunos com a matemática, disciplina pela qual esses 
alunos tinham alto grau de rejeição. Isso, aliado à necessidade de raciocínio que os jogos 
exigem, provocou um leve crescimento no aproveitamento na disciplina de matemática. Esses 
dois fatos foram relatados interesse e consequente pelos professores das escolas participantes, 
que, inclusive, manifestaram-se a favor de que o projeto continue sendo realizado em suas 
escolas. Inclusive outras escolas demonstrarem interesse em participar do projeto, devido os 
pontos positivos destacados pelos professores de matemática das escolas participantes. Porém, 
a entrada de outras escolas nas próximas edições depende da demanda de discentes do curso 
de Licenciatura em Matemática, pois são eles que se dirigem até as escolas para aplicar as 
oficinas de jogos para os alunos. A perspectiva não é animadora, uma vez que a procura pelo 
curso, não só por este, mas por todas as licenciaturas em geral, está sendo pequena.  

 Por falar no curso de Licenciatura em Matemática do IF- Goiano – Câmpus Urutaí, três 
alunos participantes do torneio do ano passado, ingressaram no curso esse ano, e disseram que 
o projeto foi um dos fatores determinantes dessa escolha. Ou seja, o objetivo de divulgar o 
curso de licenciatura parece estar funcionando. 

Discentes do curso participantes do projeto, em relatos, disseram que o torneio tem 
contribuído de forma significativa na sua formação de futuros professores de matemática, seja 

Figure 1: Tabuleiros confeccionados para os torneios de 2015 e 2016 
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no âmbito do amadurecimento do raciocínio matemático, seja no âmbito de sua prática 
pedagógica.  

O fato é que todos esses relatos apontam para o fortalecimento da tese de que os jogos 
devem sim fazer parte do ambiente escolar, e que o torneio apresenta-se, nesse contexto, como 
uma forma de inserção desses jogos nesses ambientes. Que tal colocar seus alunos para 
jogarem nas suas escolas? Fica a dica! 

 

Referências 
[1] ARANÃO. I. V. D. A matemática através de brincadeiras e jogos. 7ª ed., Campinas - 

SP, Papirus, 2011. 
[2] BERTON, I. da C. B. e ITACARAMBI, R. R. Geometria: brincadeiras e jogos. São 

Paulo – SP, Livraria da Física, 2008. 
[3] BERTON, I.da C. B. e ITACARAMBI, R. R. Números: brincadeiras e jogos. São Paulo 

- SP, Livraria da Física, 2009. 
[4] BEZERRA, O. M.; MACÊDO, E. S. de e MENDES, I. A. Matemática em atividades, 

jogos e desafios para os anos finais do ensino fundamental. São Paulo – SP, Livraria da 
Física, 2013. 

[5] BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Ensino Médio. Secretaria de Educação Média e Tecnológica, Brasília: 
MEC/SEMT, 1999. 

[6] CARVALHO, U. M. “Trilha ou moinho.” 
http://ticasdematema.blogspot.com.br/2008/09/trilha-ou-moinho.html. Acesso em: 01 de 
set. 2016 

[7] CONFRARIA, D. A. “Fanorona” http://www.jogos.antigos.nom.br/fanorona.asp. Acesso 
em: 01 de set. 2016 a. 

[8] CONFRARIA, D. A. “Mancala, variantes e jogos assemelhados” 
http://www.jogos.antigos.nom.br/mancala.asp. Acesso em: 01 de set. 2016 b. 

[9] GRANDO, R. C. O conhecimento matemático e o uso de jogos na sala de aula. 2000. 
239p. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade 
de Educação. Campinas, SP, 2000. 

[10] INEP. Matriz de Referência ENEM. Brasília: INEP/Ministério da Educação, 2012. 
[11] NETO, J. P.; SILVA, J. N. Jogos matemáticos, jogos abstratos. Coleção O Prazer da 

Matemática, Lisboa, Gradiva, 2004. 
[12] SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. e CÂNDIDO, P. Jogos de matemática de 1º e 5º ano. 

Série Cadernos do Mathema – Ensino Fundamental, Porto Alegre – RS, Artmed, 2007. 
[13] STEWART, I. Mania de Matemática: diversão e jogos de lógica e matemática. Rio de 

Janeiro – RJ, Zahar, 2005. 
[14] STRAPASON, L. P. R. O uso de jogos como estratégia de ensino e aprendizagem 

da matemática no 1º ano do ensino médio. 2011. 193 p. Dissertação (Mestrado em 
Ensino de Matemática). Mestrado Profissionalizante em Ensino de Física e Matemática. 
Centro Universitário Franciscano de Santa Maria, UNIFRA. Santa Maria, RS, 2011. 

[15] TROYKA, D. “Avanço: regras” http://ludicum.org/jogos/abstr/avanco/regras. Acesso 
em: 01 de set. 2016 a. 

[16] TROYKA, D. “Konane: regras” http://ludicum.org/jogos/abstr/konane/ludus-jogos-
konane.pdf/view. Acesso em: 01 de set. 2016 b. 

Anais · VII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial · IMTec/UFG/RC · 22 a 25/11/2016 · ISSN 2175-7828 110



Rastreamento de Objetos em Vı́deo Usando Mistura de
Gaussianas e Filtro de Kalman

Karla Melissa dos Santos Leandro
Instituto de Matemática e Tecnologia
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Resumo. Rastreamento de objetos em vı́deo é fundamental no desenvolvimento de siste-
mas de visão computacional. Com foco em câmera estática, propomos uma metodologia
para rastreamento de múltiplos objetos em vı́deos usando subtração de plano de fundo
via Mistura de Gaussianas, morfologia matemática e o Filtro de Kalman. Após a subtração
de plano de fundo aplicamos morfologia matemática para eliminação de ruı́dos e preen-
chimento de buracos nos objetos detectados. Então, aplicamos o Filtro de Kalman para
prever a posição atual dos objetos, com base em sua predição anterior e na evidência
atual calculada com base na subtração de plano de fundo. Nossos resultados mostram
que a predição do centróide dos objetos feita com o uso do Filtro de Kalman é mais pre-
cisa do que quando feita usando somente a subtração de plano de fundo.

Palavras-chave: Subtração de Plano de fundo, Mistura de Gaussiana, Filtro de Kalman.

1 Introdução
A detecção e o rastreamento de objetos em vı́deo é uma tarefa primordial para muitos

sistemas de visão computacional, tais como sistemas biométricos, identificação de atividades
e em sistemas de monitoramento em geral. Contudo, para muitas aplicações, o processo de
detecção e rastreamento não é trivial devido a fatores como ruı́dos, baixa resolução de câmera,
mudanças de iluminação na cena, oclusão parcial ou total de objetos, entre outros. Assim, é de
extrema importância a elaboração de métodos robustos a tais fenômenos.

Este trabalho foca no rastreamento de objetos a partir de câmera estática, tal como em siste-
mas de vigilância. Como foi consideramos câmera estática, aplicamos inicialmente um método
de subtração de plano de fundo para a detecção dos objetos em movimento. Como lidamos com
cenas onde há mudanças de iluminação, optamos pelo uso do método de Mistura de Gaussia-
nas [1], que é bastante robusto a tal fenômeno. Contudo, por conta de ruı́dos e baixo contraste
de objetos com relação ao plano fundo, o resultado da subtração de plano de fundo apresenta
falsos positivos e, em alguns casos, ocorrem buracos em partes dos objetos. Para tratar este
problema é aplicado a operação morfológica denominada fechamento [2], além da remoção de
objetos pequenos (menores que um dado limiar). Mesmo assim não é possı́vel rastrear satisfa-
toriamente os objetos uma vez que a segmentação dos objetos não é totalmente precisa, fazendo
com que a delimitação dos objetos fique um pouco deslocada em alguns frames da cena, e por
consequência, a trajetória capturada apresenta erros significativos em relação a trajetória exata
dos objetos. Assim, usamos o Filtro de Kalman [3] para filtrar a evidência dada pela subtração
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de plano de fundo juntamente com as operações morfológicas aplicadas posteriormente. Os re-
sultados são avaliados através da medida de erro absoluto entre o centróide dos objetos preditos
e os centróides reais dos objetos, dados pelo ground-truth. Nossos experimentos revelam que a
filtragem de Kalman corrige a posição exata dos centróide dos objetos. Além disso, o erro entre
o resultado da metodologia proposta em relação ao ground-truth é representado na Figura ??
onde é possı́vel identificar o quanto os valores preditos pelo Filtro de Kalman se distanciaram
dos valores reais.

2 Conceitos básicos
Esta seção apresenta os conceitos básicos acerca das técnicas empregadas na metodologia

proposta. As técnicas empregadas são: 1) subtração de plano de fundo por Mistura de Gaussia-
nas; 2) operações morfológicas para eliminação de ruı́dos e preenchimento de buracos e o Filtro
de Kalman.

2.1 Mistura de Gaussianas

Há duas abordagens básicas para a detecção de objetos em movimento em vı́deos estáticos:
fluxo óptico (optical flow) e subtração de plano de fundo (background subtraction). Resu-
midamente, técnicas de fluxo óptico calculam vetores velocidade dos objetos em movimento.
Estes vetores velocidade, uma vez computados, podem ser usados para uma ampla variedade
de tarefas indo de navegação até exploração de ambientes por agentes autônomos. Métodos
de subtração de plano de fundo [6] estimam e mantêm um modelo de plano de fundo (back-
ground) que é subtraı́do do frame atual para obter o foreground (segmentação do(s) objeto(s)
em movimento). Esta pesquisa foca em métodos de subtração de plano de fundo pois estes
métodos permitem delimitar as fronteiras dos objetos que é uma caracterı́stica fundamental
para a identificação/reconhecimentos destes. Um dos métodos de subtração de plano de fundo
de maior sucesso é a Mistura de Gaussianas.

Mistura de Gaussianas é um método probabilı́stico paramétrico, proposto por [1], posterior-
mente melhorado por [5]. Atualmente Mistura de Gaussianas é um dos métodos de subtração de
plano de fundo mais populares, principalmente devido a sua robustez com relação a mudanças
de iluminação na cena. Neste método as distribuições para a cor de cada pixel são representa-
das por uma soma de distribuições de gaussianas ponderadas. A cada novo frame no tempo t,
os parâmetros para todos os pixels são atualizados para determinar as variações de cores. De
fato, no tempo t, é considerado que o modelo mt, gerado para cada pixel a partir das medi-
das {z0, z1, ..., zt�1} de um pixel, é correto. A probabilidade que um determinado pixel seja
pertencente ao plano de fundo, é dada por:

P (zt|mt) =

NX

n=1

↵n

(2⇡)d/2|Pn |1/2
e�1/2(zt�µt)T

P�1(zt�µt) (1)

onde d é a dimensão do espaço de cor das medidas zt e cada gaussiana n é descrita pela sua
média µn e matriz de covariância

P
n. As gaussianas são ponderadas pelos fatores ↵n ondePN

n=1 ↵n = 1. |.| denota a matriz determinante. Os canais (R,G,B) de cada pixel são consi-
derados independentes. Para atualizar o modelo de Mistura de Gaussianas, somente agrega-se
tais medidas a uma gaussiana n se:

||zt � µt|| < k�n (2)
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onde k é 2 ou 3, e �n é um vetor representando a variância da distribuição gaussiana de ı́ndice
n. Posteriormente, as gaussianas são atualizadas a cada novo frame conforme um coeficiente
de aprendizado.

2.2 Operações Morfológicas
Operações morfológicas ou morfologia matemática consiste em ferramentas com variados

propósitos em processamento de imagens, indo de pré-processamento e pós-processamento até
ferramentas para descrição e caracterização de objetos através de forma, esqueletos, entre ou-
tras [2]. Neste trabalho usamos a operação morfológica denominada fechamento para corrigir
pequenas falhas no resultado de subtração de plano de fundo. Como o resultado de subtração
de plano de fundo é uma imagem binária, nós descrevemos a operação de fechamento para
imagens binárias, embora este conceito possa ser extendido para imagens em nı́veis de cinza.

Conforme o nome, a operação de fechamento serve ao propósito de eliminar pequenos
buracos no objeto e preencher fendas no contorno. Na operação de fechamento é considerado
um elemento estruturante que denominaremos de B. Assim o fechamento de uma imagem A,
conforme o elemento estruturante B é dada por uma dilatação de A por B, seguida da erosão do
resultado por B. Matematicamente a operação de fechamento é representada do seguinte modo:

A •B = (A� B) B (3)
onde � representa a operação de dilatação e  representa a operação de erosão. A dilatação de
A por B, denotada por (A� B) é definida como:

(A� B) = {z|( ˆB)z \ A 6= ;} (4)

A B = {z|(B)z ✓ A} (5)

2.3 Filtro de Kalman
Filtragem, no contexto de raciocı́nio probabilı́ssimo temporal, consiste em estimar variáveis

de estado, tais como posição, velocidade, entre outras, de observações ruidosas ao longo do
tempo. Para dar um exemplo claro de sua aplicação, nós repetimos as palavras de Russell e
Norvig [3]: “Imagine observar um pássaro pequeno voar em uma floresta de folhagem densa
na penumbra: você pisca brevemente e vê intermitentes flashes de movimento; você se esforça
para adivinhar onde o pássaro está e ele irá aparecer de forma que você não perca ele”. Quando
você tenta seguir a trajetória de voo do pássaro você está fazendo filtragem.

O Filtro de Kalman é usado para estimar o estado de um sistema linear onde assume que o
estado segue uma distribuição Gaussiana. O Filtro de Kalman consiste de dois passos: predição
e correção (também conhecida como passo de atualização). O primeiro passo usa as variáveis
do estado anterior para predizer as variáveis do estado corrente e a incerteza destas. O segundo
passo usa a medição corrente, ou seja, os valores atuais captados pelos sensores, para corrigir
a estimativa do estado corrente. Desta forma, o Filtro de Kalman é um processo online onde a
nova medição (também chamada de observação) é processada assim que ele é recebida.

Vamos primeiro definir o modelo temporal geral usado pelo Filtro de Kalman. Assume-se
que ambos, o modelo de transição e o modelo de sensor seguem uma transformação linear com
ruı́do gaussiano aditivo. Assim, temos que a probabilidade de um novo estado xt+1 dado o
estado xt e a probabilidade de uma dada observação zt dado um estado xt são dadas por:

P (xt+1|xt) = N(Fxt,⌃x)(xt+1) (6)
P (zt|xt) = N(Hxt,⌃z)(zt) (7)
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onde F e ⌃x são matrizes que descrevem o modelo de transição linear e a covariância do ruı́do
de transição, e H e ⌃z são as matrizes correspondentes ao modelo de sensor. As equações
atualização para a média e covariância, na forma completa, são:

µt+1 = Fµt +Kt+1(zt+1 �HFµt) (8)
⌃t+1 = (I�Kt+1H)(F⌃tF

T
+⌃x), (9)

onde kt+1 = (F⌃tF
T
+⌃

x

)HT
(H(F⌃tF

T
+⌃)HT

+⌃z)
�1 é chamado de matriz de ganho

de Kalman. Para melhor compreendermos estas equações, considere a atualização da estimativa
de estado médio µ. O termo Fµ

t

é o estado predito em t+1, de forma que HFµt é a observação
predita. Contudo, o termo zt+1�HFµt representa o erro na observação predita. Esta é multipli-
cada por Kt+1 para corrigir o estado predito; consequentemente, Kt+1 corresponde à proporção
em que confiamos na nova observação com relação à predição.

3 Metodologia proposta
A metodologia proposta para o rastreamento de objetos a partir de vı́deos capturados por

câmaras estáticas é ilustrada pela Figura 1. Inicialmente os objetos em movimento são extraı́dos
de cada frame do vı́deo usando subtração de plano de fundo por Mistura de Gaussianas. Como
os objetos extraı́dos normalmente apresentam buracos e fendas em seu contorno devido à simi-
laridade de regiões do objeto com o plano de fundo da cena, aplicamos a operação morfológica
de fechamento na tentativa de corrigir tais irregularidades. Em seguida, calculamos o centróide
de cada objeto, os quais são fornecidos como evidência das posições dos objetos para o Filtro
de Kalman. No decorrer do tempo, ou seja, à medida que é recebido um novo frame do vı́deo,
o Filtro de Kalman corrige a posição do centróide do objeto com base na evidência atual, dada
pelo centróide obtido após a subtração de plano de fundo, e na predição do Filtro de Kalman
conforme os centróides calculados para os frames anteriores.

Figura 1: Metodologia usada para rastreamento de objetos em movimento em vı́deos capturados
por câmara estática.
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4 Resultados Experimentais
Nesta pesquisa usamos a base de dados Background Models Challenge (BMC) [4]. A

base de dados BMC consiste de vı́deos sintéticos contendo uma grande variedade de cenários,
variação de iluminação, variados números de objetos com sobreposição, além de cenas com
adição de ruı́do, neblina e vento. Outro motivo para o uso desta base de dados é o fato desta
conter informação de ground-truth, consistindo da delimitação do contorno dos objetos em cada
frame o que permite estimar a precisão do método de rastreamento de objetos. Nos experimen-
tos separamos a base de dados BMC em seis sub-bases de dados, conforme a trajetória dos
veı́culos (retilı́nea e curva) mostrado na Figura 3 e com as caracterı́sticas fı́sicas no cenário
(normal, neblina e vento). A Figura 2 ilustra frames das sub-bases de dados consideradas.

(a) cenário normal (b) cenário com Neblina (c) cenário com Vento

Figura 2: Cenários testados no Método.

(a) Trajetória Retilinea (b) Trajetória Rotátoria

Figura 3: Modelos disponı́veis para os testes computacionais.

Na configuração da metodologia proposta usamos os seguintes parâmetros: no método de
subtração de plano de fundo por Mistura de Gaussianas usamos três Gaussianas, quarenta fra-
mes de treinamento para inferência do plano de fundo inicial e taxa de aprendizagem de 0.001;
na operação de fechamento usamos um quadrado com 15 pixels de lado como elemento estru-
turante.

5 Conclusão
Ao longo do tempo foi observado que os valores correspondentes ao Filtro de Kalman se

tornaram melhores, como o que acontece na Figura 4, pode ser visto que conforme o método
vai sendo testado ele vai se adaptando ao cenário e torna-se satisfatório os valores em relação
a posição real do objeto, estes valores representados no gráfico corresponde a distancia media
dos valores preditos pelo Filtro de Kalman e valores detectados pelo método de Subtração de
Plano de Fundo utilizando Mistura de Gaussianas. Desta forma é possı́vel utilizar o Filtro de
Kalman para acompanhar objetos ao longo da trajetória, isso é caracterizado quando na Figura
4 no começo do teste ele alcança valores altos e posteriormente conquista valores mais baixos
em relação a Mistura de Gaussianas.
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Figura 4: Resultados referente a distância média obtida nos frames.
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Resumo. A modernização das indústrias tem tornado o mercado mais competitivo, fa-
zendo com que a atenção aos compromissos seja um diferencial. Desta forma, os pro-
blemas de sequenciamento são constantes no ambiente produtivo, tendo como principal
dificuldade a entrega de produtos no tempo exato. Buscando maior compreensão acerca
de problemas de sequenciamento, realizou-se um estudo em um ambiente de produção
Flow Shop com tempos de setup independentes da sequência e filosofia just in time, com
o intuito de minimizar os atrasos e adiantamentos das tarefas visando melhor atender
os clientes bem como os objetivos da organização. Para análise foram aplicadas duas
regras de prioridade, Menor Data de Entrega (MDE) e Menor Folga (MF), observando o
desempenho destas na resolução do problema em questão. Os resultados obtidos pelas
regras foram comparados a solução ótima encontrada pelo Método da Lista Enumerada,
alcançando resultados satisfatórios e expondo uma média de eficiência superior a 60%.

Palavras-chave: Flow Shop; Regras de Prioridade; Filosofia just in time.

1 Introdução
A programação da produção possui um papel fundamental no processo decisório de um

sistema produtivo. Isto se deve à significativa modernização das indústrias e o crescente avanço
tecnológico, propiciando um mercado mais competitivo. Desta forma, manter a atenção aos
compromissos bem como aos objetivos da organização é essencial para o bom desenvolvimento
de uma empresa.

Conforme [12] a programação da produção trabalha com a alocação de recursos disponı́veis
para a execução de tarefas em perı́odos de tempo determinados tendo em vista otimizar um ou
mais objetivos, sendo portanto essencial nos sistemas de produção e manufatura.

Os problemas de sequenciamento são constantes no ambiente de produção e correspondem
a um dos objetos de estudo da pesquisa operacional, tendo vastas aplicações no ramo produ-
tivo e de prestações de serviços. A pesquisa operacional oferece uma vasta gama de métodos e
modelos capazes de auxiliar no processo de tomada de decisão, sendo bastante aplicada a pro-
blemas complexos no que tange ao controle de sistemas organizados, com o intuito de se obter
melhores soluções de modo a satisfazer aos objetivos da organização.

Os ambientes de produção são classificados conforme as caracterı́sticas singulares do fluxo
das operações nas máquinas. Dentre eles, destacam-se o ambiente de máquinas únicas, máquinas
paralelas, Job Shop, Flow Shop e Open Shop. Neste trabalho será tratado o ambiente de
produção do tipo Flow Shop, caracterizado pelo fluxo de processamento contı́nuo das tarefas
(jobs).
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O problema estudado conta com tempos de setup independentes da sequência e visa atender
o cliente no momento certo, minimizando atrasos e adiantamentos no término das tarefas, con-
ceito equivalente a filosofia just in time. Para análise e resolução do problema foram aplicadas
regras de prioridade já conhecidas por fornecerem bons resultados na minimização de atrasos,
buscando comparar a eficiência dos resultados.

2 Flow Shop
O problema de programação Flow Shop é um dos mais difundidos na literatura. A maioria

dos trabalhos até então dedicaram-se à minimização do makespan e/ou tempo total de fluxo.
Segundo [5] o ambiente Flow Shop constitui-se em um fluxo contı́nuo e ininterrupto de

tarefas através de diversas máquinas dispostas em série, isto é, seguindo um fluxo unidirecional.
[3] definiu este sistema de produção em um ambiente cujos postos de trabalho contam com m
máquinas (Mi) diferentes no qual, de acordo com o modelo tradicional, cada tarefa é composta
por m operações, realizadas cada uma em uma máquina diferente. No modelo geral, as tarefas
podem necessitar menos operações e estas nem sempre devem requerer máquinas adjacentes
ou obrigatoriamente inicializar e finalizar em M1 e Mm. Contudo, o fluxo de trabalho deve
manter-se unidirecional.

[1] realizou uma pesquisa bibliográfica abrangendo em torno de 300 trabalhos, caracteri-
zando o Flow Shop como um ambiente composto por m estágios em série, sendo cada estágio
composto por uma ou mais máquinas em cada etapa. Cada tarefa deve ser processada em cada
estágio e em uma mesma ordem. É aceitável que o tempo de processamento de cada tarefa
difira-se à medida que os estágios variam. [1] efetuou ainda uma classificação do problema
Flow Shop:

• Flow shop = nesta configuração há apenas uma máquina em cada estágio;

• Flow shop No-Wait = quando as operações de uma mesma tarefa devem ser processa-
das continuamente e sem interrupções, do inı́cio ao fim, isto é, as operações iniciam-se
imediatamente após o término destas na máquina anterior;

• Flow Shop Flexı́vel = há mais de uma máquina disponı́vel em pelo menos uma etapa do
ambiente Flow Shop;

• Assembly Flow Shop = neste, há n tarefas a serem realizadas em m-1 operações. Cada
uma destas operações é realizada por uma máquina pré-determinada do primeiro estágio
e em seguida uma operação de montagem é realizada no segundo estágio da máquina.

O problema de sequenciamento Flow Shop admite ainda mais duas configurações tendo em
conta caracterı́sticas singulares da realização das tarefas [8, 9]:

• Flow Line = quando é permitido as tarefas saltar máquinas;

• Flow Shop Permutacional = quando todas as tarefas dispõe da mesma ordem de proces-
samento nas máquinas.

O ambiente Flow Shop é bastante aplicado em sistemas com células de produção especia-
lizadas em determinados tipos de produtos. Tal caraterı́stica é oriunda da abordagem em série,
propiciando altos volumes de produção em detrimento da flexibilidade de produtos.
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3 Setup
O setup pode ser definido como um tempo gasto para realização de atividades de preparação

em um determinado recurso para executar uma tarefa. Estas atividades consistem em posicionar
material, efetuar a limpeza de equipamentos e máquinas, realocar ferramentas, inspecionar ma-
teriais, ajustar peças, adequar o ambiente para a efetuar uma atividade, dentre outros. O custo
com a utilização de recursos já previamente usados na realização de outras tarefas é caracteri-
zado como custo de setup [2].

Muitos autores desconsideram o tempo de setup em seus estudos vindo a inclui-los no
tempo de processamento das atividades ou até mesmo desprezando-os. Tal abordagem contribui
para uma análise simplificada, contudo pode vir a afetar a qualidade dos resultados.

Quando considerado significativo, o setup pode ser classificado segundo a:

• Sequência das tarefas: ramificando-se em setup dependente e independente.

• Antecipação: quando o tempo necessário para a preparação pode ser antecipado ou não.

Segundo [2] o setup independente é relativo apenas a tarefa a ser processada ao passo
que o dependente, necessita tanto da tarefa a ser realizada quanto daquela que a precedeu por
diferenciar-se de produto a produto. O setup antecipado refere-se àquele que pode ter sua
preparação feita previamente, ou seja, antecipa-se a preparação dos recursos antes da liberação
da tarefa na máquina anterior. Já o não-antecipado, corresponde àquele que não pode ser efetu-
ado antecipadamente, sendo feito somente quando a tarefa está disponı́vel para ser processada.

4 Filosofia just in time
A melhor programação é aquela cujas tarefas são finalizadas conforme suas respectivas

datas de entrega, o que dificilmente ocorre. Isto, corresponde a um dos propósito da filosofia just
in time, evitar divergências entre a data programada com o cliente e o tempo em que as tarefas
são acabadas, visto que a discrepância entre estas acarretam em custos para as organizações
[14]. Tarefas concluı́das antes da data de entrega despendem custos com armazenagem, movi-
mentação e até degradação além de outros custos secundários. Do mesmo modo, a conclusão
tardia da tarefa causa problemas junto ao cliente, tais como cancelamento de pedido, multas por
atraso, perda de credibilidade, entre outros [4].

A filosofia just in time consiste em uma técnica de gerenciamento que possui o intuito de
produzir quantitativamente e qualitativamente com o mı́nimo de estoque, isto é possı́vel por
intermédio da eliminação de estoques desnecessários entre as etapas do processo, tendo a prin-
cipal preocupação de disponibilizar o produto na hora certa e no lugar certo, visto que caso o
produto atrase o processo produtivo é paralisado e caso este se antecipe haverá o acúmulo de
material inútil no dado momento [13]. Todavia esta polı́tica just in time não deve ser assimilada
basicamente como uma teoria de redução de estoques. Tal filosofia permite a otimização de
processos e recursos e contribui significativamente para a flexibilização da empresa, sincroni-
zando todo o processo produtivo para reagir de forma imediata as necessidades da produção,
minimizando os custos, as perdas e melhorando o atendimento ao cliente.

5 Caracterização do Problema
Em consonância a [11], um problema de programação da produção consiste em um proble-

ma no qual n tarefas {J1, J2, · · · Jn} devem ser processadas em m máquinas {M1, M2, ...Mm}
disponı́veis. O processamento de uma tarefa Jj realizado em uma máquina Mi corresponde a
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uma operação (Opij). Cada tarefa Jj possui um tempo de processamento pij associado a cada
operação. Cada operação pode despender um tempo de preparação antes de iniciar a execução
de cada tarefa Jj , conhecido como tempo de setup (sij). Tais tarefas possuem ainda, uma data
de liberação (release date - rj) e uma data de entrega (due date - dj) associadas, responsáveis
por definir o inı́cio da execução de cada tarefa e a data em que a tarefa deve ser concluı́da,
respectivamente. Deste modo, a programação da produção constitui-se em designar a sequência
das tarefas a serem executadas nas máquinas, em um horizonte de tempo.

A configuração do ambiente de produção tratado neste trabalho consiste em um Flow Shop
com caracterı́stica permutacional (FSP), cujas tarefas seguem a mesma ordem de processa-
mento nas máquinas, considerando ainda tempos de setup independentes da sequência adotada.
Cada posto de trabalho possui somente uma máquina disponı́vel. Cada máquina pode executar
somente uma tarefa por vez e da mesma forma cada tarefa pode ser processada somente por
uma máquina em cada posto de trabalho.

Em suma, o problema abordado nesta obra é um FSP com tempos de setup independentes
da sequência. O critério de desempenho objetivado é minimizar adiantamentos (Ej) e atrasos
(Tj), de modo que tal problema pode ser caracterizado como FSP |sj|Ej, Tj .

A Figura 1 exibe uma representação gráfica de um ambiente FSP.

Figura 1: Ilustração de um Flow Shop Permutacional.

As datas de entrega foram definidas pelo método proposto por [6], cujo cálculo para estas é
expresso na Eq. (1):

dj = s̄ij +
nX

j=1

pj + µ(n� 1)p̄j (1)

em que s̄ij é a média dos tempos de setup, p̄j é a média dos tempos de processamento e µ,
um valor aleatório no intervalo de [0, 1]. Os ı́ndices i e j são referentes a máquina e a tarefa
respectivamente, sendo n o número total de tarefas e m o número total de máquinas utilizadas
no processo produtivo.

Para o cálculo da função objetivo é preciso determinar o tempo de término de cada tarefa
na última máquina, conforme a Eq. (2) visto que o intuito é conhecer quando as tarefas serão
acabadas.

Cmn =

nX

j=1

mX

i=1

Cij (2)

Como almeja-se minimizar atrasos e adiantamentos na finalização das tarefas, a função
objetivo pode ser expressa como o somatório da diferença entre as datas programadas com os
clientes e as datas de término das tarefas, como pode ser observado na Eq. (3):

Min Z =

nX

j=1

|dj � Cmj| (3)

O número de possibilidades de solução, neste problema, cresce significativamente conforme
o acréscimo no número de tarefas, dificultando ou até mesmo inviabilizando a escolha da melhor
resposta, tendo em conta o custo computacional. Assim, a utilização de regras de prioridade
torna-se uma alternativa eficiente, uma vez que estas são capazes de fornecer soluções quase
ideais em tempo hábil.
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6 Regras de Prioridade
As regras de prioridade ou regras de sequenciamento ou ainda regras de despacho consistem

em uma boa alternativa para a organização de pedidos esperando processamento. Tais regras,
estabelecem decisões lógicas no que tange a seleção da próxima tarefa a ser executada dentre
aquelas que estão na fila, por intermédio de algum critério e seguindo informações sobre as
tarefas, como tempo de processamento, datas de entrega, ordem do pedido, entre outros. O
objetivo do uso de regras de sequenciamento é atingir objetivos, atender a prazos de clientes,
reduzir custos de produção, entre outros [7].

É possı́vel adotar mais de uma regra para se definir as prioridades no processamento de tare-
fas em uma máquina ou posto de trabalho. Segundo [7, 10, 11, 15] as regras de sequenciamento
mais conhecidas são:

• PEPS - Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair: seleciona a tarefa que chegou primeiro na
máquina;

• MTP - Menor Tempo de Processamento: seleciona a operação com menor tempo de
processamento;

• MaTP - Maior Tempo de Processamento: seleciona a operação com maior tempo de
processamento;

• MTS - Menor Tempo de Setup: seleciona a operação com menor tempo de setup;

• MDE - Menor Data de Entrega: seleciona a tarefa com a data de entrega mais próxima;

• MF - Menor Folga: seleciona a tarefa com menor folga, isto é, a menor diferença entre a
data de entrega e o tempo total de processamento da tarefa (dj �

Pm
i=1 pij);

• RC - Razão Crı́tica: seleciona a tarefa com menor razão crı́tica, ou seja, o tempo até a
data de entrega dividido pelo tempo total de processamento da tarefa

✓
dj�d(t)Pm

i=1
pij

◆
.

Neste estudo foram avaliados os desempenhos das regras MDE e MF. Tais regras foram
selecionadas visto que ambas privilegiam o atendimento aos clientes, priorizando as datas de
entrega das tarefas. Tal concepção é conveniente em processos que trabalham sob encomenda.
Contudo, o uso da regra MDE pode propiciar que tarefas com potencial para rápida conclusão
aguardem, isto é devido ao fato desta não levar em consideração os tempos de processamento
das tarefas [11].

7 Experimentos Computacionais
Para experimentação computacional, considerou-se os seguintes parâmetros:

Parâmetros Valores
Número de tarefas 2, 3, 4
Número de máquinas 3, 5
Tempo de processamento [1,99]
Data de liberação [1,49]
Tempo de setup [1,9]

Tabela 1: Parâmetros para experiência computacional.
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Os tempos de processamento foram escolhidos aleatoriamente no intervalo de 1 a 99 en-
quanto que os tempos de setup foram definidos randomicamente no intervalo de 1 a 9. Já as da-
tas de liberação foram selecionadas também aleatoriamente no intervalo de 1 a 49. Considerou-
se 2, 3 e 4 tarefas a serem executadas em 3 e 5 máquinas. Foram analisados 6 problemas ob-
tidos por meio da combinação dos parâmetros esquematizados, realizando 10 execuções cada,
aplicando-se duas regras de prioridade clássicas separadamente, MDE (Menor Data de Entrega)
e MF (Menor Folga), visando avaliar o desempenho de ambas no tratamento do problema.

Foi realizada um mapeamento de todas as possı́veis soluções com base na construção de
uma lista enumerada. Este mapeamento tem por objetivo fornecer informações sobre a melhor
e a pior solução em relação a função objetivo (menor Z) para o problema em questão, com o
propósito de permitir estudar a performance das duas regras de sequenciamento na busca do
melhor resultado.

Para comparação dos resultados, o percentual de desempenho é definido por:

GAP (%) =

ZRP � Z⇤

Z⇤ ⇥ 100 (4)

onde Z⇤ equivale ao valor ótimo da função objetivo, isto é, o menor Z encontrado pela lista
enumerada e ZRP é o valor de Z obtido através da utilização das regras de prioridade. Este
cálculo avalia a variação dos valores obtidos com as regras de sequenciamento com relação ao
valor da função objetivo, conforme a expressão da Eq. (4). O cálculo do GAP permite definir o
ı́ndice de desempenho de cada regra, mensurando o quanto esta se aproxima da melhor solução.

ID(%) = 100%�GAP (%) (5)

Os resultados obtidos em todas as instâncias são apresentados na forma de tabelas e grafi-
camente. A variável Z⇤ corresponde a melhor solução e Z 0 representa a pior solução, ambas
encontradas pela lista enumerada. A variável ZMDE e ZMF são as soluções encontradas pelas
regras MDE e MF, respectivamente.

A Tabela (2) expõe o comportamento das regras MDE e MF para a instância com 2 tarefas
e 3 máquinas. É possı́vel verificar o bom desempenho das regras, visto que a MDE apresentou
resultados ótimos em todos os casos ao passo que a regra MF alcançou o resultado ótimo em
80% dos casos. Para esta configuração, a regra MDE mostrou-se superior.

Execução Z⇤ Z 0 ZMDE ID(%) ZMF ID(%)
1 82 152 82 100% 82 100%
2 66 136 66 100% 66 100%
3 90 160 90 100% 160 22%
4 43 157 43 100% 43 100%
5 69 143 69 100% 69 100%
6 67 137 67 100% 137 -4%
7 46 150 46 100% 46 100%
8 30 154 30 100% 30 100%
9 33 149 33 100% 33 100%

10 71 141 71 100% 71 100%
Média 100% 81,8%

Tabela 2: Resultados para instância 2x3.

Observa-se que no teste 6, a regra MF apresentou um ı́ndice de desempenho negativo. Isto
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se deve ao fato desta ter encontrado o maior valor de Z, isto é, o pior valor a ser assumido pela
função objetivo.

A Tabela (3) exibe os resultados obtidos para a instância com 2 tarefas e 5 máquinas. Ambas
as regras apresentaram um bom desempenho, visto que encontraram a melhor solução em no
mı́nimo 80% dos casos, como pela regra MDE.

Execução Z⇤ Z 0 ZMDE ID(%) ZMF ID(%)
1 84 145 84 100% 84 100%
2 97 132 97 100% 97 100%
3 113 116 116 97% 113 100%
4 93 136 93 100% 93 100%
5 84 145 84 100% 84 100%
6 106 123 123 84% 106 100%
7 62 167 62 100% 62 100%
8 57 172 57 100% 57 100%
9 51 178 51 100% 51 100%

10 77 156 77 100% 77 100%
Média 98,1% 100%

Tabela 3: Resultados para instância 2x5.

Figura 2: Análise do desempenho das regras de prioridade.

(a) Instância 2x3. (b) Instância 2x5.

A Figura (2) apresenta uma representação gráfica de ambos os casos, mostrando o compor-
tamento dos resultados obtidos por meio do uso das regras MDE e MF mediante as piores e
melhores soluções. A pior solução encontrada na lista enumerada é representada pela linha em
vermelho enquanto que a melhor solução é representada pela linha em amarelo. Observa-se que
na Figura (2.a) a regra MDE coincidiu com as melhores soluções enquanto que na Figura (2.b)
a regra MF encontrou o resultado ótimo em todas as execuções.

A Tabela (4) mostra os resultados obtidos para a instância com 3 tarefas e 3 máquinas. A
média de desempenho da regra MDE foi de 74,5% e para a regra MF foi 72,5%. O uso de ambas
as regras permitiu encontrar a melhor solução em ao menos 20% dos casos.
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Execução Z⇤ Z 0 ZMDE ID(%) ZMF ID(%)
1 221 391 303 63% 303 63%
2 158 375 158 100% 190 80%
3 188 512 188 100% 188 100%
4 203 369 285 60% 285 60%
5 301 481 372 76% 372 76%
6 252 386 356 59% 356 59%
7 231 365 335 55% 335 55%
8 203 413 203 100% 203 100%
9 284 502 366 71% 366 71%

10 283 398 392 61% 392 61%
Média 74,5% 72,5%

Tabela 4: Resultados para instância 3x3.

A Tabela (5) expõe os resultados obtidos para a instância com 3 tarefas e 5 máquinas. A
média de desempenho da regra MDE foi de 76,8% e para a regra MF foi 77,8%.

Execução Z⇤ Z 0 ZMDE ID(%) ZMF ID(%)
1 244 322 322 68% 322 68%
2 182 292 258 58% 258 58%
3 207 389 207 100% 270 70%
4 207 407 373 20% 373 20%
5 194 324 324 33% 246 73%
6 120 388 120 100% 120 100%
7 218 368 229 95% 229 95%
8 106 332 106 100% 106 100%
9 190 378 195 97% 195 97%

10 183 375 188 97% 188 97%
Média 76,8% 77,8%

Tabela 5: Resultados para instância 3x5.

Figura 3: Análise do desempenho das regras de prioridade.
(a) Instância 3x3. (b) Instância 3x5.

A Tabela (6) apresenta a performance das regras MDE e MF para a instância com 4 tarefas
e 3 máquinas, exibindo uma média de desempenho de 69,5% para a regra MDE e 78,4% para
a regra MF. O uso de ambas as regras permitiu encontrar a solução ótima em 20% dos casos
considerados.
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Execução Z⇤ Z 0 ZMDE ID(%) ZMF ID(%)
1 299 621 549 16% 334 88%
2 239 592 277 84% 277 84%
3 322 764 417 70% 424 68%
4 327 733 327 100% 536 36%
5 406 685 567 60% 530 69%
6 187 697 225 80% 187 100%
7 327 833 541 35% 362 89%
8 407 632 545 66% 545 66%
9 152 736 152 100% 152 100%
10 232 785 270 84% 270 84%

Média 69,5% 78,4%

Tabela 6: Resultados para instância 4x3.

A Tabela (7) mostra a atuação das regras MDE e MF para a instância com 4 tarefas e 5
máquinas, com uma média de desempenho de 78.3% para a regra MDE e 63,2% para a regra
MF. A regra MDE para esta configuração mostrou-se superior a MF, encontrando a solução
ótima em 40% dos casos.

Execução Z⇤ Z 0 ZMDE ID(%) ZMF ID(%)
1 407 932 586 56% 657 39%
2 466 765 685 53% 685 53%
3 411 740 527 72% 528 72%
4 410 797 577 59% 577 59%
5 395 807 395 100% 588 51%
6 456 820 456 100% 559 77%
7 445 785 445 100% 602 65%
8 533 823 694 70% 654 77%
9 501 765 636 73% 722 56%
10 319 830 319 100% 372 83%

Média 78,3% 63,2%

Tabela 7: Resultados para instância 4x5.

Figura 4: Análise do desempenho das regras de prioridade.

(a) Instância 4x3. (b) Instância 4x5.

Os principais resultados desta pesquisa evidenciam uma performance relevante no que
tange à minimização de atrasos e adiantamentos encontrando, por intermédio de regras de se-
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quenciamento, soluções quase ideais ou até mesmo ideais demonstrando a eficiência de sua
aplicação.

8 Conclusões
Esse artigo teve como propósito obter uma maior compreensão acerca do sistema de produ-

ção flow shop, por meio do estudo de uma de suas variantes. Desde modo, foi tratado o problema
de flow shop permutacional com tempo de setup independente da sequência adotada visando
respeitar a data de entrega ao cliente, tendo como principal objetivo minimizar os atrasos e
adiantamento das tarefas.

Através do auxı́lio de um software foram implementadas as regras MDE e MF para aplicar
e verificar o desempenho de ambas no problema em questão. Por intermédio das regras de
prioridade MDE e MF foram obtidos resultados satisfatórios, com uma média de desempenho
superior à 60%.

Desta forma, este trabalho apresentou resultados relevantes confirmando a eficiência das re-
gras de prioridades MDE e MF. Verificou-se ainda que ambas propiciaram melhores resultados
para um pequeno número de tarefas. Para problemas de grande porte, aconselha se a aplicação
de heurı́sticas como o simulated annealing, colônia de formigas, entre outros, para melhores
resultados.
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Resumo. Esse artigo traz a proposta de desenvolver uma pesquisa sobre os métodos de 
interpolação geoestatísticos, sendo eles, Inverso do Quadrado da Distância, Krigagem e 
Janela Móvel para análise da incidência de dengue no estado de Goiás. Com o objetivo de 
buscar novos métodos e técnicas de comparação entre os modelos que serão estudados a 
fim de identificar qual dos interpoladores demonstra mais eficácia. Para isso, será utilizado 
o software R com o propósito de realizar as interpolações e obter os dados a serem 
analisados. Ao final, pretende-se fornecer informações de forma prática e acessível para a 
população, onde essa pesquisa possa conscientizar sobre o elevado índice de casos de 
dengue. 

Palavras-chave: Inverso do quadrado da distância; Krigagem; Janela Móvel.  
 

1 Introdução 
O ano de 2015 foi considerado o ano recorde de notificações de casos de dengue em 

Goiás, com 182 mil registros, 91 mil casos confirmados e 76 mortes. O Brasil, nas primeiras 
cinco semanas de 2016 atingiu 170 mil casos, com a aproximação de 200 registros por hora. 
Sendo o Centro-Oeste a região mais afetada, com a incidência de 164 casos por 100 mil 
habitantes, como aponta o Ministério da Saúde. A preocupação se tornou maior quando foi 
descoberto que o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, pode também, transmitir 
outras duas graves doenças, a chikungunya e o zika vírus, essa que pode causar a 
microcefalia. E, diante desse quadro, foi intensificado as campanhas governamentais no 
intuito de alertar a população sobre as medidas de prevenção contra as doenças, combate ao 
mosquito e acabar com os focos deste. 

Vendo a possibilidade em realizar um trabalho que trate de forma mais precisa os dados 
numéricos dos casos de dengue das cidades do estado de Goiás, propõe-se aqui apresentar um 
estudo a fim de obter novas maneiras de expor esses dados, utilizando recursos que aprimore 
a representação das informações, possibilitando uma visualização mais adequada dos dados, 
onde através de gráficos e mapas os estudantes dessa área possam verificar em quais cidades o 
índice de casos de dengue está em maior alerta. Optou-se por utilizar interpoladores espaciais, 
tais como, o inverso do quadrado da distância (IQD), Krigagem (Kri) e a Janela Móvel (JM). 
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Há várias pesquisas que comparam os interpoladores para verificar qual é o modelo mais 
conveniente em determinada situação, Assad et al. (2003) avaliou os métodos da média 
ponderada e a Kri na espacialização de índices agrometerológicos para definir risos 
climáticos. Souza et al. (2010) comparou os interpoladores Kri e o IQD aplicando na 
espacialização de atributos químicos de um argissolo. Carvalho et al. (2012) analisou a 
distribuição espacial da precipitação anual em relação a altitude utilizando os mesmos 
interpoladores em questão. O número é reduzido quando se trata de pesquisa que compara 
esses interpoladores em relação a incidência de doenças, o que justifica a relevância de se 
desenvolver este estudo, uma vez que não foi encontrado pesquisas sobre a dispersão dos 
casos de dengue por cidades do estado de Goiás. 

A pesquisa encontra-se em desenvolvimento, e objetiva-se buscar meios de evidenciar os 
dados da dengue com riqueza de detalhes, de um modo simples e fácil de analisar e também, 
comparar esses meios a fim de identificar o modelo mais eficaz, produzindo um material de 
apoio que sirva de fonte de pesquisa para aqueles que se interessam em realizar estudos mais 
aprofundados sobre o tema. 

 

2 Metodologia 
O estudo foi dividido em três partes. A primeira consiste em detalhar o procedimento de 

cada modelo, verificando se será necessário realizar adaptações como, por exemplo, no 
semivariograma. Em particular, a Janela Móvel será ajustada, com funções matemáticas, para 
que se torne um interpolador geoestatístico. 

A segunda parte da pesquisa apresenta a busca de métodos que compare a eficácia dos 
interpoladores, no sentido de responder a seguinte pergunta: é possível encontrar um método 
de comparação que analise todos os interpoladores estudados? (Levando em consideração que 
essa análise será feita através do percentual de erro). 

A terceira trata sobre o recolhimento dos dados sobre a incidências de dengue no estado 
de Goiás, que serão pesquisados em sites do ministério da saúde. A interpolação dos dados 
será feita no programa R, este irá gerar os gráficos, mapas e também o percentual de erro, 
sendo possível através disso analisar a eficiência de cada interpolador. 

3 Resultados 
Os interpoladores consistem em estimar a incidência de dengue a variável a ser 

interpolada em uma certa posição a partir do estabelecimento de uma dependência com os 
dados observados nas regiões vizinhas através de uma fórmula matemática. O que difere esses 
interpoladores é o estabelecimento dessa dependência. 

3.1 Inverso do quadrado da distância 
De acordo com Viola et al. (2010) o inverso do quadrado da distância realiza a estimativa 

da variável ao longo do espaço, ponderando pesos a cada um dos 𝑛 postos mais próximos, o 
que é função do inverso de uma potência da distância, ou  seja, quanto  mais  próximo  do  
ponto  a  ser  estimado maior  o peso  atribuído  ao ponto  amostrado. Ainda, segundo Viola et 
al. (2010) podemos interpolar por meio do inverso do quadrado da distância da seguinte 
maneira: 

𝑃𝑒𝑠𝑡𝑝 =  ∑ 𝑃𝑜𝑏𝑠𝑖 .𝑑𝑖
−2𝑛

𝑖=1
∑ 𝑑𝑖

−2𝑛
𝑖=1

  

onde 𝑛 será o número de pontos mais próximos do local desejado, no qual 𝑑 será a distância 
euclidiana entre a posição 𝑝 a ser estimada , 𝑃𝑜𝑏𝑠 é uma precipitação observada e estimada e 
o 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 local amostrado. 
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3.2 Krigagem  
De acordo com Landim (2003), a Krigagem é um processo de estimativa de valores de 

variáveis distribuídas no espaço, e/ou no tempo, a partir de valores adjacentes enquanto 
considerados como interdependentes pelo semivariograma. Ela pode ser utilizada para, prever 
o valor pontual de uma variável regionalizada em um determinado local dentro do campo 
geométrico, realizar o cálculo médio de uma variável regionalizada para um volume maior 
que o suporte geométrico, entre outros. Segundo Silva a equação da Kri é definida pela 
fórmula: 

𝑍∗(𝑥𝑖, 𝑥𝑖 + ℎ ) = ∑ 𝛼𝑖𝑍(𝑥𝑖, 𝑥𝑖 + ℎ)𝑛
𝑖=1 , sujeito a:  ∑ 𝛼𝑖

𝑛
𝑖=1 = 1 

em que 𝑍∗(𝑥𝑖, 𝑥𝑖 + ℎ ) é o estimador para um ponto (𝑥𝑖, 𝑥𝑖 + ℎ )  da região e 𝛼𝑖 são os pesos 
usados na estimativa. 

3.3 Janela Móvel 
Este está em desenvolvimento, pois não há trabalhos que tratam a JM como um 

interpolador. Ele será adaptado para que sirva como um interpolador geoestatístico. 

3.4 Critérios de avaliação 
Mello et al. (2003) em seu trabalho que objetivou-se comparar a Kri e o IQD, para a 

interpolação dos parâmetros da equação de chuvas intensas, utilizou para verificar os erros o 
cálculo ajustado pelas interpolações com os valores determinados pelos parâmetros, as 
equações encontradas foram: 

𝑒 = 𝑉𝑅−𝑉𝑝
𝑉𝑝

. 100  

e  

𝑒𝑚 = ∑ 𝑒𝑖
𝑛
𝑖=1
𝑛  

em que 𝑉𝑅 é o valor da variável real; 𝑉𝑝 é o valor da variável predita; 𝑒 é o erro da 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 
observação (%); 𝑒𝑚 é o erro médio (%); 𝑛 é o número de situações avaliadas. 

Assim como os autores citados a cima tiveram que adaptar as equações para verificar os 
erros gerados pela interpolação, dessa forma será feito em relação ao estudo em questão. 
Porém, essa etapa está em andamento.  

A ideia que está sendo testada é a interpolação feita em cima dos dados reais da 
incidência de dengue que foram coletados através do boletim epidemiológico semanal do 
Estado de Goiás.  

4 Conclusões 
Como os métodos de comparações não foram desenvolvidos não foi possível obter as 

equações apropriada, impossibilitando obter os resultados que se espera. Entretanto, pela falta 
de trabalho como esse na área da saúde, esse estudo mostrou o quanto é necessário buscar 
novos recursos que possibilite a obtenção de resultados mais satisfatório. 
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Resumo. É de enorme importância realizar a verificação da condição estrutural de 
componentes mecânicos que estão em uso constante para a prevenção de problemas que 
podem gerar perdas ao sistema estrutural. Caso seja identificada a falha em uma peça, pode-
se realizar a manutenção preventiva ou troca da mesma para evitar maiores problemas. Nas 
últimas décadas as técnicas de monitoramento da integridade estrutural estão sendo o foco 
de muitas pesquisas. Um dos principais métodos utilizados para realizar este controle é o de 
impedância eletromecânica. A partir deste procedimento são fornecidos dados onde pode-
se comparar o componente defeituoso e o não defeituoso. O objetivo deste trabalho é 
encontrar o melhor intervalo de frequência onde é possível identificar a falha. Para isto, o 
método de otimização de busca aleatória foi implementado para avaliar a função objetivo – 
métrica de dano – a cada intervalo e fornecer informações sobre maior ou menor divergência 
entre os sinais estruturais do componente em estudo. Por fim, é verificado que os resultados 
obtidos pelo método da busca aleatória convergem para a faixa de maior diferença entre os 
sinais do componente com falha e sem falha.  
 

Palavras-chave: Integridade Estrutural; Métrica de Dano; Monitoramento; Otimização.  
 

1 Introdução 
O SHM do inglês – Structural Health Monitoring – que também é conhecido como o 

Monitoramento da Integridade Estrutural é um método de monitoramento que trabalha com o 
desenvolvimento e implementação de técnicas de monitoramento, inspeção e detecção de falhas 
em estruturas. Ela vem sendo utilizada nas últimas décadas principalmente nas áreas da 
engenharia aeronáutica, civil e mecânica [5]. Existem inúmeros métodos para efetuar o 
monitoramento da integridade estrutural atualmente. A técnica utilizada neste trabalho é a de 
impedância eletromecânica [4]. 

O Monitoramento da Integridade Estrutural utilizando impedância eletromecânica se baseia 
na excitação em altas frequências da estrutura por intermédio de um sensor/atuador, dado que 
são usadas altas frequências poder-se-á verificar a existência de pequenos danos como trincas, 
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furos, entre outros, na estrutura em análise [1]. Este método de análise da integridade estrutural 
está classificado como sendo não–destrutivo, uma vez que ele não afeta as características 
mecânicas da estrutura após serem finalizados os ensaios, de acordo com Bray e McBride [3] e 
Palomino [6]. 

O funcionamento deste método é simples. Sobre a estrutura em estudo é colada um 
sensor/atuador PZT (Titanato-Zirconato de Chumbo). A pastilha PZT é excitada em alta 
frequência e sofre uma deformação, causando uma excitação (vibração) na estrutura. É 
realizada então a medição da impedância (resistência da estrutura) através da pastilha PZT. A 
medição possui duas parcelas, a parte imaginária, que representa alterações capacitivas do PZT, 
e a parte real que representa a resistência mecânica da estrutura quanto à vibração induzida pelo 
PZT. Quando há uma mudança de rigidez ou da massa da estrutura (falha), os picos do sinal da 
impedância são alterados [4]. 

O uso de métodos de otimização busca encontrar o intervalo de frequência com a maior 
diferença entre dois sinais obtidos pelo método da impedância, os quais indicam que podem 
existir danos estruturais no objeto de estudo, tais como trincas, furos ou corrosões. A otimização 
de acordo com Vanderplaats [9] tem o propósito de analisar determinado problema e encontrar 
os melhores valores para as variáveis de projeto. Desta forma algumas técnicas podem ser 
usadas ou implementadas para atingir o propósito: maximizar ou minimizar um índice de 
desempenho ou uma dada função objetivo.  

Para realizar esta análise, adotou-se o método de otimização de busca aleatória por se tratar 
de um método simples e eficaz, que procura arbitrariamente a melhor faixa de frequência onde 
há a maior divergência dos sinais.  

Este trabalho está estruturado como segue. Na seção 2 é apresentada a formulação 
matemática e a resolução do problema de otimização utilizando o algoritmo de busca aleatória. 
Na seção 3 é abordado o procedimento experimental utilizado para obter os sinais da viga com 
e sem falha através do método de impedância eletromecânica. Na seção 4 são apresentados e 
discutidos os resultados obtidos. E finalizando na seção 5 são apresentadas as conclusões 
obtidas neste trabalho.  
 

2 Formulação matemática e resolução do problema de otimização 
O grande objetivo deste trabalho é apresentar uma forma de localizar a melhor faixa de 

frequência para o estudo de danos estruturais a partir de sinais obtidos pelo método de 
impedância eletromecânica. A função objetivo para implementar o método de otimização da 
busca aleatória será a métrica de danos, descrita em Sun et al. [8].  

 

2.1 Função objetivo 
Segundo Palomino [6], as métricas de danos são medidas estatísticas que podem ser 

utilizados para avaliar melhor a medida realizada pelo método da impedância eletromecânica. 
Para que este método seja capaz de mensurar as variações entre os sinais, deve-se realizar 
medidas que correspondam a um sinal de referência, ou seja, a estrutura sem danos. Desta 
maneira as comparações entre o sinal da estrutura sem danos e com danos podem ser 
mensuradas [6].  

Em conformidade com Bitencourt e Steffen Júnior [2], os gráficos apresentados pelos sinais 
medidos através do método da impedância eletromecânica, permitem apenas avaliar 
qualitativamente se a estrutura possui alguma falha ou não. Entende-se então que o principal 
propósito da métrica de dano neste problema é poder avaliar de forma quantitativa a diferença 
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entre as medições realizadas pelo método da impedância quando uma estrutura está sem danos 
e quando ela tem algum tipo de dano. 

A função objetivo utilizada neste trabalho é a métrica de dano, que foi inicialmente 
apresentada por Sun et. al. [8] e é descrita como sendo o desvio médio da raiz quadrada, 
conhecido em inglês por RMSD – Root Mean Square Deviation.  Ela é indicada pela Equação 
(1).  
 

𝑀 =  ∑ √
(𝑅𝑒(𝑧𝑖,1)−𝑅𝑒(𝑧𝑖,2))

2

(𝑅𝑒(𝑧𝑖,1))
2

𝑛
𝑖=1      (1) 

 

onde M representa a métrica de dano calculada, Re(Zi,1) representa o sinal medido da estrutura 
sem danos e Re(Zi,2) representa o sinal medido da estrutura com danos na frequência i, e n 
representa a quantidade de frequências avaliadas no intervalo definido [2].  

Quanto maior o valor apresentado por M, maior é a diferença entre os sinais analisados da 
estrutura com e sem falha. 
 

2.2 Restrições do problema 
As duas restrições para a avaliação da melhor faixa de frequência para estudo neste trabalho 

serão:  
- A quantidade de pontos do sinal obtido. A placa que recebe os sinais de impedância 

fornece 501 pontos para avaliar a estrutura entre a faixa de frequência de 25Khz e 40Khz. 
- A melhor faixa de frequência para análise. Foi determinado que a melhor faixa de 

frequência para estudo poderá variar entre 21 e 41 pontos, ou seja, será utilizada uma variação 
entre ±10 e ±20 do ponto ótimo encontrado. 
 

2.3 Método da busca aleatória 
Os métodos de otimização de ordem zero normalmente são confiáveis e simples de 

programar, são bem eficazes quando trabalham com funções não convexas e descontínuas e em 
muitos casos podem trabalhar com valores discretos nas variáveis de projeto. O preço pago por 
esta generalidade é que os métodos de ordem zero geralmente necessitam que a função seja 
avaliada milhares de vezes para encontrar o ponto ótimo, mesmo o problema sendo muito 
simples. O procedimento de otimização utilizado neste trabalho foi o método da busca aleatória. 
De acordo com Vanderplaats [9] este método é considerado o método de ordem zero mais 
simples de ser implementado e por isto ele é tão utilizado.  

O método utilizado neste trabalho consiste em selecionar um ponto aleatoriamente dentro 
de uma limitada região e realizar a comparação com o seu vizinho. Caso o vizinho escolhido 
não seja melhor, é realizada uma nova busca. Este processo se repete até o número fixado de 
iterações ser concluído. É importante salientar que pode acontecer de a solução final não ser a 
solução global do problema, mas apenas uma solução local [7].  

Para encontrar a melhor faixa de frequência neste trabalho serão utilizadas as posições 
(variáveis inteiras) que a mesma possui dentro do vetor sinal obtido pelo experimento. Assim, 
como dado de entrada do algoritmo é fornecida uma posição aleatoriamente dentro do espaço 
determinado (cada posição possui um valor associado), são realizados os cálculos utilizando a 
métrica de danos e o dado de saída é também uma posição dentro do espaço determinado.  
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3 Procedimento Experimental 
O experimento realizado neste trabalho consiste em adquirir os sinais de impedância em 

uma pequena viga em duas diferentes condições, para então poder realizar a implementação do 
algoritmo proposto e fornecer ao final a melhor faixa de frequência para estudo.  

O monitoramento do sinal de impedância eletromecânica da viga é feito através da placa 
EVAL-AD5933EBZ, apresentada na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Placa EVAL-AD5933EBZ. (Fonte: Elaborado pelos autores) 
 

A viga utilizada neste experimento tem dimensões de 150x25x3mm e a sua extremidade é 
dobrada com 35mm de largura. A Figura 2.a mostra a viga utilizada no estado sem danos, e a 
Figura 2.b apresenta a mesma viga no estado com danos (o parafuso simula um dano físico na 
viga, ele é preso com porca e arruelas na ponta da extremidade dobrada da viga). Nas Figuras 
2.a e 2.b é possível também notar que o sensor/atuador PZT está fixado na viga. O modelo 
utilizado neste experimento é o do tipo Titanato-Zirconato de Chumbo (PZT) com dimensões 
de 73x25mm.  

 

  
Figura 2.a: Viga sem parafuso. (Fonte: 

Elaborado pelos autores) 

 
Figura 2.b: Viga com parafuso (simulando a 

falha). (Fonte: Elaborado pelos autores) 

 
A faixa de frequência utilizada no experimento foi de 25–40KHz com um passo de 30Hz, 

totalizando 501 pontos para análise. Utiliza-se apenas a parte real do sinal da impedância 
medida para realizar as análises, devido ao fato de que as propriedades mecânicas da estrutura 
estão armazenadas nesta parte do sinal. A Figura 3 apresenta o gráfico dos dois sinais da viga 
em estudo, onde o sinal sem falha é apresentado pela linha pontilhada e o sinal com falha é 
apresentado pela linha tracejada.  
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Figura 3: Sinal da parte real da impedância obtido pelo experimento. (Fonte: Elaborado pelos 

autores) 
 

Nota-se claramente o desvio do pico do sinal de impedância devido às mudanças estruturais 
inseridas pela falha artificial.  

 

4 Resultados 
Utilizando o método da busca aleatória definiu-se utilizar 5000 iterações para que o 

resultado apresentado pelo algoritmo pudesse se estabilizar no ponto de máxima diferença entre 
os sinais. Com este método, foram realizadas 20 simulações, e ao final conclui-se que o melhor 
ponto está na posição 135 que corresponde a frequência de 29020Hz. A melhor faixa de 
frequência de estudo utilizando este método está entre 28420-29620Hz. A Tabela 1 apresenta 
os resultados para a melhor posição em cada uma das 20 simulações realizadas utilizando o 
método de busca aleatória. 

Simulação Melhor Posição 
1 135 
2 133 
3 135 
4 135 
5 135 
6 135 
7 136 
8 136 
9 135 

10 135 
11 135 
12 135 
13 135 
14 135 
15 135 
16 135 
17 135 
18 135 
19 135 
20 134 

Média 135 
Tabela 1:  Tabela de simulação. (Fonte: Elaborado pelos autores) 
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Na Figura 4.a é apresentado em destaque pela linha contínua a faixa otimizada pelo método 
da busca aleatória no sinal da impedância obtido pelo experimento, e na Figura 4.b é 
apresentado as faixas isoladas do restante do sinal, onde a linha pontilhada apresenta o sinal 
sem falha e a linha tracejada apresenta o sinal com falha.    

 

 

Figura 4.a:  Faixa ótima em destaque. (Fonte: 
Elaborado pelos autores) 

 

 

Figura 4.b: Faixa ótima isolada. (Fonte: 
Elaborado pelos autores) 

 

5 Conclusões 
Este trabalho apresentou uma forma alternativa de identificar a melhor faixa de frequência 

de sinais obtidos através do método da impedância eletromecânica, utilizando métodos de 
otimização. Ao trabalhar com toda a faixa de frequência medida pelo experimento pode-se 
encobrir a diferença entre os sinais que apresenta a falha. Assim, deve-se então utilizar a métrica 
de danos como função objetivo para encontrar a faixa de frequência onde está a maior diferença 
entre os sinais das estruturas com e sem falha, reduzindo assim a quantidade de pontos a serem 
analisados e tornando a faixa mais sensível.  

Utilizando o método da busca aleatória, mesmo com as 5000 iterações, verificou-se que o 
ponto ótimo variava entre as posições 133, 134, 135 e 136.  
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Resumo. A avaliação do estado estrutural de uma peça que esteja em constante uso e 
sujeita a desgastes é de extrema importância para a prevenção de problemas aos quais 
podem acarretar perda financeira. Constatada a presença de um componente defeituoso 
pode-se fazer a reposição preventiva deste e evitar maiores consequências ao sistema em 
geral. As técnicas de monitoramento da integridade estrutural nas últimas décadas vem 
sendo foco de muitas pesquisas, e o método de impedância eletromecânica é uma das 
tecnologias utilizadas para realizar este controle. A partir deste procedimento são fornecidos 
dados onde pode-se comparar o componente defeituoso e o não defeituoso. O objetivo deste 
trabalho é encontrar o melhor intervalo de frequência o qual é possível identificar a falha. 
Para tanto, o método de otimização intitulado como Algoritmo de Colônia de Formigas foi 
implementado para avaliar a função objetivo métrica de dano a cada intervalo, e fornecer 
informações sobre maior ou menor divergência de características estruturais do componente 
em estudo. Por fim, os resultados obtidos nos mostram que este método de otimização 
utilizado converge para a faixa de maior diferença entre os sinais do componente com falha 
e sem falha.  
 

Palavras-chave: Integridade Estrutural; Métrica de Dano; Monitoramento Baseado em 
Impedância; Otimização Bioinspirada.  

 

1 Introdução 
O processo que lida com o desenvolvimento e implementação de técnicas de detecção, 

inspeção e monitoramento de danos em estruturas é chamado de Monitoramento da Integridade 
Estrutural, conhecido também em inglês por Structural Health Monitoring ou sua sigla SHM. 
Este procedimento está sendo utilizado principalmente nas áreas da engenharia aeronáutica, 
civil e mecânica [9]. Existem inúmeros métodos para realizar o monitoramento da integridade 
estrutural atualmente. Neste trabalho o processo que será abordado é o de impedância 
eletromecânica. 

O monitoramento da integridade estrutural utilizando a técnica da impedância 
eletromecânica é baseado na excitação de altas frequências na estrutura através de um 
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sensor/atuador, visto que são nas altas frequências onde existe a possibilidade de identificar 
danos, como trincas, furos, entre outros, na estrutura analisada [1]. Este é um método de análise 
da integridade estrutural classificado como não destrutivo, em razão de que este procedimento 
não afeta as características mecânicas da estrutura após serem concluídos os ensaios, segundo 
Bray e McBride [4] e Palomino [10]. 

O princípio de funcionamento deste método é muito simples. Sobre a estrutura em estudo 
é fixado um sensor/atuador PZT (Titanato-Zirconato de Chumbo). Este PZT é excitado em altas 
frequências e sofre uma deformação, essa deformação causa uma excitação (vibração) na 
estrutura. É realizada então a medição da impedância (resistência da estrutura) através do PZT. 
Ela possui duas parcelas, a parte imaginária que representa as alterações capacitivas do PZT e 
a parte real que representa a resistência mecânica da estrutura quanto a vibração induzida pelo 
PZT. Quando houver uma mudança de rigidez ou da massa da estrutura (possível falha), os 
picos do sinal da impedância serão alterados [8]. 

Dispondo dos métodos de otimização, deseja-se localizar o intervalo de frequência com a 
maior diferença entre dois sinais obtidos pelo método da impedância, os quais indicam que 
podem existir danos estruturais no objeto em análise, tais como trincas, furos ou corrosões. A 
otimização de acordo com Vanderplaats [12], tem o propósito de analisar determinado 
problema e encontrar os melhores valores para as variáveis de projeto. À vista disso, algumas 
técnicas podem ser utilizadas ou implementadas para alcançar o propósito: maximizar ou 
minimizar um índice de desempenho ou uma dada função objetivo.  

Para realizar a análise de busca da faixa ótima entre dois sinais, adotou-se o método de 
otimização bioinspirado conhecido como Algoritmo de Colônia de Formigas (ACF), que é um 
método que se fundamenta no comportamento das formigas que deixam rastros de feromônios 
para que os próximos passos a serem analisados, se acumulem nas proximidades do possível 
intervalo ótimo. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: na Seção 2 é abordado o procedimento 
experimental utilizado para obter os sinais da viga com e sem falha através do método de 
impedância eletromecânica, na seção 3 é apresentada a formulação matemática e a resolução 
do problema de otimização utilizando o ACF, na seção 4 são apresentados e discutidos os 
resultados encontrados e por fim na seção 5 as conclusões obtidas neste trabalho são 
argumentadas.  
 

2 Procedimento Experimental 
O experimento realizado consiste em efetuar a medição dos sinais de impedância em uma 

viga em duas diferentes condições, para então ser realizado a implementação do algoritmo 
proposto e fornecer no final a melhor faixa de estudo para análise.  

O acompanhamento do sinal de impedância eletromecânica da viga é feito por intermédio 
da placa EVAL-AD5933EBZ, que é apresentada na Figura 1. 
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Figura 1: Placa utilizada para realizar a leitura dos sinais. (Fonte: Elaborado pelos autores) 
 

Neste experimento, foi utilizada uma pequena viga com dimensões de 300x25x3mm. A 
Figura 2.a indica a viga no estado onde não há nenhum dano (simulando uma estrutura em 
perfeito estado). Já a Figura 2.b apresenta a esta mesma viga, mas agora apresentando um dano 
físico em sua estrutura (um imã com dimensão de 10mm de diâmetro e 3mm de espessura, 
simula um este dano físico da viga, em destaque na cor vermelha). Nas Figura 2.a e 2.b também 
é possível perceber que o sensor/atuador PZT está fixado na viga, e ele possui as seguintes 
dimensões: 20mm de diâmetro e 3mm de espessura.  

 

 
Figura 2.a: Viga sem parafuso. (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

 
Figura 2.b: Viga com parafuso (simulando a falha). (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 
A faixa de frequência utilizada no experimento foi de 50–65KHz com o passo de 30Hz, 

totalizando 501 pontos para análise. Deve-se trabalhar apenas com a parte real do sinal da 
impedância medida para realizar as análises, pelo fato de que as propriedades mecânicas da 
estrutura estão armazenadas nesta parte do sinal. A Figura 3 apresenta o sinal adquirido da viga 
nas duas situações em questão.  
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Figura 3: Sinal da parte real da impedância obtido pelo experimento. (Fonte: Elaborado pelos 

autores) 

3 Formulação matemática e resolução do problema de otimização 
O maior objetivo deste trabalho é obter a melhor faixa de frequência utilizando um método 

de otimização para o estudo de danos estruturais a partir de sinais obtidos pela técnica de 
impedância eletromecânica. Para realizar a otimização desta faixa de frequência a função 
objetivo utilizada no ACF será a métrica de danos.  

 

3.1 Métrica de danos 
As métricas de danos são métodos estatísticos que são frequentemente utilizados para 

melhor avaliar a medida produzida pelo método da impedância eletromecânica [10]. Um sinal 
de referência da estrutura sem danos em estudo deve inicialmente ser medido para que este 
método possa ser capaz de aferir as variações entre este sinal de referência e o sinal da estrutura 
com danos.  

Os gráficos apresentados pelos sinais medidos por meio do método da impedância 
eletromecânica, nos permite apenas analisar qualitativamente se a estrutura dispõe de alguma 
falha ou não. Para este problema a finalidade maior da métrica de danos é ponderar de forma 
quantitativa a diferença entre as medições efetuadas pelo método da impedância quando 
inicialmente a estrutura não possui nenhum dano e depois apresenta algum tipo de dano [2]. 

Este trabalho utilizou a métrica de danos que a princípio foi expressa por Sun et al. [11] e 
é explicada como sendo o desvio médio da raiz quadrada (Root Mean Square Deviation - 
RMSD). Ela é indicada pela Equação (1).  
 

𝑀 =  ∑ √
(𝑅𝑒(𝑧𝑖,1)−𝑅𝑒(𝑧𝑖,2))

2

(𝑅𝑒(𝑧𝑖,1))
2

𝑛
𝑖=1      (1) 

 

Da equação (1), temos que M corresponde a métrica de dano calculada, Re(Zi,1) corresponde 
ao sinal medido da estrutura sem danos e Re(Zi,2) corresponde ao sinal medido da estrutura com 
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danos no intervalo de frequência i, e n corresponde a quantidade de frequências avaliadas no 
intervalo definido [2]. Quanto maior o valor apresentado por M, maior é a diferença entre os 
sinais da estrutura sem falha e com falha. 
 

3.2 Formulação do problema de otimização 
No ACF serão utilizados dois parâmetros para encontrar a melhor faixa de frequência entre 

os sinais em estudo, que são:   
- A quantidade de pontos do sinal obtido – A placa que adquire os sinais de impedância nos 

fornece 501 pontos para avaliar a estrutura entre a faixa de frequência de 50Khz e 65Khz. 
- O range para encontrar a melhor faixa de frequência para estudo – Será utilizada uma 

variação entre ±10 e ±20 do ponto ótimo escolhido, ou seja, a melhor faixa de frequência para 
análise poderá variar entre 21 e 41 pontos.  
 

3.3 ACF 
O algoritmo de colônia de formiga (ACF), que é renomado por sua sigla em inglês ACO 

(Ant Colony Optimization) foi formulado por Marco Dorigo e seus colegas no início da década 
de 90, como sendo um novo modelo de método metaheurístico inspirado na natureza [6]. 

Conforme declarado por Bonabeau et al. [3], os insetos que vivem em colônias são 
extremamente organizados e disciplinados em relação as suas atividades coletivas, como por 
exemplo a busca pela comida. E o algoritmo de colônia de formigas é baseado nesta busca que 
as formigas realizam pelo alimento.  

Foi baseado no experimento de Deneubourg et al. [5] que Dorigo et at. [6] desenvolveu o 
Algoritmo de Colônia de Formigas. Este experimento consistia basicamente em uma ponte 
dupla onde uma colônia de formigas da espécie I.humilis era ligada a uma fonte de alimentos. 
Observou-se que inicialmente as formigas escolhiam aleatoriamente o caminho a ser 
percorrido. Depois de ter encontrado o alimento, elas voltavam ao ninho, e no percurso de volta 
eram deixadas trilhas de feromônio. Após um certo período as formigas deixavam de percorrer 
o caminho aleatoriamente e se organizavam para seguir o fluxo deixado pelos seus próprios 
rastros de feromônio que também era o menor caminho a ser percorrido [6].  

A Figura 4 apresenta o comportamento das formigas ao final do experimento.  
 

 
Figura 4: Comportamento das formigas no experimento da ponte dupla. (Fonte: Adaptado de [7]) 
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O ACF utilizou o conceito de que para obter a melhor faixa de frequência serão utilizadas 
as posições (cada posição possui um valor associado) dentro do espaço determinado como 
dados de entrada e saída. 

 

4 Resultados e Discussões 
Utilizando o ACF foram produzidas 20 simulações e em cada simulação foram realizadas 

100 iterações. O resultado obtido em todas as simulações foi de que o melhor ponto está 
localizado na posição 65 que corresponde a frequência de 51920Hz e a melhor faixa de 
frequência otimizada por este método foi compreendida entre 51320-52520Hz.  

É apresentado na Figura 5.a em destaque pelas barras em vermelho a faixa otimizada pelo 
ACF no sinal da impedância obtido pelo experimento, e na Figura 5.b é apresentado esta faixa 
isolada. Observar-se claramente que esta região selecionada é a faixa de maior diferença entre 
os dois sinais do experimento.    

 
Figura 5.a: Faixa ótima em destaque no sinal 

obtido. (Fonte: Elaborado pelos autores) 

 
Figura 5.b: Faixa ótima isolada. (Fonte: 

Elaborado pelos autores) 
 
A Tabela 1 apresenta os resultados para a melhor posição e o melhor range em cada uma 

das 20 simulações realizadas através do ACF. 
 

Simulação Melhor Posição Range 
1 65 ±20 
2 65 ±20 
3 65 ±20 
4 65 ±20 
5 65 ±20 
6 65 ±20 
7 65 ±20 
8 65 ±20 
9 65 ±20 
10 65 ±20 
11 65 ±20 
12 65 ±20 
13 65 ±20 
14 65 ±20 
15 65 ±20 
16 65 ±20 
17 65 ±20 
18 65 ±20 
19 65 ±20 
20 65 ±20 

Média 65 ±20 
Tabela 1:  Tabela de simulação (ACF). (Fonte: Elaborado pelos autores) 
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Verifica-se a partir Tabela 1 que a convergência do ponto central é sempre para o ponto 65, 
que corresponde a frequência de 51920Hz, e o range é sempre de ±20 pontos, ou seja, a melhor 
faixa de frequência em todas as 20 simulações é na faixa dada entre 51320-52520Hz.  

5 Conclusões 
Utilizando um método de otimização bioinspirado, foi apresentada uma outra alternativa 

de como identificar a melhor faixa de frequência de sinais obtidos através do método da 
impedância eletromecânica. Quando se trabalha com toda a faixa de frequência medida pelo 
experimento, a área com a diferença entre os sinais que representa a falha pode ser ocultada. 
Utiliza-se então a métrica de danos como função objetivo para encontrar a faixa de frequência 
onde está a maior diferença entre os sinais das estruturas com e sem falha, reduzindo assim a 
quantidade de pontos a serem analisados e tornando a faixa mais sensível.  

Utilizando o algoritmo de colônia de formigas foi empregado como critério de parada 100 
iterações, o resultado foi preciso ao alcançar o ponto 65 nas 20 simulações realizadas.  

O algoritmo de colônia de formigas é um método bioinspirado de certa complexidade para 
ser implementado, mas em compensação são necessárias poucas iterações para o ponto ótimo 
da função ser alcançado. 
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 Resumo. A mecânica quântica é uma das teorias de maior sucesso da Física moderna e 
seus resultados científicos e tecnológicos mudaram expressivamente a forma como 
entendemos e lidamos com o mundo microscópico. Nesse artigo fazemos uma revisão 
sobre os postulados em que se baseia tal formalismo, chamando atenção para sua rica 
estrutura matemática. 

Palavras-chave: Mecânica Quântica; Postulados; Ensino de Ciências. 

 

1 Introdução 
 
A teoria quântica trata dos fenômenos relacionados a sistemas de escalas reduzidas como 

os de ordem atômica e subatômica, os quais estão longe de nossa experiência cotidiana mas 
que afetam a vida contemporânea. Nos dias de hoje, convivemos com diversas aplicações 
tecnológicas decorrentes do estudo da mecânica quântica, como os processadores modernos, o 
laser, o led, relógios atômicos, supercondutores, novos materiais, e etc.   

A formulação quântica da mecânica vem, desde seus primórdios, sendo largamente 
estudada e testada experimentalmente e tal escrutínio permite considerá-la a mais bem-
sucedida teoria em toda a história da Física. Portanto, do ponto de vista prático, conhecer seus 
postulados é de fundamental importância para o entendimento de seus resultados e previsões. 
Matematicamente, por outro lado, os alicerces dessa teoria apresentam um esqueleto de 
interesse contemporâneo, havendo ainda desafios a serem transpostos ou, pelo menos, melhor 
esclarecidos. 
 A teoria quântica cresceu gradativamente a partir da solução apresentada em [1] por Max 
Planck (1858-1947)  para o problema da radiação de corpo negro:  uma construção teórica, 
um corpo capaz de absorver toda radiação sobre ele incidente. O eletromagnetismo clássico 
apresentava uma grande falha ao explicar a emissão eletromagnética de corpos em equilíbrio 
térmico com o meio externo, por questões de simplificação os cálculos foram realizados 
considerando-se uma corpo negro cúbico, as previsões clássicas mostravam que nesse caso, os 
corpos poderiam emitir em qualquer frequências do espectro eletromagnético, no entanto, a 
densidade de energia do campo eletromagnético era proporcional ao quadrado da frequência 
emitida, em razão disso, para frequências ultravioletas a densidade de energia tendia para 
valores infinitos, esse comportamento estranho ficou conhecido como a catástrofe do 
ultravioleta, ou catástrofe de Rayleigh-Jeans. A adequação teórica foi feita por Planck, ao 
subdividir a energia da radiação emitida em pequenos pacotes de energia, os quanta de luz, 
essa proposta representou uma grande mudança de paradigma na Física, até então se entendia 
que a energia eletromagnética era contínua e não discreta. 

Anais · VII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial · IMTec/UFG/RC · 22 a 25/11/2016 · ISSN 2175-7828 149



 Em 1905, o físico alemão Albert Einstein (1879-1955) sugere que toda a radiação 
eletromagnética é quantizada e não somente a radiação de corpo negro, como sugeriu Planck, 
fornecendo assim uma explicação teórica para as observações experimentais de Henrich Hertz 
(1857-1894) sobre efeito fotoelétrico [2], em 1921 a Academia Real de Ciências da Suécia 
decide laurear Einstein com o prêmio Nobel pela descoberta da lei do Efeito fotoelétrico.  
 Em 1924, Louis de Broglie postula em sua tese de doutorado que as “ondas de matéria”, 
atribuindo à matéria um certo comprimento de onda, hoje conhecida como comprimento de 
onda de de Broglie, 
𝜆 = ℎ

𝑝
, sendo h a constante de Planck ~ 6,62607004.10-34 J.s e p o momento linear da 

partícula, nessa época também afirmou que se adequadamente preparados e submetidos ao 
experimento de dupla fenda, os elétrons também deveriam apresentar um padrão de 
interferência, estabelecendo assim a dualidade onda-partícula para a matéria, cerca de três 
anos depois esse comportamento foi observado no experimento de Davisson-Germer, em 
1929 de Broglie recebeu o prêmio Nobel de Física pela descoberta da natureza ondulatória 
dos elétrons. 
 As bases teóricas da mecânica quântica, e.g. [3], foram estabelecidas na primeira metade 
do século XX por grandes pesquisadores como Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, 
Louis de Broglie, Arthur Compton, Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Max Born, John von 
Neumann, Paul Dirac, Enrico Fermi, Wolfgang Pauli, Max von Laue, Freeman Dyson, David 
Hilbert, Wilhelm Wien, Satyendra Nath Bose, Arnold Sommerfeld entre outros [1,2]. 

A revolução quântica trouxe não apenas uma mudança radical na descrições qualitativas 
[4,5], quantitativas e até mesmo pictóricas, mas também fez emergir a necessidade de um 
ferramental matemático nunca antes usado nas ciências naturais. Nesse novo roteiro para as 
partículas fundamentais, como veremos, deixa de fazer sentido falarmos em trajetórias que 
satisfazem as equações diferenciais ordinárias da segunda lei de Newton. Uma nova descrição 
para os estados quânticos deve ser introduzida, bem como um novo detalhamento sobre sua 
dinâmica e sobre o processo de medição de grandezas físicas. 
 O arcabouço da mecânica quântica é convencionalmente estabelecido por meio de 
postulados matemáticos fundamentais. Dessa forma, no presente artigo são apresentados 
conceitos essenciais a tais princípios, como a função de onda, o princípio de superposição, os 
observáveis, os autovetores e autovalores, a base completa de autoestados ou autovetores e a 
equação de Schrodinger para a evolução temporal. 

2 Os postulados quânticos 
 
A separação dos princípios básicos da mecânica quântica não é universalmente 

padronizada, havendo diferentes abordagens que variam de autor para autor, e.g. [6]. Nesta 
seção discutiremos uma das possíveis divisões para os postulados. 

 
2.1 O Primeiro Postulado e os Estados Quânticos 

 

O estado quântico de um sistema é totalmente caracterizado por um vetor v que vive num 
espaço vetorial H do tipo de Hilbert [7,8], uma generalização do espaço Euclidiano. 
Grosseiramente falando, trata-se de um espaço no qual se pode definir um produto escalar, 

〈𝑢, 𝑣〉 = ∑ 𝑢𝑖
𝑖

𝑣𝑖, 
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de modo que se possa falar da norma do vetor, ∣𝑣∣ = √〈𝑣, 𝑣〉 e da distância entre vetores. 
Exemplos simples de espaços de Hilbert são o espaço de dimensão finita dos números reais 
RN e o dos números complexos CN, para os quais vale, em geral 

〈𝑓, 𝑔〉 = ∑ 𝑓𝑖
*

𝑖

.𝑔𝑖. 

A generalização para espaços de dimensão infinita, 

〈𝜑, 𝛹〉 = ∫ 𝜑(𝑥)*

𝑖

.𝛹(𝑥)𝑑𝑥, 

corresponde ao espaço L2, das funções quadraticamente integráveis, tais que a integral da 
função  |𝛹(𝑥)|2 ao longo da linha dos reais seja finita, 

∫ ∣∣𝛹(𝑥)∣∣2𝑑𝑥
+∞

−∞

< ∞ 

 Assim, todas as propriedades observáveis de um sistema físico estão contidas em sua 
chamada função de de onda Ψ(q ,t) [9], dependente das coordenadas posição (q) das partículas 
que compõem o sistema, e o tempo (t), e.g. [3]. Essa função deve ser contínua (suave) e com 
derivadas contínuas, e deve ser também uma função de quadrado integrável, isso é, uma 
função cujo módulo tende a zero nos limites de +∞ e -∞. De modo geral, a função Ψ(q ,t) é 
uma função complexa cujo módulo pode ser calculado como: 

(𝛹)² = 𝛹*.𝛹, 
sendo Ψ o complexo conjugado de Ψ. Entendemos (Ψ)² como a densidade de probabilidade 
da função de onda, e.g. [4], de modo que Ψ(q,t).Ψ(q,t)dq é a probabilidade do sistema 
encontrar-se nos entornos da região de q+dq, num instante de tempo t.  Além disso, a função 
de onda 𝛹(𝑞, 𝑡) necessariamente precisa obedecer a relação: ∫ 𝛹*𝛹𝑑𝑞 = 𝑏+∞

−∞ , tal que 𝑏 ∈ ℝ 
e.g. [5], para podermos afirmar que 𝛹(𝑞, 𝑡) é uma função de quadrado integrável, além disso, 
definimos 𝑐𝛹(𝑞, 𝑡) de modo que 

∫ (𝑐𝛹)*𝑐𝛹𝑑𝑞 = 𝑐*𝑐
+∞

−∞
𝑏. 

 Logo 𝑐 = 1√𝑏, a que denominamos constante de normalização, para que a integral seja 
de norma unitária e adimensional, de acordo com a interpretação probabilística. 
 Pela interpretação de Copenhaguen, os sistemas físicos não apresentam propriedades 
definidas antes do ato da medição, a mecânica quântica por sua vez só é capaz de medir a 
probabilidade de se medir um valor esperado. O ato de medir afeta o estado em que o sistema 
se encontra fazendo o conjunto de probabilidades se reduzir a apenas um dos possíveis 
valores imediatamente após a medição 

 Uma importante consequência da descrição dos estados como vetores, de dimensão 
finita ou infinita, é o chamado Princípio da Superposição. Sejam duas funções de onda 
quaisquer, que representam um único estado de determinado sistema físico, 𝛹1(𝑞, 𝑡) e 
𝛹2(𝑞, 𝑡) e  duas constantes arbitrárias c1 e c2 de modo que a função de onda possa ser escrita 
como a seguinte combinação linear 

 𝛹(𝑞, 𝑡) = 𝑐1𝛹1(𝑞, 𝑡) + 𝑐2𝛹2(𝑞, 𝑡). 

Tomando-se seu complexo temos 
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𝛹(𝑞, 𝑡)* = (𝑐1𝛹1(𝑞, 𝑡))* + (𝑐2𝛹2(𝑞, 𝑡))* = 𝑐1
*𝛹1

* + 𝑐2
*𝛹2

*, 
de modo que: 

|Ψ|2 = |𝑐1|2|Ψ1|2 + |𝑐2|2|𝛹2|2 + 𝑐1
*𝑐2𝛹1

*𝛹2 + 𝑐2
*𝑐1𝛹2𝛹1

*. 
 
 Assim, pode-se perceber que a probabilidade total, descrita por duas funções de onda 
apresenta termos cruzados entre 𝑐1𝛹1(𝑞, 𝑡) e 𝑐2𝛹2(𝑞, 𝑡), c1 e c2 são as amplitudes de 
probabilidade dos respectivos estados 𝛹1(𝑞, 𝑡) e 𝛹2(𝑞, 𝑡)e os termos cruzados representam a 
superposição, e interferência, entre os mesmos. 

 A figura abaixo mostra os gráficos de distribuição de probabilidade ∣∣𝛹(𝑥)∣∣2 para 
partículas que passam por um aparato do tipo dupla fenda: à esquerda temos o gráfico 
referente a uma partícula clássica, como uma bola de gude; na direita um elétron atravessa o 
aparato. Em cor laranja temos a distribuição de probabilidade de que uma bola de gude atinja 
o anteparo numa dada posição, após passar pela fenda da direita, apresentando maior 
probabilidade de ser encontrada perto dessa fenda; em verde a densidade de probabilidade no 
caso em que a bola passa pela fenda da esquerda.  Em azul mostramos o que acontece quando 
ambas as fendas são abertas, de modo que quanticamente se vê o surgimento de um processo 
de interferência, o caminho tomado por um elétron no aparato de dupla fenda interfere na 
probabilidade de onde encontramos os elétrons subsequentes. 

 
Figura 1: Distribuição de probabilidade no aparato de dupla fenda nos casos clássico e quântico. 

 
2.2 O Segundo Postulado e os Observáveis Quânticos 

 

 De maneira simples, os operadores quânticos são objetos matemáticos que atuam sobre 
uma função, ou estado, transformando-a em outra função, 

 �̂�𝛹 = 𝛹′. 
 Os operadores podem ser pensados como os responsáveis por quaisquer alterações no 
estado de um sistema quântico. Assim, podemos considerar operadores cuja ação seja por 
exemplo: 

a) evoluir de um instante inicial a um instante final o arranjo de interesse, 

𝑈(𝑡, 𝑡0)𝜓(�⃗�, 𝑡0) = 𝜓(�⃗�, 𝑡), 
b) transladar o conjunto por uma certa distância, 
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𝑇(�⃗�, 𝑞0⃗⃗⃗⃗⃗)𝜓(𝑞0,⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑡) = 𝜓(�⃗�, 𝑡), ou 

c) girar o sistema ao longo de uma certa direção, 

𝑅(�⃗�)𝜓(�⃗�) = 𝜓(�⃗�′). 
 Pode-se ainda admitir que existam operadores responsáveis pelas medições de 

grandezas físicas, como posição, velocidade, momentum angular, energia, etc. A cada um 
desses observáveis físicos 𝑎, atribuímos um operador �̂� que atua no espaço de Hilbert do 
nosso problema. Logo, a representação do operador dependerá fortemente do espaço de 
Hilbert que descreve o problema de interesse.  

 Suponha, por exemplo, que estejamos interessados em sistemas com apenas dois graus 
de  liberdade, como ocorre por exemplo quando estudamos estados de spin que só adimitem 
duas possibilidade (apontados para cima ou para baixo), nesse caso é necessário trabalharmos 
apenas com um espaço vetorial de dimensão d=2, de modo que os estados são descritos por 
vetores com apenas duas entradas. Consequentemente todas as operações sobre esse tipo de 
sistema físico podem ser quantificadas por meio de matrizes 2 x 2. 

 Por outro lado, no caso em que nos interessamos por estados que podem assumir um 
contínuo de configurações, como é o caso da distribuição espacial de um elétron sobre uma 
linha, é necessário trabalharmos com uma representação de dimensão infinita para os 
operadores. Na representação de coordenadas, para construirmos o operador quântico posição 
�̂⃗⃗� = (�̂�, �̂�, �̂�) podemos simplesmente substituí-lo pela coordenada q=(x,y,z). Nessa mesma 
base de representação, a das coordenadas, o operador de momento linear das partículas do 
sistema é dado po 

�⃗⃗� = −𝑖ℏ (
𝜕

𝜕𝑥
𝑖̂ +

𝜕
𝜕𝑦

𝑗̂ +
𝜕

𝜕𝑧
�̂�), 

onde ℏ = ℎ
2𝜋

∼ 10−34𝐽. 𝑠 é a constante de Planck. 

  Uma consequência importante importante desta representação para os operadores 
acima é que torna-se fácil recuperar a seguinte relação de comutação fundamental 

[�̂�, 𝑃�̂�] = 𝑖ℏ, 

que corresponde a expressão matemática que traduz o príncipio da incerteza de Heisenberg: a 
natureza não nos permite determinar simultaneamente e com precisão absoluta a posição e a 
velocidade de uma partícula. Esse princípio afirma que não é possível saber com certeza o 
valor de uma grandeza física sem perder completamente a informação sobre outra grandeza, 
por exemplo: ao aumentar-se a precisão sobre a medida da posição de uma partícula, perde-se 
precisão em relação ao seu momento linear, de forma que: ∆𝑋.∆𝑃𝑋 ≥ ℏ

2
. 

 
2.3 O Terceiro Postulado e as Medições Quânticas 

 

Como vimos, qualquer ação sobre o sistema quântico deve ser descrita por um operador. 
Se essa operação não influenciar fisicamente o sistema, isto é, se não alterar o seu estado 
quântico, o vetor que o descreve pode, no máximo, sofrer um reescalonamento (caso 
contrário, o estado seria afetado, uma contradição). Nesses casos, dizemos que o sistema está 
em um autoestado associado a tal operador. Considere assim um operador �̂� que atua sobre 
um sistema que se encontra em um dos possíveis autoestados 𝛹𝑛(𝑞, 𝑡),  então 
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�̂�𝛹𝑛(𝑞, 𝑡) = 𝑎𝑛𝛹𝑛(𝑞, 𝑡). 
Matematicamente, da expressão acima podemos ver que, para esse operador, a cada 

autofunção 𝛹𝑛(𝑞, 𝑡)corresponde um autovalor 𝑎𝑛, que pode corresponder a um conjunto 
discreto ou contínuo. Se o operador atuante em Ψn(q,t) for linear, qualquer múltiplo da 
mesma, cΨn(q,t), é uma autofunção do operador com o mesmo autovalor que Ψn(q,t), ou seja, 
an. Tais autovalores correspondem aos únicos possíveis valores que podem ser obtidos ao se 
realizar uma medição. 

 Fisicamente, sabemos que os resultados de quaisquer medições, isto é, os autovalores, 
devem ser reais. Uma maneira de garantir a realidade dos autovalores de um problema é 
impor que o operador seja Hermitiano. Um operador é chamado Hermitiano caso ele seja 
igual ao seu operador adjunto: A=A†, um operador hermitiano deve satisfazer a seguinte 
relação: 

∫ 𝛹*�̂�𝛹𝑑𝑞
𝑅𝑛

= ∫(�̂�𝛹)∗𝛹𝑑𝑞
𝑅𝑛

 

 Pode-se mostrar que todos os autovalores de operadores hermitianos devem ser valores 
reais: 

 𝑎 = ∫ 𝛹*�̂�𝛹𝑑𝑞 = ∫ (�̂�𝛹)*𝛹𝑑𝑞 =
𝑛

𝑅

𝑛

𝑅
∫ (𝑎𝛹)*𝛹𝑑𝑞 = 𝑎*

𝑛

𝑅
. 

 Além disso, duas autofunções de um operador Hermitiano �̂� que correspondam a 

autovalores distintos são ortogonais. 

 A exemplo, sejam �̂�𝛹𝑖 = 𝑎𝑖𝛹𝑖e �̂�𝛹𝑗 = 𝑎𝑗𝛹𝑗  tal que 𝑎𝑖 ≠ 𝑎𝑗. Fazendo a projeção entre as 
autofunções temos:  

∫ 𝛹𝑖
*�̂�𝛹𝑗𝑑𝑞

𝑛

𝑅
= 𝑎𝑗𝛿𝑖𝑗 ≡ ∫ (�̂�𝛹𝑗)

*
𝛹𝑗𝑑𝑞 =

𝑛

𝑅
𝑎𝑖

*𝛿𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝛿𝑖𝑗, 

assim percebe-se que: (𝑎𝑖 − 𝑎𝑗)𝛿𝑖𝑗 = 0, portanto 𝛿𝑖𝑗 = ∫ 𝛹𝑖
*𝛹𝑗𝑑𝑞 = 0𝑛

𝑅 , chamamos 𝛿𝑖𝑗 de 
Delta de Kronecker e suas propriedades são: 

 𝛿𝑖𝑗 = (1, 𝑠𝑒 𝑖 = 𝑗
0, 𝑠𝑒 𝑖 ≠ 𝑗). 

 
 Se a autofunção 𝛹𝑛(𝑞, 𝑡) apresentar mais de um autovalor para o mesmo operador, 
dizemos que está degenerada, a multiplicidade de autovalores para o mesmo operador é 
chamado de grau de degenerescência.   
 

2.3.1 Conjunto Completo 

 

 Tomando uma autofunção arbitrária Ψ𝑛do operador 𝐴 ̂tal que 𝐴 ̂Ψ𝑛=𝑎𝑛Ψ𝑛, dizemos que o 
conjunto de todas as autofunções independentes formam um conjunto completo de forma que 
a função de onda de um estado qualquer do sistema possa ser sempre descrito como uma 
combinação linear das autofunções independentes: 
 

Ψ(q, t) = ∑ Ψ𝑛
𝑛

(𝑞, 𝑡)𝐶𝑛. 

 Precisamente, dizemos que um operador pode apresentar um espectro contínuo de 
autovalores e não somente valores discretos de forma que: 
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Ψ(q, t) = ∑ Ψ𝑛
𝑛

(𝑞, 𝑡)𝐶𝑛 +  ∫Ψ(a)C(a)da
𝑎

. 

 
 O conjunto de todas as autofunções forma um espaço vetorial chamado de Espaço de 
Hilbert e as autofunções constituem a base desse espaço. 

 
2.4 O Quarto Postulado e o Colapso Quântico 

 

 O ato da medição de um observável associado a um operador �̂� em um estado misto 
Ψ = ∑ Ψ𝑛𝑛 𝐶𝑛 transforma o estado do sistema no autoestado Ψ𝑛 e retorna como resultado o 
autovalor an com probabilidade proporcional a |𝑐𝑛|2. Consequentemente o valor médio de um 
conjunto de medidas do operador �̂� num mesmo estado é dado por: 

〈𝐴〉 =
∫ Ψ∗

𝑅𝑛 𝐴 ̂Ψdq
∫ Ψ∗

𝑅𝑛 Ψdq
, 

para uma Ψ já normalizada. 
 Esse postulado traz uma diferença radical entre a mecânica clássica e a mecânica quântica: 
a informação contida na função de onda é perdida após o ato da medida, consequentemente 
após uma medida realizada não é possível determinar todas as observáveis do estado original. 
 Uma consequência direta desse postulado é o princípio de incerteza de Heisenberg. Esse 
princípio afirma que não é possível saber com certeza o valor de uma grandeza física sem 
perder completamente a informação sobre outra grandeza, por exemplo: ao aumentar-se a 
precisão sobre a medida da posição de uma partícula, perde-se precisão em relação ao seu 
momento linear, de forma que: ∆𝑥∆𝑝𝑋 ≥ ℎ

4𝜋
. 

 
2.5 O Quinto Postulado e a Evolução Quântica 

 

 A função de onda do sistema varia com o tempo de acordo com a equação de onda de 
Schröedinger: 

�̂� Ψ(q, t) =
𝑖
2𝜋

𝜕
𝜕𝑡

Ψ(q, t), 

onde �̂� é operador de Hamilton e representa a soma das energias cinética e potencial do 
sistema: �̂� = �̂� + �̂�(�⃗⃗�), sendo �̂� expresso em termos do operador momento linear �̂� da 
partícula. Para problemas de uma dimensão �̂� = 𝑝²

2𝑚
= −ℏ²

2𝑚
𝜕2

𝜕𝑥2 , então obtemos: 
−ℏ²
2𝑚

𝜕2

𝜕𝑥2 Ψ(x, t) + 𝑉(𝑥)Ψ(x, t) = 𝑖ℏ
𝜕
𝜕𝑡

Ψ(𝑥, t). 
 
 Trata-se de uma equação diferencial parcial que depende de duas variáveis, sendo que o 
lado esquerdo envolve apenas a coordenada espacial e o lado direito depende apenas da 
coordenada temporal, não havendo termos cruzados. 
Nesse caso, a equação de Schröedinger pode ser dividida através do método de separação de 
variáveis, Ψ(x,t)=ϕ(x)φ(t), de modo que 

 𝑖ℏ
𝜕
𝜕𝑡

φ(𝑡) = Eφ(𝑡), 
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−ℏ2

2𝑚
𝜕2

𝜕𝑥2 ϕ(𝑥) + 𝑉(𝑥)ϕ(𝑥) = 𝐸ϕ(𝑥). 
 
 A equação para a parte temporal pode ser facilmente resolvida, fornecendo a dependência 
temporal φ(t)=φ0e−iωt onde ω=𝐸

ℏ
. Já a dependência espacial da função de onda é regida pela 

segunda equação e depende do potencial submetido ao sistema, produzindo uma solução geral 
do tipo 

Ψ(x,t)=∑ C𝑛ϕ𝑛(𝑥)e−i 𝐸𝑛
ℏ

𝑡. 
  
2.6 O Sexto Postulado e a Simetrização Quântica 

 
 As partículas quânticas apresentam uma característica intrínseca chamada de spin, que 

juntamente com massa e carga, por exemplo, permitem a classificação dos constuintes 
fundamentais da natureza. Essa nova propriedade das partículas, referente ao momentum 
angular spinorial, pode ser interpretada, grosso modo, como  um rótulo que caracteriza como 
a partícula se comportaria quando a “giramos”. Isso é similar ao que ocorre com o momentum 
angular orbital�̂� = �̂� × �̂�, cujo operador quântico é considerado o gerador das rotações no 
espaço tridimensional, 

𝜓(�⃗�′) = 𝑅(�⃗�)𝜓(�⃗�) = 𝑒−𝑖�⃗⃗�.�⃗⃗⃗� ℏ⁄ 𝜓(�⃗�). 
 
 No caso do grau de liberdade spinorial, algumas partículas permanecem invariantes 

quando “giradas” por 2π enquanto outras precisam ser “rodadas” por 4π para serem 
invariantes, havendo inclusive as que não se modificam quando submetidas a esse tipo de 
rotação. Em casos de duas partículas dipostas unidimensionalmente, em que uma permutação 
pode ser vista como uma rotação do sistema, percebe-se mais claramente que a função de 
onda pode ganhar uma fase quando a identidade de duas partículas idênticas é trocada.  
 Essa descrição pode ser estendida a muitos corpos em 3 dimensões, sendo associada ao 
postulado da simetrização da função de onda, 

 
𝛹(𝑞1, . . . 𝑞𝑖. . . 𝑞𝑗, . . . 𝑞𝑁, 𝑡) = ±𝛹(𝑞1, . . . 𝑞𝑗. . . 𝑞𝑖, . . . 𝑞𝑁, 𝑡). 

 Partículas idênticas que são invariantes sob permutações têm funções de onda simétricas e 
são chamadas de bósons, ao passo que partículas idênticas que ganharem uma fase -1 sob 
permutações têm funções de onda anti-simétricas e são chmadas de férmions. Assim, quando 
lidamos com um sistema de muitas partículas devemos garantir que a função de onda total do 
sistema seja simétrica quando tivermos bósons e anti-simétrica quando forem férmions. 
 

3 Exemplos simples 
 
Nesta seção mostraremos brevemente como os postulados podem ser usados para 

descrever sistemas de dois níveis, associados a um espaço de Hilbert de dimensão finita, 
como sistemas de infinitos graus de liberdade, associados a um espaço de Hilbert de dimensão 
infinita. 
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3.1 Dimensão infinita: Potencial unidimensional infinito 

Tomemos um potencial V(x) tal que: 𝑉(𝑥) = {
∞, 𝑥 ≤ 0

0, 0 < 𝑥 < 𝐿
∞, 𝑥 ≥ 𝐿

, como na figura abaixo: 

 
Figura 2: Poço de potencial unidimensional entre as regiões 0 e L. 

  Nesse problema, consideramos uma partícula livre confinada numa região de 
dimensão L, de modo que o potencial seja nulo no intervalo entre 0 e L, mas que seja tão 
grande que possa ser considerado inacessível fora de seu intervalo. Assim garantimos que 
partícula esteja localizada entre 0 e L pois para a encontrarmos fora dessa região a mesma 
deveria apresentar energia infinitamente alta. 

 Precisamos considerar somente a parte estacionária da equação de Schröedinger para esse 
caso, já que o potencial escolhido não depende do tempo: 

(−ℏ²
2𝑚

𝑑
𝑑𝑥²

+ 𝑉(𝑥)) Ψ(x) = E. Ψ(x), 

somente para a região onde V(x) = 0 existirá a função de onda Ψ(x), portanto temos que: 
𝑑

𝑑𝑥²
Ψ(x) = 2𝑚𝐸

ℏ²
 Ψ(x), 

tomando 𝑘² = 2𝑚𝐸
ℏ²

, temos de resolver uma equação do tipo: 

Ψ(x)" −  𝑘²Ψ(x) = 0, (𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 Ψ(x)" = 𝑑
𝑑𝑥²

Ψ(x)) 

cuja solução geral é dada por: 

Ψ(x) = 𝐴𝑒𝑖𝑘𝑥 + 𝐵𝑒−𝑖𝑘𝑥, 

no entanto, podemos escrevê-la numa forma equivalente, tornando os cálculos mais simples: 

Ψ(x) = 𝐴 sin 𝑘𝑥 + 𝐵 cos 𝑘𝑥  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 < 𝑥 < 𝐿. 

 Aplicando as condições de contorno do problema: 

Ψ(x) = 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ≤ 0 𝑒 𝑥 ≥ 𝐿, 

específicamente nesse caso, com um potencial que vai a infinito num único ponto não 
podemos dizer que a derivada 𝑑

𝑑𝑥
Ψ(x) é contínua. 

𝐴 sin 0 + 𝐵 cos 0 = 0, 

𝐴 sin 𝑘𝐿 + 𝐵 cos 𝑘𝐿 = 0, 
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como Ψ(0) = Ψ(L), e pelo conjunto de equações acima percebe-se que o coeficiente B deve 
ser necessariamente zero, ficamos com: 

𝐵 = 0, 𝐴 sin 𝑘𝐿 = 0. 

 Dessa forma, podemos dizer que o argumento kl deve ser um múltiplo inteiro de π: 

𝑘𝐿 = 𝑛𝜋, 𝑘𝑛 =
𝑛𝜋
𝐿

. 

 Logo, a solução do nosso problema deve ter a seguinte forma: 

Ψ𝑛(x) = 𝐴𝑛. sin (𝑛𝜋
𝐿

𝑥), 

podemos normalizar a função acima calculando seu módulo: 

∫|Ψ𝑛|
𝐿

0

²𝑑𝑥 = 1, |𝐴𝑛|². ∫ sin² (
𝑛𝜋
𝐿

𝑥)
𝐿

0

𝑑𝑥 = 1, 

com isso obtemos o coeficiente 𝐴𝑛 = √2
𝐿
. Portanto, a função de onda para o caso escolhido 

pode ser escrita como: 

Ψ𝑛(x) = √2
𝐿

. sin (
𝑛𝜋
𝐿

𝑥). 

 Da equação do comprimento de onda de de Broglie, 𝜆 = ℎ
𝑝
, temos que: 𝑝 = ℎ

𝜆
, além disso, o 

coeficiente k, conhecido como número de onda, pode ser calculado como 𝑘 = 2𝜋
𝜆

, ao unirmos 

as duas equações temos: 𝑝 = ℎ𝑘
2𝜋

, como sabemos ℏ = ℎ
2𝜋

, com isso podemos escrever o 
momento linear como 𝑝 =  ℏ𝑘. 

 Dito isso, ao calcularmos a energia cinética de uma partícula pela expresão 𝑝²
2𝑚

 temos: 

𝐸𝑛 =
ℏ²𝑘²
2𝑚

=
ℏ²𝜋²
2𝑚𝐿²

𝑛², 

é fácil perceber a dependência da energia com n , por isso dizemos que a energia é quantizada 
e não pode assumir qualquer valor, além disso, entre um nível de energia e outro há uma 
região inacessível que cresce gradativamente com o quadrado do nível de energia 
fundamental (n=1), assim, o primeiro nível excitado de energia apresenta 4.E1, o segundo 
nível excitado apresenta 9.E1, além disso, como há somente um valor de energia para cada 
estado dizemos que estes estados são não-degenerados. 

 

4 Conclusões 
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Sistemas físicos em escala atômica e subatômica, como elétrons, átomos, entre outros, 
devem ser caracterizados por vetores em um espaço de Hilbert. A evolução dos vetores 
quânticos pode ser vista como a ação de um elemento de um grupo de Lie, associado a 
operadores que vivem em uma álgebra de Lie; o gerador da evolução temporal, ademais, está 
intimamente ligado a sistemas dinâmicos do tipo Hamiltoniano.  

Quaisquer operações físicas que podem ser feitas sobre o conjunto de interesse – tais 
quais evoluções, translações, rotações, ou medidas, como as de energia, momentum linear ou 
momentum angular – devem portanto ser descritas por operadores atuando no espaço vetorial 
de interesse. A mecânica quântica, assim, pode ser vista como um problema de teoria de 
representação para operadores que atuam num espaço de Hilbert e a compreensão de seus 
aspectos relevantes baseia-se na determinação do espectro dos operadores. 
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Resumo. Neste trabalho é revisado o assunto Construções Geométricas via Régua e 
Compasso, abordando a possibilidade da construção de um número utilizando apenas a 
régua e o compasso, é apresentado quais condições são necessárias para tal e discutido 
os célebres e históricos problemas de construção geométrica: duplicação do cubo, 
quadratura do círculo e trissecção do ângulo. Também é utilizado como ferramenta de 
apoio o software de Geometria Dinâmica "ReC - Régua e Compasso".  

 

Palavras-chave: Geometria Dinâmica; Construções; Régua e Compasso; Expressões Algébricas. 

1   Introdução 
As Construções Geométricas são datadas desde muito antes da era Cristã, e tiveram uma 

grande importância para todo o desenvolvimento posterior da Matemática. Foram os gregos 
os primeiros a trabalhar com Construções Geométricas utilizando apenas a régua e o 
compasso. Exercícios que hoje tem como função calcular, para os gregos desta época a função 
era de construir. 

Problemas de Construção Geométrica é parte integrante do estudo da Geometria. O 
processo de construção amplia ao estudante suas fronteiras de conhecimento e facilita a 
compreensão dos conceitos e das propriedades geométricas, não só da Geometria Euclidiana, 
mas também a Geometria Analítica fica facilitada aos estudantes com este conhecimento. 

Nas Construções Geométricas de hoje já existe a opção de substituir a régua e o compasso 
propriamente dito, por softwares que reproduzem as mesmas funções, só que estes com uma 
precisão jamais vista. A chamada Geometria Dinâmica se destaca neste contexto por 
proporcionar aos estudantes a experimentação, a pesquisa das propriedades mais importantes 
e invariantes nas construções. 

Neste trabalho é abordada a ideia da construção de um número utilizando-se apenas a 
régua e o compasso, ideias estas que surgiram, historicamente, da busca por soluções para 
alguns problemas célebres de construções geométricas, que chegaram a aguardar dois 
milênios de evolução da matemática para que se atingisse o ápice de compreensão e solução. 
É utilizado aqui o software livre de Geometria Dinâmica "ReC" como ferramenta nas 
construções. Problemas como o da duplicação do cubo, que consiste em construir via régua e 
compasso um cubo cujo volume seja o dobro de outro cubo dado; o problema da quadratura 
do círculo, que consiste em construir um quadrado cuja área seja a mesma de um círculo 
dado; o problema da trissecção do ângulo, que consiste em dividir um ângulo em três partes 
iguais; são exemplos de problemas que por milênios nortearam a busca por soluções e 
proporcionaram e ainda proporcionam o desenvolvimento da matemática [9].  
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2   A Geometria Dinâmica e o Software Régua e Compasso 
Os Softwares de Geometria Dinâmica são aqueles em que somos capazes de construir e 

manipular as figuras geométricas. A principal diferença destes softwares para os de geometria 
não dinâmica é a possibilidade de ‘mover’ as figuras construídas por meio do mouse, nos 
dando a possibilidade de visualizar as diversas formas da figura construída. O que facilita a 
compreensão do comportamento geométrico dos elementos envolvidos. 

O aplicativo ‘Régua e Compasso’, é um software de construções geométricas dinâmicas e 
interativas, desenvolvido pelo professor geógrafo alemão René Grothmann da Universidade 
Católica de Berlin. O software pode ser utilizado como um ótimo laboratório de geometria, 
podendo ser facilmente construídos pontos, retas, ângulos e círculos, testando os 
conhecimentos de geometria com exemplos e contraexemplos. Sendo ele um software livre, 
pode ser adquirido por escolas e alunos sem custos. 

 
Figura 1: Logo do Software Régua e Compasso 

 
As construções feitas no ‘Régua e Compasso’ são simples e dinâmicas. Para garantir que 

as construções geométricas de fato representam os entes mencionados, elas devem estar 
acompanhadas de justificativas matemáticas. Como exemplo, vejamos a construção da 
Mediatriz de um segmento. 

2.1  Exemplo de construção com o software ReC: a mediatriz 
Definimos a mediatriz do segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  como segue: 
Definição 2.1.1: A mediatriz do segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  é o lugar geométrico dos pontos 

equidistantes dos pontos 𝐴 e 𝐵. 
O traçado da mediatriz determina, consequentemente, o ponto médio do segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . 
Ideia da construção geométrica: Dado o segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , é traçado dois círculos de 

mesmo raio, de modo que haja dois pontos de interseção entre eles, com centros em 𝐴 e em 𝐵. 
Sejam 𝐶 e 𝐷 os pontos de interseção desses círculos. A reta 𝐶𝐷 ⃡     é a mediatriz de 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . 

A construção geométrica no ReC: 

- Clica-se no ícone de segmento de reta, , para construir o segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  dado (Fig. 2). 

- Clica-se agora no ícone do círculo, , e centros em 𝐴 e 𝐵 e com o raio maior que a 
metade do segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , para que haja duas interseções entre os círculos, constroem-se dois 
círculos (Fig. 3). 

- Os dois pontos de interseção dos círculos, os pontos 𝐶 e 𝐷, como é mostrado a Figura 3, 

determinam a reta 𝐶𝐷 ⃡    , basta clicar no ícone de reta, , e clicar nos dois pontos de 
interseções, os pontos 𝐶 e 𝐷 (Fig. 4). 
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Figura 2: A Mediatriz: passo 1 

 

 
Figura 3: A Mediatriz: posse 2 

 

 
Figura 4: A Mediatriz: passo 3 

 

A reta 𝐶𝐷 ⃡     é a mediatriz do segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . 
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Justificativa: Como os segmentos 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐵̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  e 𝐷𝐴̅̅ ̅̅ , por construção têm a mesma 
medida, pois eles são o raio dos círculos construídos, então o quadrilátero 𝐴𝐶𝐵𝐷 é um 
losango, e as diagonais de um losango são perpendiculares e cortam-se ao meio. Assim, dado 
qualquer ponto 𝑋 na reta 𝐶𝐷 ⃡    , 𝐴𝑋 ≡ 𝑋𝐵, pois ∆𝐴𝑋𝑀 ≡ ∆𝐵𝑋𝑀, sendo 𝑀 o ponto médio do 
segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , pelo caso de congruência de triângulos 𝐿𝐴𝐿, 𝐴𝑀̅̅̅̅̅ ≡ 𝐵𝑀̅̅ ̅̅̅, 𝐴�̂�𝑋 ≡ 𝐵�̂�𝑋 e 
𝑀𝑋̅̅̅̅̅ ≡ 𝑀𝑋̅̅ ̅̅̅ (lado comum) [2]. 

Note que esta construção independe do “tamanho” ou da posição do segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . De 
fato, é possível na tela do software mover os pontos 𝐴 e 𝐵 da figura 4, basta clicar no ícone 

, e em seguida arrastar um dos pontos, para perceber que, a mediatriz permanece. 

3   Os Célebres Problemas 
 

Os Pitagóricos e os Pré-Platônicos detinham um vasto conhecimento de matemática e é 
também desta época, século IV a.C, que vários e belíssimos problemas de geometria foram 
resolvidos usando apenas régua não graduada, e o compasso. Mas não menos que cinco 
problemas investigados pelos gregos daquela época ficaram sem solução, os quais tiveram de 
aguardar dois milênios de evolução matemática para que fossem completamente 
compreendidos, foram eles:  

 
1. Construção de um cubo cujo volume fosse o dobro do volume de outro cubo dado. 

Este problema ficou conhecido como duplicação do cubo. 
2. Construção de um segmento de reta cujo comprimento fosse igual ao perímetro de 

uma dada circunferência. Este problema ficou conhecido como retificação da 
circunferência. 

3. Construção de um quadrado cuja área fosse igual à de um dado círculo. Este problema 
ficou conhecido como quadratura do círculo. 

4. Divisão de um ângulo qualquer em três partes iguais. Este problema ficou conhecido 
como trissecção do ângulo. 

5. Construção de polígonos regulares. Este problema consiste em dividir uma 
circunferência em 𝑛 partes iguais. 

 

Onde destes, a duplicação do cubo, quadratura do círculo e a trissecção do ângulo ficaram 
conhecidos como Os Três Problemas Clássicos [6,8]. 

Pela Teoria das Equações Algébricas ficou provado que a duplicação do cubo, retificação 
da circunferência e a quadratura do círculo são sempre impossíveis usando apenas régua e 
compasso. A trissecção do ângulo só é possível em casos particulares, como por exemplo, 
45°, 90°, 180°, 270°, …, não existindo uma maneira geral para trisseccionar qualquer ângulo. 
Para a divisão da circunferência em 𝑛 partes iguais, Gauss deu a seguinte resposta em 1786: 
ela só é possível quando 𝑛 é um número da forma 𝑛 = 2𝑠𝑝1

𝑟1𝑝2
𝑟2𝑝3

𝑟3 … onde 𝑠 é um número 
inteiro não negativo, 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, … são primos da forma (22𝑘 + 1) e 𝑟1, 𝑟2, 𝑟3, … são cada um 
deles, zero ou um [6]. Ainda assim, existindo uma incógnita nesta questão: até hoje não se 
sabe se para 𝑘 > 4 existem ou não primos do tipo (22𝑘 + 1).  

Quanto aos Três Problemas Clássicos, serão analisados adiante de forma separada, 
buscando justificativas a nível mais elementar, antes, porém, será visto alguns conceitos e 
ideias sobre números construtíveis. 
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4   Números Construtíveis 

Deseja-se tentar construir, via régua e compasso, um dado número. Mas as construções 
utilizando a régua e o compasso tem como “matérias-primas” apenas pontos, retas, 
segmentos, etc. Assim, faz-se necessário esclarecer o que se quer dizer com “construir 
números” ou “números construtíveis”.  

A ideia é associar o número que se deseja construir a um segmento, e então trabalhar na 
construção do segmento associado. Para tanto, se toma uma reta e escolhe, arbitrariamente, 
um ponto 𝑃 nesta reta e o fixa, associando o número zero a ele. Em seguida se toma outro 
ponto 𝑄 nesta mesma reta, 𝑄 diferente de 𝑃, e se associa a ele o número 1. Desta forma, pode-
se pensar no segmento 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  como uma unidade básica de medida, e a partir dela associar a 
cada ponto da reta um único número real e reciprocamente. De forma que, dado um segmento 
𝑃𝑅̅̅ ̅̅ , se pode associar ao ponto 𝑅 um único número real 𝑎, e reciprocamente, dado o número 
real 𝑎 pode-se associar a ele um único ponto 𝑅, e considerar o segmento 𝑃𝑅̅̅ ̅̅ . Neste contexto, 
se diz que o segmento 𝑃𝑅̅̅ ̅̅  está associado ao número 𝑎, ou que o número 𝑎 está associado ao 
segmento 𝑃𝑅̅̅ ̅̅ . Utilizamos 𝑃𝑅̅̅ ̅̅ = 𝑎 para denotar a associação entre o ponto 𝑅 e o número 𝑎. 
Agora estamos aptos a apresentar a seguinte definição: 

Definição 4.1: Dizemos que o número 𝑎 é construtível, se o segmento 𝑃𝑅̅̅ ̅̅  a ele associado 
for construtível via régua e compasso a partir do segmento unitário 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ . 

Se 𝑎 e 𝑏 são números reais construtíveis, então 𝑎 + 𝑏, 𝑎 − 𝑏, 𝑎. 𝑏, 𝑎
𝑏
 (se 𝑏 ≠ 0), 1

𝑏
 se 

(𝑏 ≠ 0) e √𝑎 se (𝑎 ≥ 0) também são construtíveis [5,6]. 
Esta propriedade garante que todo número racional é construtível e também os irracionais 

obtidos a partir do cálculo com raiz quadrada de números construtíveis [10], como por 
exemplo √𝑝 se 𝑝 > 0. Veja as construções nos exemplos que seguem. 

4.1  Construção dos Números 𝒂 + 𝒃 e 𝒂 − 𝒃  
Dados os números 𝑎 e 𝑏, de forma que sejam construtíveis, considere a reta 𝑃𝑅 ⃡     de tal 

forma que 𝑃𝑅̅̅ ̅̅ = 𝑎, e sobre a reta 𝑃𝑅 ⃡     constrói-se o segmento 𝑃𝐵̅̅ ̅̅ , tal que 𝑅𝐵̅̅ ̅̅ = 𝑏 e que 𝑅 
esteja entre 𝑃 e 𝐵. Constrói-se também um círculo com centro no ponto 𝑅 e de raio 𝑅𝐵̅̅ ̅̅ = 𝑏. 
O círculo construído terá duas interseções com a reta 𝑃𝑅 ⃡    , o ponto 𝐵 e o ponto 𝐶. Então temos 
que, 𝑃𝐵̅̅ ̅̅ = 𝑎 + 𝑏 e 𝑃𝐶̅̅̅̅ = 𝑎 − 𝑏, o que mostra que 𝑎 + 𝑏 e  𝑎 − 𝑏 são números construtíveis 
[10] (Fig. 5). 
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Figura 5: Os Números 𝑎 + 𝑏 e 𝑎 − 𝑏 

4.2  Construção do Número 𝒂. 𝒃 
Dados os números 𝑎 e 𝑏, de forma que sejam construtíveis. Para a construção de 𝑎. 𝑏, 

considera-se que 𝑎 e 𝑏 têm o mesmo sinal, pois se tiverem sinais contrários, basta considerar 
na reta, o simétrico do segmento construído.  

Considere duas retas distintas, 𝑃𝑅 ⃡     e 𝑃𝑄 ⃡    , onde os segmentos 𝑃𝑅̅̅ ̅̅ = 𝑎 e o segmento 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  
seja unitário, ou seja, 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ = 1. Considere ainda o ponto 𝐵 sobre a reta 𝑃𝑄 ⃡    , onde 𝑃𝐵̅̅ ̅̅ = 𝑏. 
Considere a reta que passa pelos pontos 𝑅 e 𝑄, a reta 𝑅𝑄 ⃡    .  Paralela à reta 𝑅𝑄 ⃡    , constrói-se uma 
reta que passe pelo ponto 𝐵. Esta reta intercepta 𝑃𝑅 ⃡     em um ponto 𝐶, onde 𝑃𝐶̅̅̅̅ = 𝑎. 𝑏, [10] 
como mostra a Figura 6. 

 

 

Figura 5: O Número 𝑎. 𝑏 
 

Justificativa: Pela semelhança de triângulo, ∆𝑃𝑄𝑅 ≈ ∆𝑃𝐵𝐶, temos que 
 

𝑃𝑄̅̅ ̅̅

𝑃𝑅̅̅ ̅̅ =
𝑃𝐵̅̅ ̅̅
𝑃𝐶̅̅ ̅̅  

ou seja, 
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1
𝑎

=
𝑏

𝑃𝐶̅̅̅̅  

𝑃𝐶̅̅̅̅ = 𝑎. 𝑏. 
 
O que mostra que 𝑎. 𝑏 é um número construtível. 

4.3  Construção do Número 𝒂
𝒃
 

Dados os números 𝑎 e 𝑏, de forma que sejam construtíveis. Considere duas retas, 𝑃𝑅 ⃡     e 
𝑃𝑄 ⃡    , onde 𝑃𝑅̅̅ ̅̅ = 𝑎 e o segmento 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  seja unitário, ou seja, 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ = 1, e um ponto 𝐵 sobre a reta 
𝑃𝑄 ⃡    , tal que 𝑃𝐵̅̅ ̅̅ = 𝑏. Constrói-se a reta que passa pelos pontos 𝐵 e 𝑅, a reta 𝐵𝑅 ⃡    , e a reta que 
passa pelo ponto 𝑄, de forma que seja paralela à reta 𝐵𝑅 ⃡     e que intercepte a reta 𝑃𝑅 ⃡     em um 
ponto 𝐶, onde 𝑃𝐶̅̅̅̅ = 𝑎

𝑏
, [10] conforme mostra a Figura 7. 

 

 
Figura 7: O Número 𝑎 𝑏⁄  

 
Justificativa: Pela semelhança de triângulo, ∆𝑃𝑄𝐶 ≈ ∆𝑃𝐵𝑅, temos que 
 

𝑃𝐵̅̅ ̅̅
𝑃𝑄̅̅ ̅̅ =

𝑃𝑅̅̅ ̅̅
𝑃𝐶̅̅ ̅̅  

ou seja, 
𝑏
1

=
𝑎

𝑃𝐶̅̅̅̅  

𝑃𝐶̅̅̅̅ =
𝑎
𝑏
. 

 
O que mostra que 𝑎

𝑏
 é um número construtível. 

4.4  Construção do Número √𝒑 
A construção que será apresentada aqui generaliza a ideia da construção de √𝒏, para um 

inteiro positivo 𝑛 que apresentamos anteriormente. É feita a construção de √𝒑, supondo 𝑝 
primo, apenas para destacar que este número pode ser um irracional, mas a construção não 
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utiliza o fato de 𝑝 ser um primo, podendo ser repetida integralmente para qualquer número 
real positivo e construtível 𝑎.  

Para a construção considere a reta 𝑃𝐵 ⃡     de tal forma que 𝑃𝐵̅̅ ̅̅ = 𝑝, sendo 𝑝 um número 
primo, o ponto 𝑃 a origem da reta e o ponto 𝑄 sobre a reta 𝑃𝐵 ⃡     de tal forma que o segmento 
𝑃𝑄̅̅ ̅̅  seja unitário, 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ = 1. Determina-se o ponto médio 𝑀 do segmento 𝑃𝐵̅̅ ̅̅ . É construído um 
círculo com centro em 𝑀 e raio 𝑀𝐵̅̅ ̅̅̅ e a reta perpendicular à reta 𝑃𝐵 ⃡     passando por 𝑄. Na 
interseção desta reta com o círculo é marcado o ponto 𝐴. Constrói-se agora um novo círculo, 
com centro no ponto 𝑃 e raio 𝑃𝐴̅̅ ̅̅ , determinando o ponto C como a interseção deste círculo 
com a reta 𝑃𝐵 ⃡    . Segue que 𝑃𝐶̅̅̅̅ = √𝑝 (Fig. 8). 
 

 
Figura 8: O Número √𝑝 

 
Justificativa: Considere o triângulo retângulo ∆𝑃𝐴𝐵, com ângulo reto em 𝐴, onde 𝐴𝑄̅̅ ̅̅  é a 

altura relativa à hipotenusa 𝑃𝐵̅̅ ̅̅ . Uma relação métrica do triângulo retângulo nos garante que 
 

𝑃𝐴̅̅ ̅̅ 2 = 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ . 𝑃𝐵̅̅ ̅̅  
ou seja, 

𝑃𝐴̅̅ ̅̅ 2 = 1. 𝑝 
𝑃𝐴̅̅ ̅̅ = √𝑝. 

 
Sabendo que 𝑃𝐴̅̅ ̅̅ = 𝑃𝐶̅̅̅̅ , pois são raios do mesmo círculo, então 
 

𝑃𝐶̅̅̅̅ = √𝑝. 

Por exemplo, fazendo 𝑝 = 17 construtível, temos que √𝑝 = √17 é construtível. Com isso 

pode-se concluir que os números tipo 3 + √3, √5 − √2,  também são construtíveis. 

5   Pontos e Retas Construtíveis no Plano Cartesiano 
No ambiente do plano cartesiano também é possível falar de objetos construtíveis via 

régua e compasso. 
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Definição 5.1: Um ponto 𝑃(𝛼, 𝛽) no plano cartesiano é um ponto construtível se suas 
coordenadas são construtíveis, ou seja, se 𝛼 e 𝛽 são construtíveis. 

Definição 5.2: Um segmento de reta que passa pelos pontos 𝑃(𝛼, 𝛽) e 𝑄(𝛾, 𝛿), é um 
segmento de reta construtível se 𝛼, 𝛽, 𝛾 e 𝛿 são construtíveis. 

A equação geral da reta que passa pelos pontos 𝑃(𝛼, 𝛽) e 𝑄(𝛾, 𝛿) é da seguinte forma 
 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 
 
Onde 𝑎 = (𝛿 − 𝛽), 𝑏 = (𝛼 − 𝛾) e 𝑐 = 𝛽𝛾 − 𝛼𝛿. 
 
De fato, numa equação de reta, o coeficiente angular de uma reta que passa pelos pontos 

𝑃(𝛼, 𝛽) e 𝑄(𝛾, 𝛿) é dado por: 

𝑚 =
𝛿 − 𝛽
𝛾 − 𝛼

 

 
Substituindo na equação fundamental [7], temos 
 

𝑦 − 𝑦𝑝 = 𝑚(𝑥 − 𝑥𝑝) 

𝑦 − 𝛽 =
𝛿 − 𝛽
𝛾 − 𝛼

(𝑥 − 𝛼) 

(𝛾 − 𝛼)(𝑦 − 𝛽) = (𝛿 − 𝛽)(𝑥 − 𝛼) 
(𝛿 − 𝛽)𝑥 + (𝛼 − 𝛾)𝑦 + (𝛽𝛾 − 𝛼𝛿) = 0. 

 
Tomando 𝑎 = (𝛿 − 𝛽), 𝑏 = (𝛼 − 𝛾) e 𝑐 = 𝛽𝛾 − 𝛼𝛿, temos 
 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 
 
Como 𝑎, 𝑏 e 𝑐 foram obtidos a partir das operações fundamentais com os números 𝛼, 𝛽, 𝛾 

e 𝛿, então 𝑎, 𝑏 e 𝑐 são construtíveis sempre que 𝛼, 𝛽, 𝛾 e 𝛿 o forem [10]. 

5.1  Interseção de Duas Retas no Plano Cartesiano 
Para determinar a interseção de duas retas do tipo 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, [7] procedemos da 

seguinte maneira: 

{
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0

𝑎′𝑥 + 𝑏′𝑦 + 𝑐′ = 0 

 
Multiplicando a primeira equação por 𝑎′ e a segunda por 𝑎, é possível eliminar o termo 𝑥 

somando as duas equações: 

{𝑎𝑎′𝑥 + 𝑏𝑎′𝑦 + 𝑐𝑎′ = 0
𝑎′𝑎𝑥 + 𝑏′𝑎𝑦 + 𝑐′𝑎 = 0 

 
(𝑎′𝑏 − 𝑎𝑏′)𝑦 + (𝑎′𝑐 − 𝑎𝑐′) = 0 
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𝑦 =
𝑎𝑐′ − 𝑎′𝑐
𝑎′𝑏 − 𝑎𝑏′

  

 
De forma análoga, multiplicando a primeira equação por 𝑏′ e a segunda po 𝑏, é possível 

eliminar o termo 𝑦 e determinar 𝑥. Assim, 
 

𝑥 =
𝑏𝑐′ − 𝑏′𝑐
𝑎𝑏′ − 𝑎′𝑏

  

 
Como 𝑥 e 𝑦 foram obtidos a partir das operações fundamentais com os números 𝑎, 𝑏 e 𝑐, 

então 𝑥 e 𝑦 são construtíveis sempre que 𝑎, 𝑏 e 𝑐 o forem [10]. 

5.2  O Círculo no Plano Cartesiano 
Definição 5.2.1: Um círculo de centro 𝐶(𝛼, 𝛽) que contenha o ponto 𝑃(𝛾, 𝛿), é 

construtível se as coordenadas de 𝐶 e 𝑃 forem construtíveis. 
A equação geral da circunferência [7] com centro no ponto 𝐶(𝛼, 𝛽) e que contenha o 

ponto 𝑃(𝛾, 𝛿) pode ser colocado na forma: 
 

𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑦2 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 
 
De fato, a equação reduzida da circunferência é da forma: 
 

(𝑥 − 𝑥𝑐)2 + (𝑦 − 𝑦𝑐)2 = 𝑟2 
 
onde 𝑟2 = (𝛾 − 𝛼)2 + (𝛿 − 𝛽)2, 𝑥𝑐 = 𝛼 e 𝑦𝑐 = 𝛽. Assim, 
 

(𝑥 − 𝛼)2 + (𝑦 − 𝛽)2 = (𝛾 − 𝛼)2 + (𝛿 − 𝛽)2 
 

𝑥2 − 2𝑥𝛼 + 𝛼2 + 𝑦2 − 2𝑦𝛽 + 𝛽2 = 𝛾2 − 2𝛼𝛾 + 𝛼2 + 𝛿2 − 2𝛽𝛿 + 𝛽2 
 

𝑥2 − 2𝛼𝑥 + 𝑦2 − 2𝛽𝑦 + (2𝛼𝛾 + 2𝛽𝛿 − 𝑦2 − 𝛿2) = 0 
 
Tomando 𝑎 = −2𝛼, 𝑏 = −2𝛽 e 𝑐 = 2𝛼𝛾 + 2𝛽𝛿 − 𝑦2 − 𝛿2, temos 
 

𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑦2 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 
 
Como 𝑎, 𝑏 e 𝑐 foram obtidos a partir das operações fundamentais com os números 𝛼, 𝛽, 𝛾 

e 𝛿, então 𝑎, 𝑏 e 𝑐 são construtíveis sempre que 𝛼, 𝛽, 𝛾 e 𝛿 o forem [10]. 

5.3  Interseção de um Círculo com uma Reta 
Para construir via régua e compasso, um ponto de interseção de uma reta com um círculo 

[7], basta construir a solução de um sistema da seguinte forma: 
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{𝑥
2 + 𝑦2 + 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0

𝑎′𝑥 + 𝑏′𝑦 + 𝑐′ = 0  

 
O sistema pode ter uma, duas ou nenhuma solução. Caso haja solução, elas são da forma 

𝑝 + 𝑞√𝑟, onde 𝑝, 𝑞 e 𝑟 são construtíveis e 𝑟 ≥ 0. 
De fato, considerando 𝑏′ ≠ 0 na segunda equação, temos que 
 

𝑦 =
−𝑐′ − 𝑎′𝑥

𝑏′
 

Desta forma, a primeira equação torna 
 

𝑥2 + (
−𝑐′ − 𝑎′𝑥

𝑏′
)

2

+ 𝑎𝑥 + 𝑏 (
−𝑐′ − 𝑎′𝑥

𝑏′
) + 𝑐 = 0 

 
(𝑎′2 + 𝑏′2)𝑥2 + (𝑎𝑏′2 + 2𝑎′𝑐′ − 𝑎′𝑏𝑏′)𝑥 + (𝑐′2 − 𝑏𝑏′𝑐′ + 𝑐𝑏′2) = 0 

 
Tomando 𝐴 = 𝑎′2 + 𝑏′2, 𝐵 = 𝑎𝑏′2 + 2𝑎′𝑐′ − 𝑎′𝑏𝑏′ e 𝐶 = 𝑐′2 − 𝑏𝑏′𝑐′ + 𝑐𝑏′2, temos 
 

𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶 = 0. 
 
Cuja solução é 

𝑥 =
−𝐵 ± √𝐵2 − 4𝐴𝐶

2𝐴
. 

 

Tomando agora 𝑝 = −𝐵
2𝐴

, 𝑞 = 1
2𝐴

 e 𝑟 = 𝐵2 − 4𝐴𝐶, temos 

 
𝑥 = 𝑝 ± 𝑞√𝑟 

 
De forma análoga e considerando 𝑎′ ≠ 0, a coordenada de 𝑦 é 
 

𝑦 =
−𝐸 ± √𝐸2 − 4𝐷𝐹

2𝐷
 

 
Com 𝐷 = 𝑎′2 + 𝑏′2, 𝐸 = 𝑎′2𝑏 + 2𝑏′𝑐′ − 𝑎𝑎′𝑏′ e 𝐹 = 𝑐′2 − 𝑎𝑎′𝑐′ + 𝑎′2𝑐 e por sua vez 

𝑝′ = −𝐸
2𝐷

, 𝑞′ = 1
2𝐷

 e 𝑟′ = 𝐸2 − 4𝐷𝐹, temos 

 
𝑦 = 𝑝′ ± 𝑞′√𝑟′ 
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Note que 𝑥 e 𝑦 foram obtidos a partir das operações fundamentais com os números 
𝑎, 𝑎′, 𝑏, 𝑏′, 𝑐 e 𝑐′. Assim, se a reta e o círculo dados forem construtíveis, isto é, se 𝑎, 𝑎′, 𝑏, 𝑏′, 𝑐 
e 𝑐′ forem construtíveis, então 𝑥 e 𝑦 também são necessariamente construtíveis [10]. 

5.4  Interseção Entre Dois Círculos 
Para se construir um novo ponto, obtido da interseção de dois círculos cujas equações 

possuem coeficientes construtíveis, recaímos em um sistema do tipo: 
 

{ 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0
𝑥2 + 𝑦2 + 𝑎′𝑥 + 𝑏′𝑦 + 𝑐′ = 0

 

 
Subtraindo a segunda equação da primeira, obtemos 
 

(𝑎 − 𝑎′)𝑥 + (𝑏 − 𝑏′)𝑦 + (𝑐 − 𝑐′) = 0 
 
O qual equivale ao novo sistema 
 

{ 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0
(𝑎 − 𝑎′)𝑥 + (𝑏 − 𝑏′)𝑦 + (𝑐 − 𝑐′) = 0 

 
O que nos leva a um sistema do tipo da interseção da reta com o círculo. Pode-se concluir 

então que a solução é análoga ao que já foi visto na seção anterior. 
A partir deste estudo de interseções, é possível obter um critério que visa garantir quando 

um dado número é construtível. 

6   Critério Para Número Construtível 
A partir das análises anteriores sobre interseções, observa-se que sendo partido de pontos 

do plano com coordenadas racionais e sendo feito construções com régua e compasso, 
envolvendo apenas uma interseção de reta com reta, reta com círculo, ou círculo com círculo, 
as coordenadas dos novos pontos obtidos, ou continuam sendo racionais, ou, no máximo, 
passam a ser da forma 𝑎 + 𝑏√𝑐, onde 𝑎, 𝑏 e 𝑐 são racionais e 𝑐 ≥ 0 [10]. 

Se numa segunda etapa, for repetido o procedimento anterior, fazendo novas construções 
com régua e compasso, agora utilizando-se também de pontos da forma 𝑎 + 𝑏√𝑐, recai-se em 
números da forma 𝑥 + 𝑦√𝑧, onde 𝑥, 𝑦 e 𝑧 são da forma 𝑎 + 𝑏√𝑐. Isto decorre das interseções 
analisadas anteriormente e também da proposição seguinte.  

Sendo fixado um número real 𝑐 ≥ 0 e, considerado 𝐴 = {𝑎 + 𝑏√𝑐; 𝑎, 𝑏 ∈ ℚ}, o conjunto 
de todos os números da forma 𝑎 + 𝑏√𝑐, então 𝐴 será um corpo. Este fato será mostrado a 
seguir. 

Proposição 6.1: O conjunto 𝐴 = {𝑎 + 𝑏√𝑐; 𝑎, 𝑏 ∈ ℚ} com as operações de adição e 
multiplicação é um corpo. 

Demonstração: Primeiro é observado que 𝐴 é um conjunto fechado para adição e 
multiplicação. De fato, sejam 𝑥 = 𝑎1 + 𝑏1√𝑐 e 𝑦 = 𝑎2 + 𝑏2√𝑐 elementos de 𝐴. Então a soma 
𝑥 + 𝑦 está em 𝐴 e o produto 𝑥. 𝑦 também pertence a 𝐴. 
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Soma:   𝑥 + 𝑦 = (𝑎1 + 𝑏1√𝑐) + (𝑎2 + 𝑏2√𝑐) 

𝑥 + 𝑦 = (𝑎1 + 𝑎2) + (𝑏1 + 𝑏2)√𝑐 

 

Tomando 𝑟1 = 𝑎1 + 𝑎2 e 𝑠1 = 𝑏1 + 𝑏2, temos 

 

𝑥 + 𝑦 = 𝑟1 + 𝑠1√𝑐 

 

Produto:   𝑥. 𝑦 = (𝑎1 + 𝑏1√𝑐). (𝑎2 + 𝑏2√𝑐) 

𝑥. 𝑦 = 𝑎1𝑎2 + 𝑎1𝑏2√𝑐 + 𝑎2𝑏1√𝑐 + 𝑏1𝑏2𝑐 

𝑥. 𝑦 = (𝑎1𝑎2 + 𝑏1𝑏2𝑐) + (𝑎1𝑏2 + 𝑎2𝑏1)√𝑐 

 

Tomando 𝑟2 = 𝑎1𝑎2 + 𝑏1𝑏2𝑐 e 𝑠2 = 𝑎1𝑏2 + 𝑎2𝑏1, temos 

 

𝑥. 𝑦 = 𝑟2 + 𝑠2√𝑐 

 

As propriedades comutativa, associativa e distributiva em 𝐴, tanto para a adição quanto 
para multiplicação, são imediatas, pois são herdadas dos números racionais. É mostrado a 
seguir, que existe o elemento neutro da adição e multiplicação, o simétrico da adição e o 
inverso da multiplicação. 

Considere o número 𝑥 = 𝑎 + 𝑏√𝑐 com 𝑎, 𝑏 e 𝑐 racionais. Assim, temos: 

Elemento Neutro da Adição: Existe 0 = 0 + 0√𝑐  ∈ 𝐴, tal que 𝑥 + 0 = 𝑥, para todo 
𝑥 ∈ 𝐴. De fato, 

𝑥 + 0 = (𝑎 + 𝑏√𝑐) + (0 + 0√𝑐) 

𝑥 + 0 = (𝑎 + 0) + (𝑏 + 0)√𝑐 

𝑥 + 0 = 𝑎 + 𝑏√𝑐 

𝑥 + 0 = 𝑥 

Simétrico Aditivo: Para todo 𝑥 ∈ 𝐴, existe o −𝑥 ∈ 𝐴 tal que 𝑥 + (−𝑥) = 0, basta tomar 
−𝑥 = −𝑎 − 𝑏√𝑐, pois 

𝑥 + (−𝑥) = (𝑎 + 𝑏√𝑐) + (−𝑎 − 𝑏√𝑐) 

𝑥 + (−𝑥) = (𝑎 − 𝑎) + (𝑏 − 𝑏)√𝑐 

𝑥 + (−𝑥) = 0 + 0√𝑐 

𝑥 + (−𝑥) = 0 
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Elemento Neutro da Multiplicação: Existe 1 = 1 + 0√𝑐  ∈ 𝐴, tal que 𝑥. 1 = 𝑥, para 
todo 𝑥 ∈ 𝐴. 

𝑥. 1 = (𝑎 + 𝑏√𝑐). (1 + 0√𝑐) 

𝑥. 1 = (𝑎 + 𝑏√𝑐). 1 

𝑥. 1 = 𝑎 + 𝑏√𝑐 

𝑥. 1 = 𝑥 

Inverso Multiplicativo: Para todo 𝑥 ∈ 𝐴;  𝑥 ≠ 0, existe 𝑥−1 = ( 𝑎
𝑎2−𝑏2𝑐

) + ( −𝑏
𝑎2−𝑏2𝑐

) 

√𝑐  ∈ 𝐴 tal que 𝑥. 𝑥−1 = 1. De fato. 

𝑥. 𝑥−1 = (𝑎 + 𝑏√𝑐). [(
𝑎

𝑎2 − 𝑏2𝑐
) + (

−𝑏
𝑎2 − 𝑏2𝑐

) √𝑐] 

𝑥. 𝑥−1 = (𝑎 + 𝑏√𝑐). (
𝑎 − 𝑏√𝑐
𝑎2 − 𝑏2𝑐

) 

𝑥. 𝑥−1 =
𝑎2 − 𝑏2𝑐
𝑎2 − 𝑏2𝑐

 

𝑥. 𝑥−1 = 1 

 

Agora é possível estabelecer um critério de construtibilidade para um número dado. Note 
que, como visto anteriormente, um número 𝑎 é construtível se, e somente se, o ponto a ele 
associado na reta puder ser construído a partir de um segmento unitário, via uma quantidade 
finita de interseções de reta e/ou círculos. Mas o segmento unitário está associado à unidade 1 
que é um racional e pelo que foi visto anteriormente, se partido de um ponto que está 
associado um número com coordenadas racionais e sendo feito um número finito de 
interseções de retas e/ou círculos, se obtem um número que pode ser escrito em termos de 
números racionais utilizando-se apenas da adição, multiplicação, inversos, simétricos e raízes 
quadradas. Segue assim o seguinte critério de construtibilidade. 

Proposição 6.2. Um número 𝑎 é construtível se, e somente se, puder ser escrito numa 
expressão algébrica em termos de números racionais e envolvendo apenas adições, 
multiplicações, simétricos, inversos e raízes de ordem par [10]. 

Por exemplo, o número 𝑎 = √√√2 é construtível, pois ele já está escrito numa expressão 
algébrica em termos do racional 2 e envolvendo raízes de ordem par. 

A questão agora consiste em buscar formas de reconhecer se um número dado 
arbitrariamente pode ou não ser escrito da forma dada na proposição anterior. 

Veja primeiro que o número √5 + √3 + √7 é da forma indicada na proposição, e, 
portanto, é construtível. Agora, será feita a seguinte construção: 

 

√5 + √3 + √7 = 𝑥 
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⟹ √5 + √3 = 𝑥 − √7 

 

elevando ao quadrado ambos os membros da igualdade, temos 

 

5 + √3 = 𝑥2 − 2𝑥√7 + 7 

⟹ √3 + 2𝑥√7 = 𝑥2 + 2 

 

elevando novamente ao quadrado 

 

3 + 4𝑥√21 + 28𝑥2 = 𝑥4 + 4𝑥2 + 4 

⟹ 4𝑥√21 = 𝑥4 − 24𝑥2 + 1 

 

elevando mais uma vez ao quadrado 

 

336𝑥2 = 𝑥8 − 48𝑥6 + 578𝑥4 − 48𝑥2 + 1 

Logo, 

⟹ 𝑥8 − 48𝑥6 + 578𝑥4 − 384𝑥2 + 1 = 0 

 

Ou seja, o número 𝑥 é raiz do polinômio 𝑝(𝑥) = 𝑥8 − 48𝑥6 + 578𝑥4 − 384𝑥2 + 1 com 
coeficientes inteiros. Note ainda que as potências dos termos não nulos do polinômio são 
todos pares: 𝑥8;  −48𝑥6;  578𝑥4; −384𝑥2; 1𝑥0.  

À luz do exemplo anterior, é bastante aceitável que se um dado número pode ser escrito 
apenas como soma, produto, quociente e raízes quadradas de números racionais, então ele é 
raiz de algum polinômio com coeficientes inteiros. De fato, bastaria chamá-lo de 𝑥, como no 
exemplo acima, e aplicar as operações de: elevar ao quadrado, somar simétricos, etc., para se 
chegar ao polinômio.  Assim, é possível enunciar a seguinte proposição: 

Proposição 6.3. Todo número construtível é raiz de uma equação polinomial, cujos 
coeficientes são números inteiros. 

Definição 6.4: Sendo 𝑃(𝑥) um polinômio no conjunto dos números complexos, chama-se 
equação algébrica à igualdade 𝑃(𝑥) = 0. 

As incógnitas de uma equação algébrica são submetidas apenas às operações algébricas, 
que são a soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação inteira e radiciação. E suas 
raízes são as mesmas do polinômio 𝑃(𝑥). 

Definição 6.5: Um número algébrico é um número real ou complexo que é solução de 
alguma equação polinomial com coeficientes inteiros. Um número não algébrico é dito 
transcendente. 
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Note que os números √2, √43 , 1+√5
2

 são algébricos, pois são solução das equações 𝑥2 −
2 = 0, 𝑥3 − 4 = 0 e 𝑥2 − 𝑥 − 1 = 0, respectivamente. 

Da definição anterior, segue que um número transcendente é um número real ou 
complexo que não é raiz de nenhuma equação algébrica com coeficientes inteiros. Os 
números 𝜋 e 𝑒 (número de Euler, base dos logaritmos naturais) são exemplos famosos de 
números transcendentes. Em geral, verificar que um número é transcendente não é um 
problema simples. Para a demonstração da transcendência destes dois números veja 
Figueiredo [3]. 

Da proposição 6.3 temos o seguinte: 

Proposição 6.6: Todo número construtível é algébrico. 

Segue imediatamente da proposição anterior que: 

Proposição 6.7: Um número transcendente não é construtível. 

Cabe ressaltar que existem números algébricos que não são construtíveis e que, portanto, 
a recíproca da proposição 6.6 não é verdadeira. De fato, a ideia que se desenvolveu 
anteriormente baseada em elevação de quadrados, etc., mostra que um número construtível é 
sempre uma raiz de um polinômio com coeficientes inteiros e cujo grau é uma potência de 2. 
Um fato geral, que não será demonstrado aqui é que “Todo número algébrico é raiz de um 
único (a menos de um fator constante) polinômio irredutível com coeficientes inteiros”, o 
grau deste polinômio é dito grau do número algébrico. Assim, O número √43  é um exemplo 
de um número algébrico de grau 3, pois é raiz do polinômio irredutível 𝑥3 − 4 = 0. 

O critério geral de construtibilidade une estas ideias e é enunciado a seguir: 

Teorema 6.8: Um número é construtível se, e somente se, for algébrico de grau igual a 
uma potência de 2. 

Este resultado não é demonstrado aqui, em virtude de a demonstração envolver fatos 
relacionados à teoria de extensões de corpos e teoria de Galois, os interessados podem 
encontrá-la em [4]. 

Note que, em virtude do teorema anterior, pode-se afirmar que o número algébrico √43  
não é construtível, pois é algébrico de grau 3. 

7   De Volta aos Célebres Problemas 
7.1  Duplicação do Cubo 

A duplicação do cubo, também conhecido como o Problema de Delos ou o Problema 
Deliano, pode ser considerado da seguinte forma: dado um cubo de aresta 𝑎, determinar com 
régua e compasso, outro cubo de aresta 𝑏, cujo volume seja o dobro do primeiro [1,8]. 

Considere um cubo de aresta 𝑎, então seu volume é igual a 𝑎3, deseja-se construir um 
cubo de aresta 𝑏, de tal forma que seu volume seja 𝑏3 = 2𝑎3, temos então: 

 
𝑏3 = 2𝑎3 

𝑏 = √2𝑎33  
𝑏 = 𝑎√23 . 
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O problema consiste então na construção de √23 . Lendariamente este problema é atribuído 
aos nativos de Delos, na Grécia, por volta de 429 a.C.,  que foram consultar o oráculo de 
Apolo em busca de uma solução para uma praga que estavam sofrendo. O oráculo lhes 
apresentou a tarefa de construírem um novo altar a Apolo com o dobro do volume do altar já 
existente para que a praga cessasse. Como foi visto acima, os nativos precisariam construir o 
novo altar com uma aresta de √23  vezes a medida da aresta anterior. Eles simplesmente 
dobraram a aresta anterior, aumentando assim seu volume em oito vezes. A praga continuou a 
castigar Delos. Contudo, foram os gregos que, com muita perspicácia, notaram que havia uma 
dificuldade em duplicar o cubo utilizando-se apenas a régua e o compasso, que eram as 
ferramentas que possuíam a época. De fato, hoje sabemos que é impossível construir √23  
apenas com a régua e o compasso. Infelizmente para os nativos de Delos, eles não tinham as 
ferramentas que dispomos hoje para os cálculos algébricos, estas ferramentas só foram 
desenvolvidas por volta do século 𝑋𝑉𝐼𝐼𝐼 d.C.. 

À luz do Teorema 6.8, a impossibilidade da construção de √23  decorre do fato de que ele é 
algébrico de grau 3, por ser raiz do polinômio irredutível 𝑥3  − 2, e portanto não satisfaz ao 
teorema. 

Foi Carl Friedrich Gauss quem afirmou que dobrar o volume de um cubo usando apenas a 
régua e o compasso era impossível, e foi Pierre Wantzel em 1837 quem provou [5].  

7.2  Quadratura do Círculo 
Este problema consiste em construir um quadrado cuja área seja igual à área de um 

círculo dado, utilizando apenas a régua e o compasso [1,8]. 
Considere um círculo cuja área seja 𝐴 = 𝜋𝑟2. Como queremos construir um quadrado de 

lado 𝑙, de modo que sua área seja 𝜋𝑟2, então 𝑙2 = 𝜋𝑟2, temos então: 
 

𝑙2 = 𝜋𝑟2 

𝑙 = √𝜋𝑟2 
𝑙 = 𝑟√𝜋. 

 
O problema agora consiste em construir com régua e compasso o segmento de medida 

√𝜋, o qual é impossível. Pois como foi visto na Proposição 6.7, o número transcendente 𝜋 não 
é construtível. 

Arquimedes deu uma solução para este problema por volta de 250 a.C., mas utilizando 
outros meios além de régua não graduada e o compasso. 

Após 2000 anos, Ferdinand Lindemann provou que 𝜋 é um número transcendente, 
mostrando que é impossível construir um segmento cujo comprimento seja 𝜋 [6]. 

7.3  Trissecção do Ângulo 
Este pode ser o mais velho dos Três Problemas Clássicos e consiste em dividir um ângulo 

em três partes iguais [1,8]. Como já foi visto, para alguns casos particulares é possível 
trisseccionar um ângulo. O ângulo de 90°, não há problema, porque podemos construir o 
ângulo de 30° bisseccionando o ângulo de 60°.  

Definição 7.3.1: Um ângulo será construtível se seu cosseno ou seno for construtível. 
De modo geral, se um ângulo qualquer 3𝜃 for construtível, teremos como consequência 

que seu seno e seu cosseno também são construtíveis. Note que, das relações trigonométricas 
básicas, temos 
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𝑐𝑜𝑠(3𝜃) = cos(𝜃 + 2𝜃) 
𝑐𝑜𝑠(3𝜃) = cos(𝜃). 𝑐𝑜𝑠(2𝜃) − 𝑠𝑒𝑛(𝜃). 𝑠𝑒𝑛(2𝜃) 

𝑐𝑜𝑠(3𝜃) = cos(𝜃). [𝑐𝑜𝑠2(𝜃) − 𝑠𝑒𝑛2(𝜃)] − 𝑠𝑒𝑛(𝜃). [2𝑠𝑒𝑛(𝜃). 𝑐𝑜𝑠(𝜃)] 
𝑐𝑜𝑠(3𝜃) = 𝑐𝑜𝑠(𝜃). {𝑐𝑜𝑠2(𝜃) − [1 − 𝑐𝑜𝑠2(𝜃)]} − 2𝑠𝑒𝑛2(𝜃). 𝑐𝑜𝑠(𝜃) 

𝑐𝑜𝑠(3𝜃) = 𝑐𝑜𝑠(𝜃). [2𝑐𝑜𝑠2(𝜃) − 1] − 2𝑐𝑜𝑠(𝜃). [1 − 𝑐𝑜𝑠2(𝜃)] 
𝑐𝑜𝑠(3𝜃) = 2𝑐𝑜𝑠3(𝜃) − 𝑐𝑜𝑠(𝜃) − 2𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 2𝑐𝑜𝑠3(𝜃) 

𝑐𝑜𝑠(3𝜃) = 4𝑐𝑜𝑠3(𝜃) − 3𝑐𝑜𝑠(𝜃) 
 
 Nem todos os ângulos podem ser trisseccionado, o ângulo de 60° é um desses ângulos. 

De fato, é impossível construir o número 𝑐𝑜𝑠(20°), vejamos. 
 

𝑐𝑜𝑠(3𝜃) = 4𝑐𝑜𝑠3(𝜃) − 3𝑐𝑜𝑠(𝜃) 
𝑐𝑜𝑠(60°) = 4𝑐𝑜𝑠3(20°) − 3𝑐𝑜𝑠(20°) 

1
2

= 4𝑐𝑜𝑠3(20°) − 3𝑐𝑜𝑠(20°) 

1
2

= 4𝑥3 − 3𝑥 

1 = 8𝑥3 − 6𝑥 
8𝑥3 − 6𝑥 − 1 = 0 

  
Observe que a equação acima não possui raiz racional. De fato, suponha por contradição 

que exista uma raiz 𝑥 = 𝑎
𝑏
, com 𝑎 e 𝑏 inteiros primos entre si, então 

 

8 (
𝑎
𝑏
)

3
− 6 (

𝑎
𝑏
) − 1 = 0 

8𝑎3

𝑏3 −
6𝑎
𝑏

− 1 = 0. 

 
Multiplicando ambos os membros da igualdade acima por 𝑏3, temos 
 

8𝑎3 − 6𝑎𝑏2 − 𝑏3 = 0 

{𝑏
3 = 2𝑎(4𝑎2 − 3𝑏2)

(2𝑎)3 = 𝑏2(6𝑎 + 𝑏)  

 
Desta forma, 2𝑎 é divisor de 𝑏3, de modo que 𝑎 = {−1, 1}, e 𝑏2 é divisor de (2𝑎)3, de 

modo que 𝑏 = {−2, −1, 1, 2}, já que 𝑎 e 𝑏 são primos entre si. Com isso, as possibilidades 
racionais para 𝑎

𝑏
 são {−1, − 1

2
, 1

2
, 1}. Verificando estas possibilidades, vemos que nenhuma 

delas é raiz do polinômio dado. 
Temos então que a equação 8𝑥3 − 6𝑥 − 1 = 0 não possui raízes racionais, assim o 

polinômio 8𝑥3 − 6𝑥 − 1 é irredutível com coeficientes inteiros. Segue que  𝑐𝑜𝑠(20°) é 
algébrico de grau 3, e do Teorema 6.8 temos que ele não é construtível. Portanto, também o 
ângulo de 20° não é construtível via régua e compasso. Segue que o ângulo de 60° não pode 
ser trisseccionado [10]. 
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Agora, o ângulo de 180°, por exemplo, pode ser trisseccionado, pois podemos construir o 
ângulo de 60°. De fato, basta lembrar que  𝑐𝑜𝑠(60°) =  1

2
 que é construtível. 

8  Conclusão 
O uso de software de geometria dinâmica, como no caso o software ‘Régua e Compasso’, 

é um atrativo para o ensino da Geometria e das Construções Geométricas, pois é uma 
ferramenta de alta interação com o aluno. Interação que o aluno está habituado por conviver 
diariamente com aparelhos tecnológicos.   

Foi apresentado um estudo sobre números construtíveis. Também foi verificada qual a 
característica do número que pode ser construído via régua e compasso e por consequência, a 
característica do número que não pode ser construído. Foram vistos também os Três 
Problemas Clássicos da Geometria, e o motivo pelo qual eles não possuem solução. 

Reiteramos nossa crença na importância do assunto “Construções Geométricas”, sempre 
atual, interessante e motivador que deve ser pautado em sala de aula, e ao qual a Geometria 
Dinâmica traz novo fôlego, formando-se uma grande parceria em prol do ensino e 
aprendizagem dos alunos [9]. 
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Resumo. O presente trabalho consiste na análise do desempenho de lajes Steel Deck 
quanto ao comportamento de diafragma rígido em sua direção perpendicular às nervuras, 
ou seja, de maior esbeltez. Tal análise foi realizada sobre um estudo de caso, onde foi 
utilizada teoria de placas para a determinação da tensão crítica de flambagem, sendo o 
limite do funcionamento da placa como diafragma rígido. Os valores de tensão críticas 
obtidas foram relacionadas a duas variáveis (espessura da capa de concreto e a resistência 
característica do mesmo) e para dois tipos de formas Steel Deck (nervuras de 50 e 75 mm). 

Palavras-chave: Steel Deck, Diafragma Rígido, Tensão Crítica de Empenamento. 
 

1 Introdução 
À medida que ocorre o crescimento das cidades, há um momento onde a mesma, 

temporariamente, atinge seu limite de expansão horizontal. Tal fato se dá devido às novas 
expansões de áreas horizontais distanciarem muito dos centros de utilidade da cidade, como, 
pontos de comércio, hospitais, bancos, escolas, entre outros. Enquanto o crescimento 
horizontal começa a diminuir inicia-se um processo de verticalização das cidades, a fim de 
atender a demando por áreas mais próximas dos centros de utilidade. Dessa forma, como 
alternativa surgem edificações cada vez mais altas, que comportem um maior número de 
pessoas.  

Nessa perspectiva, surge a necessidade de edificar construções que estarão sujeitas a 
consideráveis carregamentos laterais, principalmente a ação do vento, devido a sua maior 
altura. No intuito de se produzir sistemas estruturais que confiram a estrutura maior 
estabilidade lateral, pode-se utilizar de diversas alternativas para enrijecer a mesma e 
melhorar distribuição de esforços laterais. Dentre essas alternativas pode-se citar o uso de 
sistemas de contraventamento, núcleos rígidos, paredes de cisalhamento e diafragmas rígidos. 
Este último, bastante utilizado em edificações verticais é constituído pelas lajes do pavimento 
e sua respectiva ligação com elementos estruturais que virão a suportar as ações laterais.  

Entretanto é importante observar que o sistema de diafragma rígido requer alguns 
cuidados para seu efetivo comportamento. Nesse aspecto, os diferentes tipos de lajes 
existentes apresentam distintos comportamentos quanto ao seu desempenho como sistema de 
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diafragma rígido. Dessa forma se faz necessária a avaliação do tipo de laje adotado quanto às 
características esperadas pela mesma. 

A sucessiva mudança no modo de edificar, no campo da construção civil, mostra que os 
processos construtivos têm migrado do caráter artesanal para a industrialização das 
edificações como solução para a redução dos custos, economia de material e velocidade de 
conclusão da obra. Considerando tal vertente, a utilização de estruturas metálicas como 
sistema estrutural de edificações se faz válida, atendendo os requisitos e apresentando os 
benefícios de um processo de construção industrializado. Além dos benefícios proporcionados 
pelo processo industrializado, o sistema estrutural metálico, de perfis laminados e soldados, 
mostra-se eficiente quanto ao objetivo de estruturar grandes edificações.  

No âmbito das estruturas metálicas um tipo de laje frequente é o tipo Steel Deck, cuja 
tecnologia construtiva confere vantagens à obra.  Dentre as vantagens apresentadas pela 
mesma destacam-se a qualidade em acabamento, dispensa de escoramento, redução de gastos 
com desperdícios de materiais, facilidade de instalação e maior rapidez construtiva [4].  

Apesar de seus benefícios o tipo de laje Steel Deck pode assumir completamente o 
comportamento de diafragma rígido somente na direção paralela às suas nervuras, cabendo 
maiores análises na direção perpendicular às nervuras quanto às características esperadas 
nessa mesma direção. O objetivo desse trabalho consiste em analisar a viabilidade e 
desempenho de lajes tipo Steel Deck na distribuição de esforços horizontais quanto à direção 
perpendicular às nervuras no que se refere ao comportamento de diafragma rígido. 

1.1 Lajes como diafragma rígido 
Entende-se como diafragma rígido um elemento que quando submetido a esforços axiais 

apresente um comportamento de corpo rígido, ou seja, que não apresente deformações no 
mesmo sentido em que o esforço é aplicado conforme [2]. Tal desempenho aplicado a lajes é 
representado na Figura 1, onde os comprimentos AB e A’B’ são iguais, em outras palavras, a 
laje não se deforma no sentido axial do carregamento aplicado.  

 
Figura 1: Comportamento de diafragma rígido 

 
O comportamento de diafragma rígido nas lajes do pavimento é de suma importância, 

visto que o mesmo é responsável pela distribuição dos esforços provocados por ações 
horizontais entre os elementos verticais da edificação. 

1.2 Steel Deck 
Em geral os pisos de edificações são compostos por lajes de concreto armado sustentados 

por vigas secundárias que por sua vez descarregam em vigas principais e estas nos pilares. 
Essas lajes de concreto armado podem ser feitas moldadas in loco ou pré-moldadas [3]. Uma 
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alternativa bastante frequente no campo das estruturas metálicas é a chamada laje Steel Deck. 
Esse tipo de laje é composto por um sistema misto entre concreto e forma metálica. Seu 
funcionamento consiste em uma forma metálica corrugada em formato trapezoidal, cuja qual 
inicialmente atua como forma no processo de moldagem in loco e posterior aderida ao 
concreto, devido às suas faces corrugadas, age como armadura positiva na laje de acordo com 
[1]. Tal formato trapezoidal da forma produz uma laje com nervuras em uma direção 
conforme a Figura 2. 

 
Figura 2: Laje Steel Deck 

 
Segundo [1], as lajes Steel Deck podem variar de acordo com as dimensões e espessura 

da forma metálica. Em geral as formas de mercado variam sua altura entre 50 e 75 mm, com 
espessuras de 0,80, 0,95 e 1,20 mm . Outro fator que pode variar é a espessura da capa de 
concreto. 

2 Método 
Para o desenvolvimento deste trabalho e obtenção de seus objetivos, fará necessário 

cumprir as etapas apresentadas no fluxograma a seguir: 

 
Figura 3: Método de pesquisa 

 
Primeiramente será realizada a revisão bibliográfica com o intuito de se obter o 

embasamento teórico necessário para a compreensão completa do problema (análise de 
desempenho da laje Steel Deck como diafragma rígido na direção perpendicular às nervuras) 
e para a formulação de sua solução. Uma vez compreendido o problema em questão partir-se-
á para a análise de estudo de caso. No intuito de se analisar a laje Steel Deck com a teoria de 
placas retangulares, será realizada a homogeneização da seção (de forma a obter uma seção 
retangular equivalente) e do módulo de elasticidade do conjunto. Por fim será calculada a 
tensão crítica de empenamento da placa obtida com a seção equivalente. 

Anais · VII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial · IMTec/UFG/RC · 22 a 25/11/2016 · ISSN 2175-7828 183



3 Referencial teórico 
Como dito anteriormente o desempenho de um elemento como diafragma rígido está 

ligado ao comportamento de corpo rígido do mesmo. Dessa forma, considerando placas, tal 
comportamento terá fim quando as mesmas atingirem suas tensões críticas (tensão a partir da 
qual a placa sofre empenamento), apresentando deslocamentos relativamente grandes no 
sentido do carregamento aplicado, desconfigurando sua característica de diafragma rígido. Tal 
empenamento é ilustrado na Figura 4. 

 
Figura 4: Empenamento da laje 

 
A equação diferencial que descreve a flambagem de placas é apresentada conforme [5], 

pela Equação 1: 

𝐷 (
𝜕4𝑤
𝜕𝑥4 + 2

𝜕4𝑤
𝜕𝑥2𝜕𝑦2 +

𝜕2𝑤
𝜕𝑦4 ) = 𝑁𝑥

𝜕2𝑤
𝜕𝑥2 + 𝑁𝑦

𝜕2𝑤
𝜕𝑦2 + 2𝑁𝑥𝑦

𝜕2𝑤
𝜕𝑥𝜕𝑦 (1) 

Considerando que as vinculações da placa são somente apoiadas, têm-se como condição 
de contorno dadas pelas Equações 2 e 3, em “x = 0, a” e “y = 0, b” respectivamente. 

𝑤 = 0;        
𝜕2𝑤
𝜕𝑥2 + 𝜐

𝜕2𝑤
𝜕𝑦2 = 0 (2) 

𝑤 = 0;        
𝜕2𝑤
𝜕𝑦2 + 𝜐

𝜕2𝑤
𝜕𝑥2 = 0 (3) 

Para a determinação da tensão critica aplicada na placa faz-se necessário determinar uma 
solução não trivial da equação de equilíbrio (Equação 1). No caso de uma placa a equação 
será uma equação diferencial parcial. Uma solução comum para este tipo de equação ocorre 
na forma de uma série. Dessa forma a solução é expressa pela Equação 4: 

𝑤(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝐴𝑚𝑛 𝑠𝑒𝑛
𝑚𝜋𝑥

𝑎 𝑠𝑒𝑛
𝑛𝜋𝑥

𝑎

∞

𝑛=1

∞

𝑚=1

 (4) 

Substituindo as derivadas apropriadas na equação 4, obtêm-se uma equação cuja única 
forma da soma em questão se anular é se todas as parcelas forem nulas, dessa forma têm-se a 
Equação 5: 

𝐴𝑚𝑛 [𝜋4 (
𝑚2

𝑎2 +
𝑛2

𝑏2)
2

−
𝑁𝑥

𝐷
𝑚2𝜋2

𝑎2 ] = 0 (5) 

A equação 5 pode ser satisfeita se qualquer uma das parcelas do produto for nulo. 
Entretanto somente a nulidade da parcela entre os colchetes produz uma solução não trivial. 
Buscando uma solução não trivial tem-se então a Equação 6:  
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𝑁𝑥 =
𝐷𝜋2

𝑏2 (
𝑚𝑏
𝑎 +

𝑛2𝑎
𝑚𝑏 )

2

 (6) 

Assim a força Nx apresentada na Figura 4 varia conforme as dimensões e propriedades 
físicas da placa, tanto quanto de m e n (número de semi-ondas onde a placa sofre 
empenamento). Atribuindo o coeficiente “k” a parcela da Equação 6 que depende das semi-
ondas tem-se a Equação 7: 

𝑘 = (
𝑚𝑏
𝑎 +

𝑛2𝑎
𝑚𝑏 )

2

 (7) 

Combinado as Equações 6 e 7 obtém-se a equação de carga crítica, dada pela Equação 8: 

𝑁𝑥 =
𝑘𝜋2𝐷

𝑏2  (8) 

Substituindo a rigidez em flexão por unidade de largura da placa “D”, dada pela Equação 
9, e dividindo-se a Equação 8 pela espessura da placa “t” tem-se a Equação 10 que descreve 
tensão crítica de flambagem para uma placa sob compressão uniaxial uniforme. 

  

𝐷 =
𝐸𝑡3

12(1 − 𝜐2) 
(9) 

Onde X é o coeficiente de Poisson  

𝜎𝑐𝑟 =
𝑘𝜋2𝐸

12(1 − 𝜐2)
1

(𝑏 𝑡)⁄  

 

(10) 

4 Estudo de caso 
O estudo de caso será realizado em uma laje Steel Deck para qual a proporção de a = 2b 

conforme a Figura 5. 

 
Figura 5: Dimensões da laje Steel Deck 

 
A analise a ser feita sobre o estudo de caso consiste na determinação das tensões críticas 

(atuantes na direção perpendicular às nervuras e perpendicular à dimensão “b” da placa) para 
diferentes espessuras de capa de concreto.  

O caso a ser estudado possui as seguintes considerações: 
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• As dimensões da laje serão de b = 2 m e a = 4 m; 
• Serão analisadas duas alturas de nervuras: 50 e 75 mm;  
• A espessura da forma metálica considerada será de 0,95 mm; 
• A laje em será analisada com diferentes espessuras de capa de concreto variando de 5 

a 12 cm; 
• Serão levados em conta quatro tipos de fck para o concreto da laje: C25, C30, C35 e 

C40; 

4.1 Homogeneização da seção e do módulo de elasticidade 
Como citado anteriormente, com intuito de analisar uma laje Steel Deck com a teoria de 

placas retangulares, se faz necessário a obtenção de uma seção equivalente que represente a 
seção variável da placa em uma seção retangular. Para este fim se fará uso de três 
metodologias que visão determinar uma altura equivalente: 

• Inércia equivalente: obtenção de uma seção que possua a mesma inércia da seção 
trapezoidal da placa; 

• Seção média: seção obtida através da média entre a altura da capa de concreto e da 
altura total da placa (da base da nervura até o topo da capa de concreto); 

• Volume da placa: seção obtida através do cálculo do volume da placa dividido pelas 
dimensões a e b; 

Os resultados obtidos para as alturas equivalentes encontradas pelos métodos de inercia 
equivalente, seção média e volume da placa estão respectivamente representados na Tabela 1 
para nervuras de 50 mm e na Tabela 2 para nervuras de 75mm. Ainda na Tabela 1 e na Tabela 
2 foram determinadas as alturas equivalentes realizando-se a média entre os valores obtidos 
através dos métodos anteriormente citados. 

h, total (cm) Heq, (cm) Hmed, lat(cm) Hvol, (cm) Hmed, (cm) 

10,00 8,72 5,00 7,50 7,07 
11,00 9,62 5,50 8,50 7,87 
12,00 10,53 6,00 9,50 8,68 
13,00 11,46 6,50 10,50 9,49 
14,00 12,39 7,00 11,50 10,30 
15,00 13,33 7,50 12,50 11,11 
16,00 14,28 8,00 13,50 11,93 
17,00 15,23 8,50 14,50 12,74 
Tabela 1: Altura equivalente de Steel Decks com nervuras de 50 mm 

h, total (cm) Heq, (cm) Hmed, lat(cm) Hvol, (cm) Hmed, (cm) 

13,00 8,86 5,25 7,19 7,10 
14,00 9,29 5,50 7,64 7,48 
15,00 10,17 6,00 8,53 8,24 
16,00 11,06 6,50 9,43 9,00 
17,00 11,96 7,00 10,33 9,76 
18,00 12,87 7,50 11,23 10,53 
19,00 13,78 8,00 12,13 11,30 
20,00 14,70 8,50 13,03 12,08 

Tabela 2: Altura equivalente de Steel Decks com nervuras de 75 mm 

Anais · VII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial · IMTec/UFG/RC · 22 a 25/11/2016 · ISSN 2175-7828 186



Da mesma forma que se buscou obter uma seção equivalente para a utilização da teoria de 
placas, se faz necessário também obter um módulo de elasticidade equivalente devido a 
composição mista da placa (concreto + aço). Para tanto realizou-se uma ponderação entre as 
áreas de aço e concreto e seus respectivos módulos de elasticidade conforme a Equação 11: 

 

𝐸𝑒𝑞 =
𝐸𝑐𝐴𝑐 + 𝐸𝑠𝐴𝑠

𝐴𝑡
 (11) 

Onde: 
Eeq é o módulo de elasticidade equivalente a seção mista; 
Ec é o módulo de elasticidade do concreto; 
Es é o módulo de elasticidade do aço; 
Ac é a área de concreto da seção; 
As é a área de aço da seção; 
At é a área total da seção; 
Realizando a equivalência de módulos de elasticidade entre as três seções equivalentes 

anteriormente calculadas, obtiveram-se os seguintes valores para os módulos de elasticidade 
equivalentes conforme fck do concreto utilizado, representados na Tabela 3 para nervuras de 
50 mm e na Tabela 4 para nervuras de 75 mm. 

 
C25 C30 C35 C40 
Eeq  Eeq  Eeq  Eeq  

51424,91 52679,08 53832,40 54905,88 
48473,46 49127,99 49729,88 50290,11 
46098,85 46764,18 47376,01 47945,49 
44145,55 44819,63 45439,51 46016,47 
42509,73 43191,04 43817,56 44400,71 
41119,28 41806,66 42438,76 43027,11 
39922,52 40615,06 41251,92 41844,70 
38881,39 39578,39 40219,35 40815,94 

Tabela 3: Módulos de elasticidade equivalentes (Eeq MPa), para nervuras de 50 mm 
 

C25 C30 C35 C40 
Eeq  Eeq  Eeq  Eeq  

52175,21 54080,99 55833,53 57464,76 
50199,26 52130,51 53906,48 55559,51 
47635,20 49599,51 51405,88 53087,20 
45529,90 47521,35 49352,68 51057,23 
43769,42 45783,57 47635,76 49359,75 
42274,89 44308,30 46178,22 47918,70 
40989,92 43039,90 44925,05 46679,70 
39873,09 41937,46 43835,86 45602,83 

Tabela 4: Módulos de elasticidade equivalentes (Eeq MPa), para nervuras de 75 mm 
4.2 Determinação da tensão crítica 

Utilizando a Equação 11 apresentada no tópico 3 determinou-se as tensões críticas para 
empenamento da laje Steel Deck, conforme as diferentes alturas de capa de concreto e 
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resistências características dos concretos C25, C30, C35 e C40. Para o cálculo foram 
considerados os processos de homogeneização das alturas das seções e dos módulos de 
elasticidades. Na Tabela 5 e na Tabela 6 encontram-se os valores de tensões críticas de 
empenamento em função dos itens anteriormente citados (Resistencia do concreto e altura da 
capa de concreto) para lajes de Steel Deck com nervuras de 50 e 75 mm respectivamente. Tais 
valores apresentados levam em conta as considerações do tópico 4. 

 

 h, da capa 
de concreto 

(cm) 

Tensão crítica de empenamento 
(kN/cm ) 

C25 C30 C35 C40 

5,00 22,19 22,73 23,23 23,69 
6,00 25,90 26,25 26,57 26,87 
7,00 29,90 30,34 30,73 31,10 
8,00 34,20 34,72 35,20 35,65 
9,00 38,79 39,41 39,98 40,51 
10,00 43,67 44,40 45,07 45,69 
11,00 48,83 49,68 50,46 51,19 
12,00 54,29 55,27 56,16 56,99 

Tabela 5: Tensão de empenamento em Steel Deck com Nervuras de 50 mm 
 

h, da capa 
de concreto 

(cm) 

Tensão crítica de empenamento 
(kN/cm ) 

C25 C30 C35 C40 

5,00 22,68 23,51 24,27 24,98 
6,00 24,20 25,13 25,99 26,78 
7,00 27,85 28,99 30,05 31,03 
8,00 31,76 33,15 34,42 35,61 
9,00 35,93 37,58 39,11 40,52 
10,00 40,37 42,31 44,09 45,76 
11,00 45,06 47,32 49,39 51,32 
12,00 50,02 52,61 54,99 57,20 

Tabela 6: Tensão de empenamento em Steel Deck com Nervuras de 75 mm 

5 Conclusões 
A partir dos dados obtidos de tensões críticas para flambagem, no caso em estudo, 

apresentados nas Tabelas 5 e 6, percebe-se que mesmo na direção mais esbelta da laje Steel 
Deck, a mesma suporta grandes tensões antes de perder seu desempenho como diafragma 
rígido. 

Levando em conta as alturas padrões da “capa de concreto”, as tensões críticas de 
empenamento para nervuras de 50mm e 75mm, apresentaram valores na ordem de no mínimo 
592,25% da tensão característica do concreto, para C40, fck =40 Mpa e tensão crítica de 
empenamento = 23,69 kN/cm  = 236,9 MPA. Fato esse que caracteriza um ótimo desempenho 
mesmo na direção perpendicular às nervuras. 
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Resumo. Devido a forma eficiente e econômica de se monitorar o surgimento de danos
estruturais, empresas de construção civil e aeroespacial vem utilizando o método de im-
pedância eletromecânica aplicado à análise de integridade estrutural. Desta forma, para
se detectar um dano utiliza-se as respostas dinâmicas das estruturas e compara-se dois
estados com dano e sem dano. Estas respostas dinâmicas são obtidas a partir de um
sinal que representa a impedância eletromecânica da estrutura. Estes sinais estão su-
jeitos a ruı́dos devido a fenômenos naturais, acoplamento sensor/estrutura e efeito hall.
Desta maneira para que os dados possam ser corretamente analisados faz-se necessário
a utilização de técnicas para remoção de ruı́dos. Neste trabalho foi utilizado o filtro Savitky-
Golay para a suavização do sinal de impedância. Como resultado os sinais obtidos após
a filtragem representam fielmente o sinal de impedância caracterı́stico da estrutura.

Palavras-chave: Impedância Eletromecânica, Monitoramento de Integridade Estrutural,
Remoção de Ruı́dos.

1 Introdução
Com o intuito de se obter uma redução nos custos de manutenção e prolongamento da

vida útil de sistemas mecânicos, técnicas estão sendo desenvolvidas e implementadas de modo
que estes sistemas possam ser utilizados com segurança se seu funcionamento for estendido
para além da sua vida útil. Alem disso, alguns sistemas contem materiais cujos processos de
degradação a longo prazo não são bem compreendidos. Desta forma, o emprego da análise
estrutural é fundamental para determinar os limites de funcionamento do sistema.

Determinados sistemas mecânicos dos quais estão sujeitos a regimes de trabalho que geram
falhas ou danos estão na maioria das vezes ligados a sistemas crı́ticos. As estruturas metálicas
dos mesmos podem estar expostas a diferentes fatores, tais como o atrito, fadiga, impacto,
concentração de tensão, crescimento de trinca, dentre outras razões [1].

Sistemas crı́ticos são aqueles que lidam diretamente com a vida humana ou que quando
sujeito a falha causam tremenda perda financeira. Além de elevados custos de manutenção, as
estruturas estão sujeitas a riscos elevados de acidentes gerando assim um déficit orçamentário.
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Com isso o emprego de técnicas sofisticadas de monitoramento de integridade estrutural se
torna essencial tanto para a segurança das pessoas quanto para a redução de custos industrial.

O processo de implementação de detecção de dano é referido como monitoramento de inte-
gridade estrutural (Structural Healt Monitoring-SHM) baseado em impedância eletromecânica.
O SHM consiste na observação de uma estrutura ao longo do tempo, que por meio das respostas
dinâmicas coletadas por elementos acoplados no sistema, extraem caracterı́sticas pertinentes ao
estado de saúde da estrutura [2].

O uso desta tecnologia contribui para a prevenção de falhas catastróficas em sistemas
mecânicos devido a baixa interferência humana. Também oferece um grande potencial na
diminuição dos custos de manutenção, ou seja, substitui uma manutenção preventiva por
uma preditiva continua, na qual a estrutura é constantemente análisada e desta forma evita a
substituição desnecessária de algum componente. O emprego do monitoramento estrutural me-
lhora a segurança e a confiabilidade de sistemas de engenharia e maximiza a sua utilização.

Sistema de SHM compreendido por software e hardware. Os elementos de hardware são
os sensores utilizados e as instrumentações associadas, enquanto o software consiste nos pro-
gramas de configuração e comunicação com as placas de aquisição. Os sensores utilizados são
transdutores piezoeléctrico, trabalham tanto como sensor quanto como atuador. Os materiais
mais utilizados sao titanato-zirconato de chumbo (PZT), um piezocerâmico, e o fluorido de
polivinilideno (PVDF), um piezopolı́mero [3].

A caracterı́stica mecânica utilizada para realização da análise estrutural é a impedância
mecânica a qual é alterada caso exista algum dano no sistema. Desta forma, como existe uma
dificuldade na obtenção da impedância mecânica utiliza-se a impedância eletromecânica, pois
a mesma é diretamente relacionada com a impedância mecânica [4].

Os sinais coletados pelos sistemas de aquisição de dados em sua grande maioria contem
ruı́dos pertinentes ao acoplamento pastilha PZT e estrutura, soldas mal realizadas das conexões
do PZT, alta resistência dos fios de alimentação, influência de campos magnéticos sobre os
cabo de transmissão de dados da placa de aquisição, problemas com a pastilha PZT, dentre
outros fenômenos naturais. Assim faz-se necessário a utilização de uma filtragem dos sinais
coletados para posterior análise.

O presente trabalho apresenta uma análise do filtro Savitzky-Golay aplicado em um sinal
de impedância eletromecânica obtido através de um ensaio com uma viga de alumı́nio. O uso
deste filtro é proposto pois o mesmo preserva os contornos principais de um sinal de impedância
(ressonâncias) [5].

2 Desenvolvimento
2.1 Impedância Eletromecânica

O método de impedância eletromecânica consiste em associar a impedância elétrica obtida
através da pastilha PZT com a impedância mecânica da estrutura que é afetada pela presença de
dano. As pastilhas PZTs monitoram mudanças na massa, rigidez e amortecimento da estrutura,
ou seja, as respostas dinâmicas locais [1, 6].

Quando é aplicada uma tensão nos terminais da pastilha PZT a mesma comporta-se como
um atuador, ou seja, realiza uma deformação mecânica. Ocorrendo uma deformação mecânica
na pastilha PZT a mesma comporta-se como um sensor, ou seja, capta oscilações provenientes
da estrutura em forma de sinais elétricos. Desta forma caso exista algum dano (alterações no
comportamento dinâmico da estrutura), isto se manifestará na resposta elétrica do PZT. Assume-
se que a parcela imaginária possui caracterı́sticas capacitivas do sensor PZT enquanto a parcela
real demonstra aspectos da impedância mecânica da estrutura [7].
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O princı́pio de funcionamento do sistema de análise consiste em utilizar frequências ele-
vadas (10 a 200kHz) aplicadas na pastilha PZT para que a estrutura e a pastilha vibrem, em
seguida através do mesmo PZT, monitora o surgimento de algum dano, pela variação entre o
sinal da estrutura sem dano e com dano.

A placa de aquisição de dados utilizada no experimento é a EVAL AD5933EBZ da empresa
Analog Devices e contém um circuito integrado AD5933 que é conversor de impedância de
alta precisão juntamente com um gerador de frequência de até 16MHz. A aquisição do sinal
é amostrada pelo conversor analógico digital e um microcontrolador processa e realiza uma
transformada de Fourier discreta, a placa opera com tensão de 2,7 V até 5,5 V [8].

2.2 Filtro Savitzky-Golay
Os filtros são dispositivos que atenuam frequências indesejadas de um sinal. O sinal

analógico adquirido pela placa de aquisição é discretizado de forma a se tornar digital (ADC).
Após isto, os sinais binários obtidos podem ser filtrados. No final da filtragem os dados são
novamente convertidos em sinais analógicos (DAC).

O filtro Savitzky-Golay é um filtro digital do tipo FIR (Finite Impulse Response), ou seja, a
resposta ao impulso possui uma duração finita e de natureza não recursiva, dependendo apenas
das entradas anteriores para determinar as saı́das em um determinado momento. As principais
vantagens são, a resposta em frequência com fase linear (atraso fixo) e estável (não recursivos)
[9].

O processo de filtragem subdividi o conjunto de pontos em intervalos ı́mpares e pelo método
dos mı́nimos quadrados obtém-se uma aproximação polinomial para cada intervalo pertencente
ao conjunto de pontos. O mesmo tem grande aplicação em redução de ruı́dos de alta frequência
[9].

A aproximação polinomial obtida a partir do conjunto de amostras pode passar exatamente
pelos pontos obtidos ou próximos destes.

Os coeficientes do polinômio interpolador são obtidos pela equação (1).

p(x) =
NX

k=0

akx
k (1)

Onde N = 2M + 1 é o tamanho do subintervalo, k a ordem do polinômio e ak os coefici-
entes. O polinômio deve ter grau menor ou igual a quantidade de pontos do subintervalo. Com
a função polinomial deve-se calcular o novo ponto central do intervalo obtido pela equação (2).

p(xi) =

NX

k=0

akx
k
i (2)

Desta forma os valores de p(xi) devem ser iguais ou próximos dos pontos yi adquiridos.
Segundo a equação (3).

p(xi) ⇡ yi (3)

O erro para a aproximação por mı́nimos quadrados perfeitos deve ser mı́nima para o con-
junto de amostras, conforme a equação (4).

E =

NX

k=1

(p(xi)� yi)
2 (4)
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Para se obter os coeficientes ótimos do polinômio de suavização deve-se diferenciar parci-
almente o erro em relação a cada coeficiente e igualando a 0, conforme a equação (5), a qual
resultará em um sistema de N + 1 equações por N + 1 incógnitas.

@EN

@ai
=

MX

n=�M

2ni

 
NX

k=0

akn
k � y(n)

!

= 0, (5)

onde i = 0, 1, 2, ..., n. Pode-se resolver facilmente o sistema aplicando algum método
numérico, pois o mesmo é simétrico.

3 Metodologia
Para a realização do experimento realizou-se as configurações necessárias no software da

placa de aquisição. Em seguida foi coletada uma amostra para a faixa de frequência de 50 a 60
kHz e constatou que o mesmo possuı́a ruı́dos. Supõe-se que os ruı́dos encontrados são causados
devido a espessura da pastilha PZT e a baixa tensão aplicada sobre a mesma.

O processo de filtragem foi realizado no software MATLAB® o qual possui implementada
a função sgolayfilt(x, k, f, w, dim) e recebe como parâmetro x vetor a ser suavizado, k ordem
da interpolação (menor que o tamanho do vetor x), f a quantidade de dados contidos no vetor
x, w é um vetor de ponderação do tamanho de f , o qual contem os valores a serem usados na
minimização dos mı́nimos quadrados, dim especifica a dimensão de operação do filtro, 1 para
vetores coluna e 2 para vetores linhas.

No experimento tem-se dois vetores, a para o vetor contendo o eixo da frequência e b para
o valor real da impedância.

A função receberá apenas o vetor b referente a parte real da impedância, com tamanho de
1001 pontos e o grau de interpolação configurado foi de 35. O valor de 35 foi adotado por
tentativa e erro, ou seja, o melhor intervalo encontrado foi de 35+1 e o grau de interpolação
entre esses pontos é de 35.

4 Discussão e Resultados
Para a realização do experimento realizou-se uma calibração do sistema com um capacitor

de cerâmica de 100n F em paralelo com uma resistência de 300 ⌦ ligados entre os pinos da
placa RFB. Também foram conectados os terminais do PZT nos pinos referentes a entrada Z da
placa conforme a figura 1:

Anais · VII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial · IMTec/UFG/RC · 22 a 25/11/2016 · ISSN 2175-7828 194



Figura 1: Placa sendo calibrada para medições

A partir dos sinais coletados foi possı́vel plotar os sinais e identificar a melhor banda de
frequência a ser monitorada. Este processo é feito por tentativa e erro, buscando localizar
regiões onde há o maior número de picos (ressonância) indicando que naquela região é sensı́vel
ao dano. Isto implica que existe uma região de atuação de cada pastilha PZT que gira em torna
de 0,4 m da posição da pastilha PZT colada [4].

A figura 2 ilustra o corpo de prova utilizado para o teste. Nela é possı́vel ver a viga de
alumı́nio e as pastilhas PZTs coladas. O PZT utilizado foi do tipo titanato-zirconato de chumbo
com as seguintes dimensões, 20mm de diâmetro e 3mm de espessura, a viga 300mm x 25mm x
3mm. Foi utilizado para o experimento apenas a pastilha PZT situada na extremidade direita da
foto e todos os ensaios foram realizados na estrutura em condições livre-livre utilizando linha
de pesca.

Figura 2: Viga utilizada como corpo de prova

A figura 3 ilustra a comparação entre os dois sinais, antes e depois da filtragem. O sinal
em linha tracejada representa o sinal após a filtragem, e o sinal em linha contı́nua representa a
amostra ruidosa coletada pela placa de aquisição.
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Figura 3: Sinal da parte real da impedância da viga amostrada

Na figura 4 são apresentadas a correlação entre o sinal com e sem filtro de suavização. O
objetivo é medir o grau de similaridade entre os dois sinais, caso o sinal não fosse ruidoso a
linha contı́nua estaria sobre a reta tracejada.

Figura 4: Analise dos resı́duos para a repetibilidade

De acordo com a figura 4 foi possı́vel constatar que o sinal filtrado realiza uma boa
representação da amostra verdadeira.
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5 Conclusão e Trabalhos Futuros
Através do que foi apresentado neste trabalho é possı́vel perceber a eficiência da filtra-

gem proposta. O sinal filtrado conseguiu realizar uma efetiva representação do sinal. Desta
forma o filtro Savitzky-Golay pode ser utilizado para suavizações de sinais de impedância ele-
tromecânica, que é uma tarefa complexa por conta do sinal não ser periódico.

Com a aplicação deste filtro sobre os sinais de impedância eletromecânica é possı́vel reali-
zar análises estatı́sticas aplicadas a detecção de dano pois os resı́duos gerados entre a métrica de
dano com e sem falhas é muito menor. Ou seja, com a suavização do sinal é possı́vel minimizar
condições de falso positivo.

Como futuros trabalhos espera-se testar uma estrutura em uso real sujeita a varios tipos
de ruı́dos externos (vibrações, temperatura e em operação) para compreender melhor o uso em
casos aplicados.
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Resumo. Os teoremas de Gauss e Stokes são muito relevantes em Física, aparecendo, por 
exemplo na mecânica dos fluidos, na gravitação de Newton e no eletromagnetismo. Eles 
permitem transformar uma integral ao longo de um caminho fechado em uma integral sobre 
a superfície aberta definida por esse caminho e passar de uma integral sobre uma superfície 
fechada a uma integral no volume definida pela superfície, respectivamente. Neste trabalho 
mostraremos como essas transformações possibilitam reescrever algumas leis do 
eletromagnetismo na forma diferencial, além de discutir brevemente as semelhanças 
matemáticas dessas equações com aquelas que regem a dinâmica de fluidos.  

Palavras-chave: Teoremas Integrais; Eletromagnetismo; Equação da Continuidade. 
 

1 Introdução 
Os fenômenos elétricos e magnéticos têm sido descritos desde a Grécia antiga, ainda que 

tratados independentemente um do outro na maior parte do tempo. A evolução das idéias 
subjacentes às interações elétrica e magnética, impulsionada por resultados experimentais, 
contudo, aproximou cada vez mais tais conceitos, e.g. [1,2,3]. Na metade do século XIX, já era 
conhecida a interdependência entre eletricidade e magnetismo, devido aos trabalhos de Faraday 
e de Ampère. Posteriormente, foi proposta por Maxwell uma correção na Lei de Ampère, 
permitindo a total unificação dessas teorias, resultando no Eletromagnetismo clássico [4], que 
descreve não apenas os fenômenos elétricos e magnéticos, mas também os óticos.  

Há uma multiplicidade de aplicações dos conceitos do eletromagnetismo [5,6], desde os 
sinais elétricos do coração e do cérebro, características da natureza, como o azul do céu e o 
arco-íris, até aplicações tecnológicas. Para modelar muitos dos fenômenos eletromagnéticos de 
interesse físico, contudo, é necessário trabalhar com uma formulação alternativa àquela 
apresentada em cursos introdutórios de eletricidade e magnetismo, baseada em leis integrais. 
Assim, existe um interesse em apresentar as principais equações do eletromagnetismo em sua 
forma diferencial.  

Para a transposição da forma integral das leis físicas do eletromagnetismo para sua forma 
diferencial é necessário a utilização dos teoremas de Stokes e de Gauss, e.g. [7,8]. A partir 
desses teoremas é possível notar ainda uma ligação entre a hidrodinâmica e o eletromagnetismo. 
De fato, durante as demonstrações abordadas a seguir foram utilizados conceitos como o do 
fluxo de um fluido ou da circulação de um fluido, em analogia ao fluxo e à circulação dos 
vetoriais elétrico e magnético.  As semelhanças entre as teorias são muitas e podem ser 
aprofundadas em [9,10,11,12].  

Na próxima seção mostramos o Teorema de Stokes e apresentamos uma simplificação 
conceitual que permite derivá-lo sem grandes complicações. Na seção seguinte adotamos uma 
abordagem semelhante para discutir o Teorema de Gauss. Na sequência fazemos uso desses 
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teoremas para reescrever as leis da eletricidade e do magnetismo na forma diferencial desejada. 
Depois, o teorema de Gauss é usado para reescrever a condição de conservação global de carga 
elétrica em termos de uma equação de continuidade, válida localmente [13]. Finalmente 
mostramos como essa equação de continuidade impõe uma correção na lei de Ampère, levando 
às equações de Maxwell e sua mais importante previsão: a existência de ondas 
eletromagnéticas. 

2 Teorema de Stokes  
O Teorema de Stokes relaciona a integral de uma superfície com a integral de uma curva 

cujo bordo é definido por essa superfície. A fim de percorrer essa curva convencionou-se o 
sentido positivo, se a superfície está sempre à esquerda quando percorremos a curva com o 
cabeça orientada na direção do vetor normal n.  

Dessa forma  [7], a igualdade entre as integrais da superfície S e da curva C segue 
 

∫ �⃗� × 𝐹 ⋅ 𝑑𝑎⃗⃗ ⃗⃗ 
𝑆 = ∮ 𝐹 ⋅ 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗

𝐶 ,                                                 (1) 

onde 𝐹  representa um campo qualquer e �⃗� × 𝐹  o rotacional desse campo.  
 

 Este teorema facilita bastante o cálculo da integral sobre uma superfície complexa, pois 
basta encontrar outra superfície que delimite o mesmo bordo para a curva. Para explicitar de 
forma mais clara e coesa, observa-se a Figura 1.  

 
Figura 1: Parabolóide e cilindro circular [7]. 

 É notável que tanto o paraboloide, quanto o cilindro circular delimitam o bordo de um 
círculo. Logo, é válido afirmar que a integral do Teorema de Stokes sobre ambas superfícies é 
equivalente. Mas, seria mais fácil integrar sobre o caminho delimitado, indicado na Figura 2.  
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Figura 2: Caminho fechado em um círculo [7]. 

 A integral sobre este caminho fechado tem relação com o trabalho realizado pelo campo 𝐹  
para mover a partícula ao redor do bordo. Este campo pode ser elétrico, e capaz de mover um 
elétron ao redor de um caminho qualquer, ou o campo de velocidades de um fluido, que move 
uma partícula do fluido, por exemplo. Assim, torna-se perceptível a aplicabilidade do teorema 
em questão em situações físicas variadas.  

 Na hidrodinâmica, pode-se observar a circulação de um fluido ao longo de uma curva 
fechada através de 

𝐶𝛤 = ∮ 𝑣 ⋅ 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗
𝛤 ,                                                            (2) 

onde v é o campo de velocidades do escoamento de um fluido e Γ é uma curva fechada 
orientada. Para melhor exemplificar, supõe-se que um fluido em rotação rígida dentro de um 
cilindro com raio ρ e centrado no eixo z, conforme a Figura 3. 

 

 
Figura 3: Fluido em rotação rígida dentro de um cilindro [1]. 

O campo de velocidades é dado pela equação abaixo e fornece a velocidade em um ponto 
P qualquer.  

𝑣(𝑃) = ωρϕ                                                       (3) 

Substituindo-se (3) em (2), obtém-se que a circulação ao longo de Γ é dada por,  
𝐶𝛤 = 2𝜔𝑆,  

onde S representa a área da contida na curva Γ.  
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  A circulação tem uma propriedade aditiva, por meio da qual pode-se decompor um 
circuito em vários e depois somá-los. Com as contribuições de arcos internos se cancelam de 
duas a duas, é necessário apenas tomar um circuito infinitesimal, no qual o valor pode variar 
conforme propriedades locais. Neste circuito infinitesimal, a circulação é dada pela Equação 4. 

                                      𝐶∆𝛤 = 2ωΔ𝑆                                                     (4) 

Tomando-se o limite em que a variação da área tenda a zero, ou seja, uma porção 
infinitesimal, de acordo com a Equação 5, 

                                                   (5) 

a partir deste circuito infinitesimal, obtém-se a velocidade em qualquer ponto do fluido.  
 Por meio da circulação é possível saber se o escoamento é rotacional ou irrotacional. Se a 

circulação é diferente de zero, o escoamento é rotacional, ou seja, o fluido rotaciona enquanto 
é transladado. Entretanto, se a circulação é igual a zero, o escoamento é irrotacional o fluido 
sofre, somente, translação [1]. 

  

3 Teorema de Gauss 
A fim de ilustrar o Teorema de Gauss, considere um paralelepípedo genérico de largura 𝑎, 

comprimento 𝑏 e altura 𝑐, como mostrado na Figura 4.  Analisa-se o fluxo de um vetor 𝐹  
através deste paralelepípedo, conforme a equação 

𝛷𝑆 = ∮ 𝐹 𝑆 ⋅ 𝑑𝑎⃗⃗ ⃗⃗                                                      (6) 

onde S aqui denota a superfície fechada que envolve o paralelepípedo, composta por suas seis 
faces. 

 
Figura 4: Paralelepípedo com largura 𝑎, comprimento 𝑏 e altura 𝑐. 

 

A idéia consiste em percorrer pares de faces paralelas, calculando o fluxo através dos planos 
infinitesimais. Dessa forma, a equação para as faces no plano 𝑦𝑧 e um vetor 𝑣  em 𝑥 fica de 
acordo com  

             𝛷 = −∮ 𝐹𝑥(0, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑦𝑑𝑧(0,𝑏,𝑐)
(0,0,0) + ∮ 𝐹𝑥(𝑎, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑦𝑑𝑧.(𝑎,0𝑐)

(0,𝑏,𝑐)                                 (7) 
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Como o cubo adotado é infinitesimal, as coordenadas (0, 𝑦, 𝑧) e (𝑎, 𝑦, 𝑧) são próximas. 
Logo, pode-se simplificar o problema igualando-as e fazendo uma correção para diminuir o 
erro. Para realizar essa correção, utiliza-se o Polinômio de Taylor, como pode ser notado na 
equação 

𝛷 = −∮ 𝐹𝑥(0, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑦𝑑𝑧(0,𝑏,𝑐)
(0,0,0) + ∮ 𝐹𝑥(0, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑦𝑑𝑧(0,𝑏,𝑐)

(0,0,0) + ∮ 𝜕𝐹𝑥
𝜕𝑥

(0,𝑏,𝑐)
(0,0,0) 𝑎𝑑𝑦𝑑𝑧         (8) 

As duas primeiras parcelas da Equação 8 têm sinais opostos devido a orientação do vetor 
da área, portanto se cancelam. Assim, resta a correção, mostrada na Equação 9. 

                                              𝛷 = ∮ 𝜕𝐹𝑥
𝜕𝑥

(0,𝑏,𝑐)
(0,0,0) 𝑎𝑑𝑦𝑑𝑧                                                        (9) 

Analogamente, calcula-se o fluxo através dos pares de planos infinitesimais em 𝑥𝑦 e 𝑥𝑧,  
resultando no fluxo infinitesimais através do paralelepípedo infinitesimal, 

𝛷 = (𝜕𝐹𝑥
𝜕𝑥

+ 𝜕𝐹𝑦
𝜕𝑦

+ 𝜕𝐹𝑧
𝜕𝑧

) 𝑑𝑉.                                           (10) 

Para encontrarmos o fluxo através de um volume finito V  basta integrar o resultado acima 
por todo o volume definido pela superfície fechada S, ou seja, 

𝛷𝑆 = ∫(�⃗� ⋅ 𝐹 )𝑑𝑉. 

Por conseguinte, consegue-se partir de uma integral na superfície para uma integral no 
volume,  

                                           ∮ 𝐹 .𝑆 𝑑𝑎⃗⃗ ⃗⃗ = ∫(�⃗� ⋅ 𝐹 )𝑑𝑉.                                           (11) 

 

4 Forma Diferencial das Leis do Eletromagnetismo 
 Os teoremas de Stokes e de Gauss podem ser aplicados para escrever as leis de Gauss, 

de Ampére e de Faraday na forma diferencial. O Teorema de Stokes permite transformar uma 
integral no caminho em uma integral na superfície, portanto será aplicado nas leis de Ampére 
e de Faraday. Por sua vez, o Teorema de Gauss é usado na Lei de Gauss, pois permite passar 
de uma integral na área para uma integral no volume. 
4.1   Lei de Gauss 

O conceito de fluxo é essencial para o entendimento da Lei de Gauss. Na hidrodinâmica, o 
fluxo, também denominado de vazão, é caracterizado pelo volume de fluido que escoa por uma 
superfície em uma unidade de tempo. Analogamente, no eletromagnetismo, chama-se fluxo o 
campo elétrico integrado através de uma superfície fechada. Qualquer distribuição de cargas 
pode ser configurada em elementos com cargas puntiformes, e, o campo resultante é a soma 
dos campos de cada um desses elementos. Assim é possível escrever a Lei de Gauss como 

Ф = ∮ �⃗� ⋅ 𝑑𝑎⃗⃗ ⃗⃗ 
𝑠 = 1

𝜀0
∫ 𝜌𝑑𝑉𝑉                                               (12) 

onde Ф representa o fluxo elétrico, �⃗�  é o campo elétrico, 𝑄 = ∫ 𝜌𝑑𝑉𝑉  é a carga elétrica e 𝜀0 é 
uma constante de proporcionalidade característico do material, neste caso, o vácuo. 

Para transformar o primeiro membro da Equação em uma integral de volume, basta aplicar 
o divergente do campo. Após aplicar o Teorema de Gauss, integra-se os dois lados da igualdade 
no volume e tem-se a forma diferencial, mostrada na Equação 13.  

�⃗� ⋅ �⃗� = 𝜌
𝜀0

.                                                         (13) 
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No caso do magnetismo como monopolos, ou cargas, magnéticos nunca foram observadas, 
temos que 

                                                      �⃗� ⋅ �⃗� = 𝑂.                                                        (13) 

4.2 Lei de Ampère 
Na Lei de Ampère é observada a circulação do campo magnético em um caminho fechado. 

Em uma configuração como um fio retilíneo com corrente as linhas de força magnética são 
fechadas. Portanto a circulação do campo magnético é diferente de zero. As experiências de 
Ampère mostraram que esta circulação é proporcional à intensidade de corrente que cruza o 
caminho fechado, como é mostrado em 
 

∮ �⃗� ⋅ 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗
𝐶 = 𝜇0 ∫ 𝑗 ⋅ 𝑑𝑎⃗⃗ ⃗⃗ 

𝑆                                                 (14) 

onde �⃗�  é o campo magnético, 𝜇0  é uma constante magnética caracterísitca do vácuo e 𝑖 =
∫ 𝑗 . 𝑑𝑎⃗⃗ ⃗⃗ 
𝑆  representa a corrente. 

Como há uma integral em um caminho, usa-se o Teorema de Stokes e obtém-se uma 
integral na superfície. Integra-se os dois membros da Equação e o resultado será a forma 
diferencial,  

�⃗� × �⃗� = 𝜇0𝑗 .                                                       (15) 

 

4.3       Lei de Faraday 
A Lei de Faraday relaciona a taxa de variação do fluxo magnético com a força eletromotriz 

induzida. Esta relação decorre do fato que, quando se aplica uma diferença de potencial em um 
circuito, surge uma corrente induzida, denominada de força eletromotriz, 𝜀, 

𝜀 = ∮ �⃗� . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = −∫ 𝜕�⃗� 
𝜕𝑡𝑆𝐶 . 𝑑𝑎⃗⃗ ⃗⃗                                            (16) 

que depende da variação temporal do campo magnético. É interessante notar que pela primeira 
vez os campos elétricos e magnéticos aparecem acoplados em uma lei física. 

Assim como na Lei de Faraday, é necessário usar o Teorema de Stokes, a Fim de obter uma 
integral na superfície para a diferença de potencial e, posteriormente, integrar os dois membros 
da equação, obtendo-se 

�⃗� × �⃗� = − 𝜕𝐵
𝜕𝑡

.                                                    (17) 

5 Equação da Continuidade 
 
Note que até agora obtivemos expressões para os divergentes e rotacionais dos campos 

elétrico e magnético, equações (13), (13), (15) e (17). Além das quatro equações que 
especificam completamente os campos vetoriais �⃗�  e �⃗� , é importante na formulação da teoria 
eletromagnética que a carga elétrica seja conservada. 

O análogo desse conceito na dinâmica de fluidos seria o de conservação de massa. Para 
analisar a situação, supõem-se um tubo com diâmetro variável como mostrado na Figura 4, 
quando o fluido escoa por um determinado ponto do tubo apresenta uma velocidade 𝑣1 
constante. Em outro ponto do tubo, com diâmetro distinto do primeiro ponto, o fluido apresenta 
uma velocidade 𝑣2 distinta do primeiro ponto. Apesar disso, a quantidade de massa que passa 
pelos pontos 1 e 2 são iguais. 
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Figura 4: Tubo, com diâmetro variável, pelo qual escoa um fluido [10]. 

A vazão em massa é dada pela massa específica do fluido multiplicada pelo volume. Mas, 
como o dado obtido é a velocidade no ponto de certo de diâmetro em um dado instante, o 
volume pode ser escrito como a área 𝐴 , multiplicada pela velocidade𝑣 e a variação do tempo∆𝑡, 
como pode ser observado na Equação 18. 

𝑚1 = 𝐴1𝑣1∆𝑡 = 𝑚2 = 𝐴2𝑣2∆𝑡                                       (18) 

Essa ilustração sobre a equação da continuidade na hidrodinâmica auxilia no entendimento 
da conservação da massa, mesmo na mudança de outros fatores. Analogamente, no 
eletromagnetismo, se há variação da carga dentro de uma região, consequentemente deve haver 
um fluxo de carga, ou uma corrente cruzando a superfície que delimita o volume em questão, 

𝑑𝑄
𝑑𝑡 = −𝐼. 

Note que se há uma corrente positiva cruzando a superfície para fora do volume, então a 
carga dentro do volume deve diminuir, razão pela qual existe um sinal negativo na expressão 
acima. Neste caso, a conservação da carga pode ser escrita como  [6] 

𝑑
𝑑𝑡 ∫ 𝜌𝑑𝑉𝑉 + ∫ 𝑗 ⋅ 𝑑𝑎⃗⃗ ⃗⃗ = 0.                                    (19) 

Usando-se o Teorema de Gauss na Equação, obtém-se duas integrais no volume. O 
resultado dessa manipulação é a equação da continuidade para a densidade de carga 𝜌 e a 
densidade de corrente 𝑗 , 

                                                        𝜕𝜌
𝜕𝑡

+ �⃗� . 𝑗 = 0.                                          (20) 

 

6  Resultados 
A combinação das quatro equações do eletromagnetismo com o princípio da conservação 

local de carga elétrica, por meio da equação da continuidade, permitiu a Maxwell concluir que 
a lei de Ampère necessitava de um termo corretivo. Assim, as equações que definem os campos 
elétricos e magnéticos são dadas por 

 

�⃗� ⋅ �⃗� = 𝜌
𝜀0

,             �⃗� × �⃗� = − 𝜕𝐵

𝜕𝑡
, 

�⃗� ⋅ �⃗� = 0,       �⃗� × �⃗� = 𝜇0𝑗 +
𝜕�⃗� 
𝜕𝑡

. 

 

 

Maxwell, com as equações complementa do magnetismo em mãos pela primeira vez, tratou 
de desacoplar os campos �⃗�  e �⃗� . Aplicando o rotacional sobre as leis de Faraday e Ampère-
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Maxwell, ele pode mostrar que os campos �⃗�  e �⃗� , num meio sem cargas ou correntes, satisfazem 
as seguintes equações, 

𝜇0𝜀0
𝜕2�⃗� 
𝜕𝑡2 − 𝛻2�⃗� = 0, 

e 

       𝜇0𝜀0
𝜕2�⃗� 
𝜕𝑡2 −𝛻2�⃗� = 0. 

Como  �⃗�  e �⃗�  satisfazem as equações de ondas que se propagam com a velocidade da luz, 
𝑐 = 1

√𝜇0𝜀0
≅ 300000 𝑘𝑚

𝑠
, Maxwell pôde concluir que a luz e toda a ótica é um fenômeno 

eletromagnético. Para essa importante descoberta e unificação, como foi visto, os teoremas de 
Gauss e Stokes são muito relevantes. 
 

7  Conclusões 
        Neste trabalho revisamos os teoremas de Stokes e Gauss com o intuito de aplicá-los 

em problemas físicos diversos como as teorias elétrica, magnética e dos fluidos. Notamos que 
o emprego de tais teoremas permite escrever as leis do eletromagnetismo de maneira 
conveniente a ponto de recuperarmos os resultados de Maxwell, segundo os quais a luz seria 
uma manifestação de campos eletromagnéticos permeando o espaço devido à presença de fonte, 
como cargas e correntes elétricas. Pode-se ainda notar as semelhanças entre os campos 
eletromagnéticos e os campos de velocidade em um fluido. Acredita-se que essa analogia pode 
ser explorada em mais detalhes no futuro, trazendo resultados interessantes.  
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Parte 1: Caso Contínuo 

 
Stanley Washington Ferreira de Rezende 

Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia 
Universidade Federal de Goiás 
stanley-washington@hotmail.com 

Bruno Pereira Barella 
Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia 

Universidade Federal de Goiás 
brunobarela@hotmail.com 

José dos Reis Vieira de Moura Junior 
Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia 

Universidade Federal de Goiás 
zereis@ufg.br 

Resumo. Neste trabalho é apresentado um método básico para remoção de ruídos em sinais 
determinísticos ou não-determinísticos, executando-se um limiar abrupto dos coeficientes 
característicos do sinal no domínio Wavelet. Sendo para isso necessário a utilização de 
algoritmos decompositores e reconstrutores Wavelet contínuos, presentes em uma 
plataforma de alto desempenho computacional, o Matlab®. Os resultados obtidos a partir das 
informações extraídas de um experimento, permitiram visualizar que a transposição e 
remoção de características do sinal no domínio Wavelet possibilitou melhor identificação e 
manuseio do sinal, assim possibilitando a extração dos ruídos.  

Palavras-chave: Wavelet; Matlab®; Remoção de ruídos. 

1 Introdução 
Os sinais em sua totalidade são considerados importantíssimas fontes de informação, 

mantendo-se presentes cada vez mais em nossas atividades cotidianas. Estes, representados 
essencialmente em forma digital, tem despertado o interesse de diversos pesquisadores acerca 
de seu estudo, o que impulsionou a utilização de novas técnicas que permit issem a descrição 
dos sinais, sejam estacionários ou não-estacionários [9]. 

Contudo, faz-se necessário observar que nem todas as informações mantidas em sua 
estrutura tornam-se indispensáveis, uma vez que, ruídos indesejáveis podem estar presentes na 
formação e/ou no processo de aquisição destes, de modo que a aplicação de técnicas de 
tratamento para eliminação de ruídos tornam-se primordiais. 

A análise espectral e o PDS (processamento digital de sinais), neste contexto, se 
demonstram ser poderosas ferramentas com aplicabilidade nas mais diversas áreas que carecem 
de processamento de sinais. Assim sendo, uma de suas teorias mais abrangentes, as Wavelets 
desenvolvidas durante década a 80 por Jean Morlet e Alex Grossman, tem-se destacado 
consideravelmente em toda comunidade científica [4].  

Devido a sua abordagem simples e direta, as Wavelets também conhecidas como Ondaletas, 
permitiram uma nova visão do estudo de ondas ocasionando a sua evolução a uma área própria 
da análise de sinais. Ao mesmo passo, o desenvolvimento tecnológico e bem como a 
necessidade de novos métodos de coleta de dados, principalmente no que diz respeito ao seu 
processamento, tem levado a aplicação dos métodos de monitoramento para ambientes 
computacionais. 

Anais · VII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial · IMTec/UFG/RC · 22 a 25/11/2016 · ISSN 2175-7828 209



Neste trabalho será abordado um método despojado e prático para remoção de ruídos 
utilizando-se na sua execução a Transformada Wavelet Contínua, bem como sua inversa, em 
um dos softwares que mais se destacam na análise de sinais, o Matlab®. 

Este método visou reconstruir o sinal em um domínio alternativo, característico da 
metodologia Wavelet, para que posteriormente pudesse ser aplicado um limiar dos coeficientes 
característico da onda, permitindo a reconstrução do sinal sem a presença dos ruídos em sua 
formação. 

2 Wavelet - Uma teoria abrangente  
As Wavelets, em suma, são interpretações de funções ondulatórias de curta duração com 

bruscas variações de amplitude, proporcionais ao seu rápido decaimento no tempo. Esta 
característica de limitação da energia do sinal confere às Ondalettas um caráter compacto em 
sua utilização, sendo atraente ao processamento de sinais, principalmente no que se refere ao 
estudo de sinais não-estacionários [3].  

Sua abordagem matemática se baseia na representação escalar e passa a mapear o sinal no 
domínio resolução-escala, alternativamente ao domínio frequêncial da análise clássica de 
Fourier. Sendo que todas as escalas no domínio resolução-escala, sem exceção, possuam sua 
equivalência frequêncial no domínio tempo-frequência [10]. 

Desta maneira uma das principais ferramentas constituinte da teoria Wavelet, a 
Transformada Wavelet Contínua (CWT – do inglês Continuous Wavelet Transform) descreve a 
união de um conjunto de funções bases resultantes de distintas operações de deslocamento e 
dilatação da Wavelet principal no domínio resolução-escala, a qual é denominada Wavelet-mãe 
� �b,a\ , conforme a Eq. (1) [2]. 

 
 (1) 

 
Logo a decomposição de um sinal f (t) em suas diferentes frequências, denotada no domínio 

Wavelet por uma família de escalas, resultante da aplicação da CWT, que é representada pela 
Eq. (2). 

 
, (2) 

 
onde a caracteriza o parâmetro da escala, que por meio da convolução de funções pertencentes 
as famílias Wavelets no tempo, representa versões comprimidas e/ou estendidas da função 
Wavelet-Mãe, e b o parâmetro de deslocamento, posicionando a função no domínio temporal.  

A medida que o parâmetro de deslocamento varia, o sinal passa a ser analisado localmente 
ao seu redor, ou seja, a função Wavelet se molda às diferentes partes do sinal, afim de permit ir 
a detecção das frequências características de cada região [11]. 

Comumente, as Wavelets contínuas mais utilizadas em análise de sinais são as funções 
pertencentes a família de Morlet Complexa, as quais fornecem informações tanto sobre fase, o 
módulo e os períodos descontínuos do sinal. As Ondaletas de Morlet, em geral, são obtidas 
através da multiplicação de uma exponencial complexa com uma janela gaussiana modeladora, 
conforme a Eq. (3).  
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O parâmetro σ refere-se ao desvio padrão gaussiano correlacionado ao princípio da 
incerteza de Heisenberg presente na função Wavelet. Este, proporciona a informação de quão 
boa é a relação tempo-frequêncial das janelas de análise do sinal, onde altos valores para σ 
permitem a obtenção de melhores resoluções frequências, enquanto pequenos valores resultam 
em melhores resoluções temporais do sinal [5]. 

Assim sendo, a representação gráfica característica da Wavelet de Morlet Complexa em 
uma malha regular de 1000 pontos amostrais no intervalo de -6 a 6 é ilustrado na Fig.1. 

 
Figure 1: Visualização Wavelet de Morlet Complexa no Matlab® 

Percebe-se que o formato de onda exposto, descreve uma função de energia finita 
concentrada localmente em torno do eixo das ordenadas sendo nula nos demais pontos.  

O fato desta função, bem como as demais funções pertencentes a esta metodologia se 
restringirem localmente a uma única região é o que diferencia a abordagem Wavelet da 
metodologia de Fourier, uma vez que esta utiliza em sua execução funções oscilatórias infinitas 
obtidas a partir de famílias de senos e cossenos [2].   

 
3 Aplicações Wavelets em Matlab® 

Ao longo dos anos, o estudo computacional provocou um frenesi no ambiente acadêmico. 
Diversas aplicações, bem como novas técnicas de instrumentação foram sendo inseridas a 
literatura em um ritmo significante, e decorrentes disto, ambientes virtuais passaram a ser 
desenvolvidos e aplicados nas mais variadas áreas de análise e processamento [1].  

Neste contexto, um dos ambientes virtuais que mais se destacou na análise de sinais é o 
software interativo Matlab® (do inglês Matrix Laboratory). Esta plataforma de alta 
desempenho, aplica cálculos numéricos em formato matricial, o que permite a representação de 
funções mais próxima de sua formulação algébrica, facilitando assim a sua utilização [13]. 

As Wavelets atualmente são consideradas uma das poucas metodologias de análise e 
processamento de sinais que possuem o seu próprio espaço em linguagem Matlab, 
caracterizando-a como uma das ferramentas mais poderosas no estudo de ondas. Assim diversas 
funções das Ondalettas no decorrer do tempo foram sendo desenvolvidas e implementadas de 
várias formas em linguagem M, afim de facilitar a aplicação dos métodos Wavelet [14].  

Neste seguimento, a cwtft (do inglês Continuous Wavelet Transform using FFT algorithm) 
demonstrou-se de grande aplicabilidade na decomposição de sinais. Esta retorna os coeficientes 
ondulatórios construtores da função característica de um sinal executando em seu 
processamento um algoritmo FFT para calculá-los. Assim, um dos meios básicos de se aplicar 
a CWT em sinal no Matlab é fazendo uma chamada a função descrita como a Eq. (4). 

 
� �xcwtftcoefcwt  , (4) 

onde coefcwt representa uma estrutura de dados obtida durante a aplicação da cwtft ao sinal de 
entrada x (t), descrita como na Eq. (5). 
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> @wav,dt,meanSIG,omega,scales,cfscoefcwt   (5) 

  
Em que os domínios da matriz estrutural são referidos a seguir: 

x cfs é a matriz de coeficientes resultantes da CWT aplicada ao sinal de N pontos 
amostrais; 

x scales é o vetor de escalas utilizado na decomposição do sinal; 
x omega é o vetor de frequências utilizadas na transposição da transformada Wavelet 

para a transformada de Fourier; 
x meanSIG é a média do sinal em estudo; 
x dt é o intervalo de tempo parcial; 
x wav é a família Wavelet utilizada na aplicação da CWT. 

 
4 Metodologia 

O objeto em estudo utilizado neste experimento trata-se de um sinal aperiódico não-
estacionário obtido através do produto de uma família de senos por uma exponencial simples 
modificada no tempo. O ruído acrescentado ao sinal foi adquirido de forma randômica em um 
intervalo de 0 a 2000, sendo que apenas 50% de sua energia foi utilizada no processo de criação 
do sinal.  

A função característica do sinal foi elaborada de maneira arbitrária, afim de observar-se 
apenas as aplicações da teoria Wavelet na remoção de ruídos apresentada pelo código: 

 

(time)));randn(size*(0.5 -aux   a
ime);1)).exp(-t-(time*pi*sin(10 aux 

2;:0.001:0  time

 
 
 

 

 
O código apresentado ilustra a criação de um vetor de tempo variando entre o intervalo de 

zero a dois segundos, com resolução de um milésimo de segundo. A variável aux é um vetor 
contendo as amplitudes principais do sinal e a variável a é um vetor contendo as amplitudes do 
sinal após o acréscimo do ruído no domínio do tempo.  

A Fig. 2 e Fig.3 retratam a onda característica do sinal e a distribuição da energia do sinal, 
respectivamente, após a aplicação de funções simples de plotagem presente no software Matlab: 

      
  Figure 3: Espectrograma da energia do sinal Figura 2:  Sinal em estudo 
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Posteriormente à criação do sinal, realizou-se a função cwtft presente no Matlab afim de se 
encontrar as escalas e os coeficientes característicos que compõe cada parte do sinal no domínio 
do tempo, obtidos durante a da decomposição Wavelet.  

Dentre estes, considerou-se o pico de maior amplitude e a função Wavelet que o melhor 
representa (scales = 14), ou seja, a de maior contribuição na formação do sinal característico 
para a análise e definição dos parâmetros a serem utilizados na reconstrução do sinal principa l. 

Objetivando-se determinar um intervalo energético que melhor represente a função 
característica do sinal, executou-se um escalograma da estrutura Wavelet obtida. Este, 
analogamente ao espectrograma do domínio de Fourier, permite a representação visual de 
concentração energética contida nos coeficientes das Ondalettas associados ao domínio tempo-
escala. Assim possibilitou-se a escolha do intervalo de maior profundidade, cujo valor médio 
seja a função Wavelet 14. 

Encontrado o intervalo de escala de maior contribuição para a formação do sinal, criou-se 
uma nova estrutura de dados contendo os campos necessários para reconstrução do sinal sem 
ruídos, A esta, foram primeiramente atribuídos dados nulos objetivando a aplicação de um 
“limiar abrupto” do sinal pelo código. 
 

� �� �; scoefcwt.cf size zeros  p.cfs
coefcwt; p 

 
 

 

 
O código apresentado permite a eliminação dos coeficientes Wavelet que contribuem na 

formação do sinal em que o ruído se mantém presente, para que posteriormente seja adicionado 
os coeficientes Wavelet que realmente formam a função característica do sinal. A estes, foram 
introduzidos a nova estrutura e posteriormente aplicou-se a Transformada Wavelet Continua 
Inversa, presente em linguagem Matlab na função icwtft, a qual se caracteriza especificamente 
por ser a transformada inversa da cwtft, por meio do código a seguir. 

 

icwtft(p);  x
:); 2),(j:1)-s((jcoefcwt.cf  :) 2),(j:1)-p.cfs((j

 
� �

 

 

onde j representa a escala de maior contribuição na formação do sinal em estudo, no caso em 
questão a Wavelet 14, e x representa o vetor contendo as novas amplitudes no sinal no domínio 
do tempo com a ausência de ruídos, obtido através da reconstrução Wavelet. 

Com isso, um sinal que anterior era indistinguível no domínio do tempo passou a ser 
passível de análise espectral, evidenciando a grande aplicabilidade da Transformada Wavelet 
Contínua na identificação e remoção de ruídos em sinais. 

5 Resultados e discussão 
A estrutura de dados obtida pela aplicação da cwtft diretamente ao sinal em estudo, 

demonstrou coerência quanto ao método utilizado. Esta foi quantificada com relação ao 
tamanho e tipo de valor permitido para cada campo, como é expressado a seguir. 
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morl'' :wav          
1 :dt           
0.0126 :meanSIG      

double] [1x2001:omega        
double] [1x23:scales       

 double] [23x2001:cfs          
        

  coefcwt  

 

 
A estrutura listada, representa a decomposição Wavelet do sinal em 23 escalas diferentes, 

utilizando-se na execução da CWT funções babes pertencentes as Ondalettas de Morlet. Tanto 
as escalas quanto a energia dos coeficientes cfs obtidos, foram empregados na construção do 
escalograma, mostrado na Fig. 4, que serviu como forma de obtenção do intervalo de escalas 
utilizada na reconstrução do sinal. 

    
           
 
 
A observação visual do escalograma viabilizou o discernimento da região de maior 

concentração energética do sinal, que se encontra presente entre as escalas 13 e 16. Assim para 
que pudesse se confirmar o intervalo de escalas encontrado, realizou-se uma simplificação do 
escalograma, permitindo a visualização apenas das barreiras de contorno do mesmo, 
apresentado na Fig. 5.  

Em conclusão, o resultado gráfico alcançado pela reconstrução do sinal, demonstrou 
sucesso quanto a remoção de ruídos no sinal em estudo, conforme ilustra a Fig. 8. 

 
 

 
 

Figure 8: Visualização do sinal original e 
o sinal reconstruído a partir da CWT. 

 

Figura 4:  Escalograma do 
sinal no domínio Wavelet 

Figura 5:  Energia de contorno 
do sinal no domínio Wavelet 
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Devido ao fato do sinal em questão possuir brusca variação de frequência bem como grande 
quantidade de ruídos presentes em sua formação, isto o torna indistinguível em representação 
de domínio frequência-tempo para análise determinística de sinais. 

Assim, evidenciou-se que abordagem Wavelet se torna apta para a sua aplicação no estudo 
e na descrição de sinais característicos, uma vez que, esta metodologia ao contrário de analisar 
a onda em seu estado natural, procura remodelar a função da onda em um novo domínio que 
melhor a descreva, tanto em formato quanto em características. 

 Esta remodelagem, passa a permitir aplicações de novas técnicas, bem como a discretização 
e eliminação de partes desnecessárias do sinal, em contraste, a domínios e metodologias que 
não possuam tal funcionalidade. 

6 Conclusões 
Este trabalho proporcionou a aquisição de maiores conhecimentos acerca da área de análise 

e processamento de sinais. Com enfoque as potencialidades de aplicação de uma teoria recente 
de abordagem de ondas, as Wavelet.  

Esta metodologia demonstrou-se de suma importância e aplicabilidade nas mais diversas 
áreas das exatas, tanto por sua modelagem matemática versátil quanto por sua facilidade de 
abordagem de sinais, empregando-se ao caráter local das frequências. 

Neste trabalho foi apresentada a aplicação de uma ferramenta computacional com enorme 
aplicabilidade, o conjunto de funcionalidades Wavelet que podem ser desempenhados no 
software Matlab®. 

 Por fim, pode-se notar em um estudo de caso utilizando em sua execução um sinal não 
periódico, não-estacionário, que a metodologia Wavelet permite obter melhores representações 
de ondas em relação aos seus domínios, assim facilitando a discriminação de suas característ icas 
bem como a aplicação de novas técnicas de remoção de ruídos, os quais se mantém 
indesejavelmente presentes na formação do sinal. 
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Resumo: O método dos Elementos Finitos é uma forma de analisar o comportamento 
deformativo de uma estrutura quando nesta é aplicada, realizada, uma força externa. Se uma 
estrutura ou sistema é olhado de forma contínua, isto é de maneira infinitesimal, a análise 
deformativa estará sob a forma de equações diferenciais e integrais ou uma combinação 
destas, as quais são de difícil resolução. O presente trabalho objetiva mostrar de maneira 
simples e direta o funcionamento do método que consiste em uma maneira finita, ou seja, o 
número de elementos presentes na estrutura é finito bem como seu tamanho e graus de 
liberdade. 

 
Palavras-chave: Estruturas, Barras de Treliça, Matrizes, Deformações, Álgebra Linear 
 
INTRODUÇÃO 
 

Em engenharia é constante o fato de lidar com deformações de estruturas buscando 
otimizar determinada tarefa. Como a título de exemplificação, um levantamento de carga, 
onde será exercida uma força na referida estrutura. Essa força a deforma de diversas maneiras 
ao provocar por exemplo trações ou compressões. E visto que houve progressos nos estudos 
sobre as reações físicas dos materiais e estruturas, desenvolveu-se modelos matemáticos que 
possibilitaram uma melhor análise desse comportamento. 

 Entretanto muitos desses modelos são equações diferenciais sem formas sucintas para 
obtenção de soluções viáveis. O método direto dos elementos finitos, é um dos métodos 
numéricos para resolver essas equações. E com auxílio de programas computacionais 
flexíveis torna-se possível a resolução de diversos problemas de maneira prática. 

Baseamo-nos no livro [6] “Introdução à Análise e ao Projeto em Elementos Finitos” dos 
autores Nam-Ho Kim e Bhavani V. Sankar para mostrar que, a partir de estruturas simples, o 
método pode ser estendido para análise de estruturas mais complexas, em outras palavras 
estruturas com uso real. Utilizamo-nos, portanto de dois exemplos que se encontram no livro 
já citado, de estruturas nas quais estão sendo aplicadas forças externas. Assim sendo neste 
trabalho, o método será tratado de forma uni, bi e tridimensional para melhor entendimento de 
seu funcionamento. 
 
MÉTODOS 
 

No método, as barras ou elementos são considerados como molas, pois podem comprimir 
ou distender, isso pode ser observado quando é calculado os graus de liberdade, ou seja, para 
uma dimensão há apenas deslocamentos horizontais, para um sistema bidimensional há dois 
graus de liberdade, isto é o deslocamento pode acontecer em duas direções, e para uma 
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estrutura espacial ou tridimensional deveremos considerar três graus de liberdade. Logo 
possuímos as seguintes relações que reportam respectivamente a cada um dos três tipos de 
sistemas: 

Unidimensional: 
 

 
 

Figura 1 – Sistema de Elementos com apenas um grau de liberdade 
Fonte: Nam-Ho e Sankar (2011) 

 
A matriz de rigidez do elemento é obtida a partir de seu deslocamento em consequência da 
força local e como cada elemento esta entre dois nós, que estão sendo representados pelas 
notações iu  e ju  , então existem duas forças que atuam em direções contrárias no elemento 

)(ek , essas forças são )(e
if  e )(e

jf . Justamente porque são opostas e agem nos nós que é 
possível chegar na relação: 
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E a matriz que relaciona cada força externa (que reporta a toda estrutura) se apresenta sob a 
forma do somatório das forças nos elementos com nós em comum que seria a matriz de 
rotação para dimensão 1. 

Par um sistema de dimensão 2, a matriz de rotação é diferente devido ao fato de que 

está sendo levado em conta um segundo grau de liberdade. 
L

EA
 é o correspondente a 

constante de mola da equação anterior. Como se trata de barras E , dos estudos sobre 
resistência dos materiais, é chamado de módulo de elasticidade transversal ou ainda módulo 
de Young, A , é a área de seção transversal e L  o comprimento da barra (elemento), e por fim 
I  é o ângulo que fornece a direção da barra tendo como referencia o sistema de coordenadas 
da estrutura. 
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 (2) 

 

E para o sistema tridimensional considera-se um terceiro grau de liberdade. 
L

EA
 e I  são 

usados de igual forma que na equação (2). Porém como se tem mais uma direção, o grau de 
liberdade w  é adicionado e I  é encontrado por meio dos cossenos diretores, l , m  e n , que 
são respectivamente cosseno do ângulo formado pelo elemento e o eixo x , cosseno do ângulo 
formado pelo elemento e o eixo y  e cosseno do ângulo formado pelo elemento e o eixo z . 
Assim a matriz de rotação para coordenadas globais:  
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As matrizes podem ser encontradas no livro [6]. E para o auxílio na resolução destes sistemas 
matriciais foi utilizado o software MATLAB®, com suporte do livro[7]. 
 
RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

As seguintes situações são propostas 
 
1. 
 
A Treliça de duas barras mostrada na figura 2, possui seção transversal circular com 

diâmetro de 0,25 cm e módulo de elasticidade longitudinal E = 30x106 N/cm2. Uma força 
externa horizontal F = 50 N é aplicada ao nó 2. Calcule o deslocamento em cada nó e a tensão 
em cada elemento (Nam-Ho Kim, 2011,pag.60) 

 
Figura 2 – Estrutura de treliça com duas Barras e dois graus de liberdade 

Fonte: Nam-Ho e Sankar (2011) 
 
Mesmo que os elementos da treliça sejam uniaxiais, eles não se encontram numa mesma 

direção, estão inclinados segundo ângulos diferentes, e ainda as forças externas de um nó 
podem ser aplicadas tanto na direção x como na direção y. Por isso tem que ser usado um 
sistema de coordenadas isoladas em cada elemento, denominado coordenadas locais que 
chamaremos yx � . Entretanto este deve relacionar-se com o sistema de toda estrutura, tal 
sistema são as coordenadas globais yx � . 
 

 
Figura 3 – Coordenadas locais e globais do Elemento 1 

Fonte: Nam-Ho e Sankar (2011) 
 

Para calcular a matriz de rigidez elementar precisamos de alguns dados: 
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Ângulo 12
8:  tgI  então aplicando 1�tg em ambos os lados obtemos q 7,33I  

261030 cmNxE   
2222 049,0)125,0()225,0( cmrA     SSS  

cmhL 4,14812 222 r �  (neste caso) cm4,14  
 

Ao decompor as forças do sistema global para o local temos as seguintes equações: 
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Que são escritas na forma de uma matriz, que após alguns ajustes é convertida para a 

matriz da Eq(2). 
Sendo que as duas primeiras colunas da matriz se referem ao 1nó . A primeira reporta ao 

grau de liberdade 1u  e a segunda ao grau de liberdade 1v . As duas últimas colunas referem-se 
ao 2no , sendo que a terceira e a quarta coluna reportam aos graus de liberdade 2u  e 2v
respectivamente. Se analisarmos as linhas, o mesmo pode ser entendido. Linha 1 e linha 2  
referem-se a 1u  e 1v ,e linha 3  e 4  a 2u  e 2v  dos nós 1 e 2 respectivamente. O que adiante 
será escrito na forma de vetor coluna dos deslocamentos. 

O sistema de coordenadas globais do elemento 1 é da seguinte forma: ^ ` > @̂ `)1()1()1( qkf   
Que fica: 
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Analisemos agora o elemento 2 : 
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Figura 4 – Coordenadas locais e globais do Elemento 2 

Fonte: Nam-Ho e Sankar (2011) 
 

Dados: 
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Então a matriz de rigidez elementar para o elemento 2  com q 902I utilizando a matriz 

(2) 
Fica: 
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No elemento 2  os nós são, 2nó  e 3nó  então temos as forças e os deslocamentos

)2(
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2 yxyx ffff e 3322 vuvu respectivamente. 
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“Juntamos” ambas as matrizes elementares globais para formar a matriz de todo o sistema, 

assim temos que no 2nó  por conectar o elemento 1 e 2  os graus de liberdade serão somados: 
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Uma vez pronta a matriz, nela é aplicada as seguintes condições de contorno conhecidas: 
1°- sabemos que o 1nó  e 3nó  são fixos, então os graus de liberdade desses dois nós são 

nulos( 1u , 1v , 3u  e 3v ). 
2°-As únicas forças externas aplicadas estão no 2nó , NF x 502   e NF y 02  . 
Então o que fazemos é eliminar as colunas e as linhas referentes aos deslocamentos nulos, 

são estas: primeira, segunda, quinta e sexta colunas e primeira, segunda quinta e sexta linhas. 
E já substituindo xF2  e yF2 temos: 
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Que fica: 
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Para resolver o sistema e encontrar os deslocamentos, utilizamos o MATLAB®. Inserindo 

os seguintes comandos na janela de comandos do software (Command Window), que ficará 
com a seguinte aparência: 

 
>> > @21519147162;4716270641 K  
K = 

21519147162
4716270641

  

>> > @0;50 F  
F= 

0
50

 

>> FKx \  
x= 
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�
 

 
Assim x  contem os valores procurados que são os valores de 2u  e 2v : 
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Para achar as forças de reação no 1nó  e 3nó  substituímos 2u  e 2v  na equação matricial: 
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Como se trata de uma treliça bidimensional consequentemente com apenas duas forças 

axiais nas extremidades e pelos resultados da matriz acima, percebemos que a força de reação 
no 3nó  acontece apenas na direção vertical e a força reativa no 1nó  acontece na direção 
paralela á direção do elemento. 

Falta-nos ainda calcular a tensão normal de cada elemento da treliça. E para isso podemos 
fazer uso das equações de transformação de deslocamentos para transformar os resultados do 
sistema de coordenadas globais novamente no sistema de coordenadas locais. Então para o 
elemento 1 temos: 
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Neste caso já sabemos que os deslocamentos em 1u e 1v  são nulos por estarem fixos e os 

valores de 2u  e 2v  já foram encontrados anteriormente: 
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Assim pode ser usado as equações locais de força deslocamento para calcular as forças no 

elemento 
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Para o elemento 2  temos: 
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As equações acima representam as forças atuantes no elemento no sistema de coordenadas 

locais. E como se esperava para o elemento 1não há componente de força para a direção y . 
Já na direção x , os dois nós possuem o mesmo módulo de força interna, mas em direções 
opostas. No elemento 2  podemos ver que não há componente de força para a direção x , e na 
direção y  os dois nós possuem o mesmo módulo de força interna em direções contrárias. 

 
2. 
 

Use o Método dos Elementos Finitos (MEF) para determinar os deslocamentos e as forças 
na treliça espacial. As coordenadas dos nós em unidades do SI (metros) são dadas na tabela. 
Admita que o módulo de elasticidade longitudinal (modulo de Young) E = 70GPa e a área da 
seção transversal A = 1 cm2. O valor da força dirigida para baixo (sentido negativo em z) no 

4nó é igual a 10.000N. 
 

 
Figura 5 – Estrutura de Treliça com três barras e três graus de liberdae 

Fonte: Nam-Ho e Sankar (2011) 
Tabela 1 – Posição dos nós 

Nó x Y Z 
1 0 0 0 
2 0 -1 1 
3 0 1 1 
4 1 0 1 
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Primeiramente calculamos os cossenos diretores dos elementos, juntamente com seus 
comprimentos que são encontrados utilizando as fórmulas abaixo: 
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Analisando o elemento 1:  
Temos então para l : 

41o o ji  ou seja o elemento 1 esta entre o 1nó  e 4nó ; 

jx  é onde está o 4nó , e este possui coordenadas: (1,0,1) e; 

ix  é onde está o 1nó , e este possui coordenadas: ( 0 ,0,0), substituindo na fórmula temos:  

2
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Para m : 
41o o ji  ; jy : (1, 0 ,1); iy  : (0, 0 ,0); � 0
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Para n : 
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Analisando o elemento 2: 
Para l : 
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Analisando o elemento 3: 
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2
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Assim obtemos a tabela: 
 

Tabela 2 – Cossenos diretores dos seus respectivos elementos 
Elemento ji o  )(mL  l  m  n  
1 41o  2  22  0 22  
2 42 o  2  22  22  0 
3 43o  2  22  22�  0 

 
Utilizamo-nos da Eq. (3) Para construir a matriz de rigidez de cada elemento, substituindo os 
valores da tabela. 
Portanto para o elemento 1 temos: 
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Essa matriz 6x6 corresponde ao 1nó  e ao 4nó , porém sabemos que o 1nó  está fixo portanto 
não há deslocamento, o que significa que as três linhas e as três colunas correspondentes ao 

1nó  podem ser eliminadas, assim a matriz de rigidez do elemento 1 fica: 
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Para os outros elementos fazemos da mesma forma: 
Matriz de rigidez do Elemento 2: 
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Esta vai do 2nó  ao 4nó , entretanto o 2nó  está fixo, não havendo deslocamento eliminamos 

as linhas e as colunas correspondentes ao 2nó , então: 
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E por último temos a matriz do elemento 3: 
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Onde o 3nó  é fixo, eliminamos então as linhas e as colunas que o corresponde na matriz: 
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Temos as matrizes individuais de cada elemento portanto podemos agora obter a matriz de 

rigidez de toda estrutura, a matriz global: 
> @̂ ` ^ `FQk  , onde > @k  é a matriz de rotação, ^ `Q  são os graus de liberdade e ^ `F  é a força 
externa aplicada a estrutura, que neste caso é a força de 10000N aplicada na direção do eixo z 
no sentido de cima para baixo no 4nó , e como nos eixos x  e y  (referentes ao 4nó ) não estão 
sendo aplicadas nenhuma outra força então é considerada força nula para 4u e 4v  logo 
obtemos o seguinte sistema linear na forma matricial: 
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Figura 6 – Descrição do programa para resolução de sistemas lineares  

 
 
O sistema é resolvido com o software MATLAB®, obtendo assim os deslocamentos 

desconhecidos: 
 

mxu 3
4 10020,2 � ; 04  v ; mxw 3

4 10061,6 ��  
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Como estamos em busca das forças no elemento, os deslocamentos encontrados devem ser 
transformados para o sistema local através da relação 
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Uma vez que já temos o deslocamento do nó localmente, utilizamos a relação que nos dará a 
força do elemento 
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Assim a força axial P do elemento 1 no ponto onde esta o 4nó  é: � � � �� � NfP x 141,141

4
1 �  . 

Notemos que, o elemento 1 esta se comprimindo.  
Repetindo os cálculos para o segundo e terceiro elemento: 
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A força axial P do elemento 2 no 4nó  é de: � � � �� � Nfp x 070,72

4
2   . Já o elemento 2 está sendo 

tracionado. E por ultimo: 
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A força axial P do elemento 3: 

� � � �� � Nfp x 070,73
4

3   , este esta também sendo tracionado. 
 
CONCLUSÕES 
 

O uso do método direto de elementos finitos para análise de uma estrutura tem-se 
evidenciado de uma maneira eficaz e prática, uma vez que não é exigido ao usuário um amplo 
treinamento prévio. E ainda, há recursos que podem ser manipulados para facilitar os cálculos 
como o software apresentado. 

 O método foi utilizado, no referido trabalho, para estruturas simples porém mostra-se 
totalmente oportuno para análise de situações estruturais reais, o que implicaria apenas em 
uma quantidade maior de elementos e consequentemente de uma descrição de um programa 
que possa ser inserido no software afim de tornar mais metódico as analises das deformações. 
Em suma o método pode ser usado desde as mais simples estruturas até as mais complexas, 
que os procedimentos permanecerão os mesmos. 
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Resumo. Há diversas dificuldades presentes em um planejamento de programação da 
produção, dentre estas, estão a programação de execução das atividades presentes no 
mesmo e a sua duração. Nos ambientes industriais existem variadas configurações de 
máquinas, e neste trabalho será abordado apenas o ambiente Flow Shop. Assim, neste 
trabalho é apresentado a toolbox Torsche que auxilia no sequenciamento de tais atividades 
de programação em um ambiente de Flow Shop de uma indústria de bicicletas hipotética, 
enquanto esta ainda possa ser empregada em outros ambientes de problemas de 
programação da produção.  

Palavras-chave: Programação da produção; Flow Shop; toolbox Torsche. 
 

1 Introdução 
O processo de produção de bens como é conhecido na atualidade surgiu através da 

revolução industrial associado a diversas mudanças no contexto político, econômico e social, 
tornando o sistema de produção em algo complexo [7].  

Implementar o planejamento, programação e controle da produção (PPCP) representa 
ganhos para a empresa, uma vez que o objetivo do PPCP é fazer o planejamento e supervisão 
de atividades existentes dentro do sistema produtivo da empresa, de modo a otimizar os recursos 
necessários para produção de bens ou serviços, visando atingir os objetivos e metas da empresa 
com o menor custo possível. O que, consequentemente proporciona a empresa condições de 
competir com outras empresas no mercado [4]. 

O sistema produtivo de uma empresa pode ser dividido em três níveis hierárquicos: 
estratégico, tático e operacional. Onde cada um destes, é responsável por um tipo de 
planejamento – planejamento estratégico da produção, planejamento-mestre da produção e 
programação da produção. E esses planejamentos são baseados em um prazo de execução que 
são definidos em: longo, médio e curto prazo [10]. 

O bom funcionamento e eficiência do sistema produtivo de uma empresa depende da boa 
integração entre estes três níveis de planejamento. O qual a programação e sequenciamento da 
produção tem um papel muito importante, pois esta lida diretamente com a alocação de recursos 
da empresa ditando o seu desempenho, logo, é de suma importância que esta etapa do processo 
de fabricação seja feita da melhor maneira possível. 
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A programação e sequenciamento da produção se refere a alocação de recursos ao longo 
do tempo, e a disposição que a sequência de operações a serem processadas deve seguir, a qual 
é ordenada respeitando algum critério de prioridade, para a fabricação de um ou mais produtos. 
E é baseada em tomadas de decisões que busca otimizar processos industriais, a fim de reduzir 
custos, tempo de processamento, gasto com transporte, entre outros. 

A programação da produção de um sistema produtivo pode se tornar uma tarefa muito 
complexa, dependendo das características presentes em seu ambiente produtivo, tais como: 
produzir grandes quantidades de itens de produtos diferentes, alocar grande quantidade de 
recursos, lidar com recursos limitados de forma eficiente, considerar tempos de setup em uma 
linha de produção, dentre outros fatores. 

Posto isso, o objetivo do presente trabalho é fazer o levantamento bibliográfico acerca do 
problema de programação da produção, também conhecido como Scheduling, para o melhor 
entendimento dos ambientes de programação da produção, com foco no ambiente do sistema 
de produção Flow Shop e propor o uso do software toolbox Torsche para a resolução do mesmo. 
Uma vez que, o uso de ferramentas computacionais (softwares) que auxiliam em tomada de 
decisões acerca do problema de programação e sequenciamento da produção representa 
vantagens para as empresas, pois, essas ferramentas permitem fazer simulações de situações 
reais acerca do problema. Sendo possível avaliar o desempenho do ambiente produtivo da 
empresa antes da situação real vir acontecer, o que ajuda a conter prováveis desperdícios e 
melhorar a capacidade produtiva da mesma. 

 

2 Scheduling  
O problema de Scheduling ganhou destaque em meados da década de 20, com o trabalho 

de Henry Gantt, e desde então, o tema vem sendo amplamente estudado tanto em meio 
acadêmico, como industrial.  E este tipo de problema pode ser definido como sendo um 
processo de tomada de decisão que lida com alocação de recursos e tarefas ao longo do tempo, 
visando a otimização de um ou mais objetivos [8]. 

Para efetuar a programação da produção é preciso saber quais são os tipos e quantidades de 
recursos que a empresa dispõe em seu sistema produtivo, para então, determinar quais 
atividades poderão ser realizas, sua duração, e quando deve começar e terminar o seu 
processamento [2]. 

De forma geral, o problema de Scheduling pode ser descrito como sendo um conjunto de n 
Jobs (tarefas a serem processadas), J = {J1,  J2, . . .  , J𝑛}, que são processados por um conjunto 
de m máquinas disponíveis (recursos que realiza o processamento das tarefas), M =
{M1, M2, … , M𝑚}, mediante a um tempo de processamento pjm, onde cada operação segue uma 
sequência tecnológica. E este tipo de problema pode sofrer a influência de diversos fatores, tais 
como: prioridade das atividades (𝑤𝑗), due-date (prazo de entrega - 𝑑𝑗), tamanho do lote de 
produção, quantidade e capacidade das máquinas, precedência de operação, dentre outros [9]. 
Neste sentido, o índice j se refere a quantidade de Jobs e o índice m a quantidade de máquinas. 

O problema de Scheduling foi descrito de várias formas na literatura, como pode ser 
verificado em [6], [5] e [3]. Sendo que a notação mais usual é expressada como (α | β | γ), onde 
os parâmetros α representa a quantidade de máquinas e o ambiente de produção que o problema 
está inserido, β representa os tipos de processo e restrições tecnológicas do problema e γ 
representa a medida de desempenho ou função objetivo do problema. 

O ambiente do sistema de produção de uma empresa se refere a qual tipo e quantidade de 
máquinas que estão inseridas em seu layout de produção. E cada ambiente dos problemas de 
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Scheduling tem um conjunto de proposições que devem ser respeitadas [2]. As possíveis 
configurações dos ambientes de produção estão descritas no quadro abaixo. 

 
Ambiente Descrição 

Máquina Única (1) Realiza operações em uma única maquina 

Máquinas em Paralelo 
(𝑷𝒎, 𝑸𝒎, 𝑹𝒎) 

Realiza operações em m máquinas em paralelo 

Flow Shop (𝑭𝒎) m quantidade de máquinas em série processa todos os n Jobs 
em uma sequência pré-determinada 

Job Shop (𝑱𝒎) Ambiente com m máquinas, e cada Job segue uma sequência 
de processamento diferente 

Open Shop (𝑶𝒎) Similar ao Job Shop, onde cada Job segue uma rota distinta, 
mas, neste caso, não há necessidade de precedência de 

máquina 
Quadro 1:  Ambientes do sistema de produção 

 

O parâmetro β apresenta possíveis restrições tecnológicas que os problemas de Scheduling 
podem ter, e alguns dos principais parâmetros estão descritos no quadro 2. 

Simbologia Restrição Descrição 

𝒓𝒋 Tempo de liberação Tempo em que o Job j está disponível para ser 
processado 

𝒑𝒓𝒎𝒑 Preempção Infere que o Job pode ser interrompido durante o 
seu processamento 

𝒑𝒓𝒆𝒄 Precedência Requere que um Job precisa ser concluído para dar 
início ao processamento do próximo Job que está 

na sequência 

𝒔𝒋𝒌 Sequência de tempo 
de setup 

Representa a sequência de tempo de setup 
dependente que está incluído entre o 

processamento dos Jobs j e k. É o tempo de 
preparação da máquina 

𝒃𝒓𝒌𝒅𝒘𝒏 Breakdown Indica que a máquina não está continuamente 
disponível para uso 

𝒑𝒓𝒎𝒖 Permutação Representa a ordem de execução da fila de espera. 
Considera-se no caso em que ocorram potenciais 

elementos prioritários 

𝒃𝒍𝒐𝒄𝒌 Bloqueio Permite que uma máquina bloqueie o recebimento 
de um Job. Geralmente ocorre em casos em que 

não há estoques intermediários 

𝒏𝒘𝒕 Sem espera O Job é processado ininterruptamente, onde 
acabando de sair de uma máquina ele entra em 

outra, até completar todo o ciclo 
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Quadro 2 – Restrições presentes em problemas de programação da produção 

O campo γ apresenta as funções objetivos mais comuns de um problema de Scheduling 
conforme o quadro 3. 

Simbologia Função objetivo Descrição 

𝑪𝒎𝒂𝒙 Makespan Representa o tempo de conclusão de 
todos os Jobs 

𝑳𝒎𝒂𝒙 Atraso máximo de pontualidade Representa o maior atraso de 
pontualidade dos Jobs 

∑ 𝒘𝒋 𝑪𝒋 
Tempo de conclusão total 

ponderado 
Leva em consideração o maior número 
de Jobs com maior peso concluídos o 

mais cedo possível 

∑ 𝒘𝒋 𝑻𝒋 
Tempo de atraso ponderado total Somatório de todos os tempos de 

processamento que foram atrasados 

∑ 𝒘𝒋 𝑼𝒋 
Número total de tarefas em 

atraso ponderadas 
Somatório de todas as tarefas em atraso 
considerando suas importâncias (pesos) 

Quadro 3 – Funções objetivo ou medida de desempenho 

 

De acordo com [1], a programação da produção deve garantir que todos os Jobs devem ser 
processados sem ocorrer sobreposição, todas as restrições do problema devem ser respeitadas 
e os critérios selecionados para a função objetivo devem ser otimizados. 

 

3 Ambiente Flow Shop 

Em um ambiente de Flow Shop de um sistema de manufatura, os produtos fabricados 
passam por diversas operações até chegarem no estágio de produto acabado, e estas operações 
seguem a mesma ordem de fabricação, podendo haver ou não, estoques intermediários entre 
uma operação e outra, e seu processo de fabricação é seriado. Este tipo de ambiente é 
característico de sistemas de produção em massa. 

Por apresentar estas características, este sistema de produção tem grande aplicabilidade, e 
está presente em várias empresas de diversos setores, tais como: linha de fabricação de veículos, 
de papel, entre outros.  

 

4 Estudo de caso 
Neste trabalho é apresentado um exemplo hipotético da fabricação de três modelos 

diferentes de bicicletas, que possuem o mesmo processo de fabricação, com tempos de 
processamento diferentes, com buffer (estoque intermediário) limitado e sem consideração de 
tempos de setup (trocas de ferramentas entre mudanças de produtos), em um ambiente Flow 
Shop, para mostrar a aplicação do toolbox Torsche em um problema de sequenciamento da 
produção. 

Etapas da fabricação referente aos três modelos:  
(a) Montar garfo e mesa - fazer a montagem do garfo e mesa no quadro da bicicleta. 
(b) Roda dianteira - colocar a roda dianteira da bicicleta. 
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(c) Pedal - montar a estrutura do prato pedaleiro e colocar o pedal. 
(d) Traseira - montar a estrutura onde será colocada a roda traseira (cassete) e colocar a 

roda traseira.  
(e) Corrente - colocar a corrente na estrutura da bicicleta. 
(f) Cabeamento - fazer o cabeamento dos freios dianteiro e traseiro. 
(g) Testes - realizar testes na bicicleta que foi fabricada. 
(h) Desmontar - desmontagem da mesa e retirada da roda dianteira para embalar a bicicleta. 
(i) Embalar - embalagem da bicicleta. 
(j) Estoque – estoque do produto acabado pronto para expedição. 
Na tabela a seguir estão os detalhes sobre o processo de fabricação de cada modelo de 

bicicleta. 
 

Etapas de 
fabricação Buffer 

Tempos de 
processamento 

para o modelo 1 
(segundos) 

Tempos de 
processamento 

para o modelo 2 
(segundos) 

Tempos de 
processamento 

para o modelo 3 
(segundos) 

Montar garfo e 
mesa 2 50 54 60 

Roda dianteira 2 35 45 43 

Pedal 2 50 60 75 
Traseira 1 120 135 125 
Corrente 2 43 45 50 

Cabeamento 2 40 50 60 
Testes 2 60 60 60 

Desmontar 1 35 50 45 
Embalar 1 30 40 50 

Tabela 1 – Dados sobre as etapas de fabricação das bicicletas 

 
Cada etapa de fabricação é feita em um posto de trabalho, e cada posto de trabalho será 

representado como sendo uma máquina. Cada modelo de bicicleta é representado como um Job. 
O objetivo do problema é minimizar o tempo de conclusão da fabricação dos três modelos de 
bicicleta, logo, o problema em estudo pode ser formulado como um problema do tipo 𝑭𝟗| block 
| 𝑪𝒎𝒂𝒙. Neste problema tem-se 9 máquinas dispostas no formato de Flow Shop (sequenciais) e 
que possuem um estoque intermediário limitado, permitindo a interrupção do fluxo de 
produção, uma vez que o posto de trabalho posterior não tenha buffer suficiente para receber 
mais itens. A função objetivo, neste caso, é a programação de todos os itens e sua conclusão o 
mais cedo possível, também conhecido por Makespan. 

A medida de desempenho utilizada neste trabalho foi a minimização do tempo de conclusão 
das atividades. 

Por se tratar de um problema de flow shop, todas as operações do sistema produtivo devem 
seguir a mesma rota de fabricação. Onde as operações de determinado modelo de bicicleta só 
podem passar para próxima etapa se a anterior tiver sido concluída (restrição block).  

A seguir, estão os resultados fornecidos pelo toolbox Torsche para o problema proposto no 
estudo de caso descrito acima. 
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5 Discussão e resultados 
O primeiro teste do processo de fabricação, descrito no estudo de caso, está ilustrado na 

figura 1, e a sua taxa de utilização do buffer na figura 2. 

 
Figura 1: Primeiro teste 

 

 
Figura 2: Buffer do primeiro teste 

 
Na figura 1, o primeiro modelo de bicicleta foi representado pela cor azul escuro, o segundo 

modelo por azul claro, e o terceiro modelo pela cor laranja. Na figura 2, onde o gráfico utilizado 
atingiu o nível 2, significa que o processo de produção naquela etapa pode ser melhorado, pois, 
indica que todo o buffer naquele momento foi utilizado e a máquina ficou aguardando mais 
matéria prima, sendo necessário fazer o balanceamento de buffer neste processo de produção. 

Pode-se perceber, que o valor do buffer foi mantido no valor de 1 (uma unidade em estoque 
intermediário) ao longo de todas as etapas do processo. 

Para o segundo teste, a ordem do processamento das operações foi alterada (modelo 2 de 
bicicleta representado pela cor azul escuro, modelo 3 de azul claro, e modelo 1 de laranja) e os 
valores do buffer de todos os processos também foram alterados, utilizando buffer com valor 
10 para todas as operações. A solução do sequenciamento deste teste está ilustrada na figura 3 
e a taxa de utilização do buffer na figura 4. 
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Figura 3: Segundo teste 

 

 
Figura 4: Buffer do segundo teste 

 
 

Ao comparar as figuras 1 e 3, foi possível observar que o tempo gasto para processar todas 
as operações foi um pouco menor no segundo teste.  

E ao comparar as figuras 2 e 4, tem-se que a taxa de utilização dos buffers para o segundo 
teste também foi melhor, pois, a maioria dos valores reduziram, no entanto, também foi possível 
constatar que o processo ainda pode melhorar, uma vez que, as primeiras operações ainda 
apresentaram uma taxa de utilização elevada. 
 

6 Conclusões 
A pesquisa descrita neste artigo teve como finalidade, mostrar a aplicação do toolbox 

Torsche para a resolução de problemas de Flow Shop de uma fábrica hipotética de bicicleta. 
Através deste estudo, foi possível compreender os aspectos básicos de uma programação da 
produção de um sistema Flow Shop com estoques intermediários. Foi possível ainda 
compreender o impacto dos estoques intermediários no processo produtivo no que diz respeito 
à programação da produção. 
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 Resumo: Neste trabalho estudamos o efeito de métodos de realce na redução de ruídos

em imagens. Especificamente,  estudamos a filtragem espacial  linear  e não linear.  Para

exemplificar, aplicamos os filtros de média, de mediana e gaussiano em imagens-teste. As

imagens usadas foram obtidas em um banco de imagens de domínio público. Antes de

aplicar os filtros, adicionamos à parte dessas imagens ruído do tipo gaussiano e do tipo 'sal

e pimenta'. Os exemplos mostraram que os filtros usados de fato removeram parte do ruído

dessas imagens. Os filtros de média e gaussiano apresentaram melhores resultados na

redução de ruído do tipo gaussiano. O filtro de mediana foi mais eficiente na redução de

ruído 'sal e pimenta'.

Palavras-chave: Imagens; Realce; Filtragem; Ruídos; Suavização.

1 Introdução

O  avanço  tecnológico  ocorrido  nas  últimas  décadas  possibilitou  a  diversificação  e  a
ampliação do uso de imagens nas mais diversas áreas do conhecimento, como na medicina, na
física, no geoprocessamento, entre outras. Esses fatores impulsionaram o desenvolvimento de
técnicas  do  processamento  de  imagens,  área  que  compreende  os  processos  de  aquisição,
realce, restauração, extração de atributos, entre outros.

Neste  trabalho  estudamos  métodos  de  realce  para  a  redução  de  ruídos  em  imagens,
alterações indesejadas que podem ocorrer nos processos de captura, transmissão e recepção
das  imagens  e  que  podem  comprometer  a  funcionalidade  das  mesmas.  Precisamente,
estudamos  os  filtros  espaciais  lineares  e  não  lineares.  Para  ilustrar,  aplicamos  os  filtros
lineares de média e gaussiano e o filtro não linear de mediana em imagens-teste com ruído.

A próxima seção apresenta algumas importantes aplicações do processamento digital de
imagens. Na seção 3 discutimos brevemente o processo de realce de imagens, explicamos o
funcionamento  da  filtragem no  domínio  espacial  e  apresentamos  as  definições  de  filtros
espaciais lineares e não lineares. Nessa seção são apresentados ainda os filtros de média, de
mediana e gaussiano e exemplos do efeito desses filtros em imagens com ruído. Por fim, na
seção 4 apresentamos as conclusões do nosso estudo.

2 Áreas que Utilizam o Processamento Digital de Imagens

Nos dias de hoje é difícil encontrar um ramo do conhecimento técnico que não faça uso de
técnicas do processamento digital de imagens. Nesta seção daremos alguns exemplos dessas
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aplicações.  É nossa intenção mostrar,  apesar  de apresentarmos  apenas  algumas  aplicações
nesta seção, a importância e a amplitude do processamento digital de imagens.

Imagens  baseadas  na  radiação  do  espectro  eletromagnético  são,  atualmente,  as  mais
habituais, principalmente as imagens nas bandas visuais e de raios-X do espectro. No entanto,
imagens em outras bandas também podem ser aplicadas. Imagens formadas por raios gamas,
por  exemplo,  têm  aplicações  na  medicina  nuclear  e  em  observações  astronômicas.  Na
medicina nuclear, o procedimento é feito injetando no paciente um líquido apropriado que
emite raios gama. As imagens são então coletadas por sensores que detectam esses raios. No
exame de angiografia, as imagens são formadas por raios-X. Esse procedimento permite a
identificação de irregularidades e obstruções em vasos sanguíneos (GONZALEZ; WOODS,
2010).

Na indústria, também, podemos citar aplicações de imagens. Imagens radiográficas, por
exemplo,  podem ser usadas para analisar circuitos eletrônicos em busca de algum tipo de
defeito de fabricação. As imagens também podem ser usadas como ferramenta na análise de
confiabilidade  de  sistemas  estruturais,  monitorando  o  surgimento  de  fraturas  que  possam
surgir na estrutura devido a esforços repetitivos. Outras áreas nas quais o uso de imagens é
importante: litografia, inspeção industrial, microscopia, geoprocessamento etc.

3 Realce de Imagens Através de Filtragem

O realce de imagens é o processo que visa fornecer uma versão mais adequada de uma
imagem para uma determinada finalidade. Dessa forma, trata-se de um processo subjetivo,
pois  depende  do  se  pretende  com  o  realce.  Essa  subjetividade  torna  difícil  mensurar  a
eficiência de um método específico de realce, uma vez que uma técnica pode ser eficiente para
um propósito ou para um tipo de imagem, mas não para outros (SOLOMON; BRECKON,
2013; GONZALEZ; WOODS, 2010).

O processo de filtragem no domínio espacial é uma das técnicas de realce de imagens.
Esse tipo de processo permite, por exemplo, a redução de ruídos de uma imagem. Essa é, na
verdade,  uma  das  aplicações  mais  importantes  do  realce  no  processamento  de  imagens
(SOLOMON; BRECKON, 2013).

Matematicamente, uma imagem digital em escala de cinza pode ser definida como uma
matriz I de números reais. A entrada I (m,n) da imagem indica o nível de cinza do ponto
de  posição (m,n). Uma  imagem  digital  é,  portanto,  formada  por  um  número  finito  de
elementos,  cada  um com uma localização  e um valor.  Esses  elementos  são denominados
pixels da imagem.

Os filtros no domínio espacial, que neste trabalho chamamos apenas de filtros, operam
sempre da mesma forma: os pixels da imagem original são tratados de modo sucessivo; o
pixel considerado em um dado momento é chamado de pixel-alvo; o valor do pixel com a
mesma posição do pixel-alvo na imagem filtrada depende dos valores dos pixels  em uma
vizinhança do pixel-alvo na imagem original (SOLOMON; BRECKON, 2013).

De modo geral, os filtros no domínio espacial classificam-se entre lineares e não lineares.
Os filtros  lineares  são  aqueles  em que o  valor  do  pixel  correspondente  ao  pixel-alvo  na
imagem filtrada é obtido por meio de uma combinação linear dos valores dos pixels de uma
vizinhança do pixel-alvo. Por sua vez, os filtros não lineares são, por definição, os filtros que
não  se  enquadram  na  definição  anterior,  ou  seja,  são  os  filtros  que  não  são  lineares
(SOLOMON; BRECKON, 2013).

Especificamente, a filtragem linear de uma imagem é composta das seguintes etapas:
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Etapa 1: Define-se o núcleo, também chamado de máscara, do filtro, uma matriz com as
mesmas  dimensões  da  vizinhança que se  quer  considerar  na filtragem.  As entradas  dessa
matriz  consistem dos pesos a serem atribuídos  aos valores dos  pixels  correspondentes  na
vizinhança do pixel-alvo.

Etapa 2: O núcleo percorre os pixels da imagem original de modo que o pixel localizado
na posição central do núcleo coincida com cada pixel-alvo. A cada movimento do núcleo,
multiplica-se o valor do pixel sob o núcleo pelo peso correspondente e soma-se os valores
obtidos dessa forma. O valor resultante é o valor do pixel da imagem filtrada correspondente
ao pixel-alvo.

Para os pixels localizados na região de fronteira da imagem, ou seja, para os pixels em
que não é possível considerar a vizinhança especificada pelas dimensões do núcleo, existem
algumas possibilidades, dentre as quais destacamos as seguintes:

(1) Manter  inalterados  os  valores  dos  pixels-alvo  pertencentes  a  essa  região,  isto  é,
atribuir  aos  pixels  posicionados  nessa  região  da  imagem filtrada  exatamente  os  mesmos
valores dos pixels correspondentes na imagem original.

(2) Adicionar  à  imagem inicial  pixels  com valores  convenientes  em torno dos  pixels
localizados na região de fronteira de modo que seja possível considerar, em cada um desses
pontos, a vizinhança determinada pelo núcleo.

(3) Considerar um núcleo diferente para os pixels pertencentes à região de fronteira da
imagem.

Se denotarmos por I a imagem original e por I f a imagem obtida de I por meio de
um  processo  de  filtragem  espacial  linear,  então  o  valor  do  pixel  de  posição (n,m) na
imagem filtrada é obtido por meio da seguinte fórmula:

I f (n ,m)=∑
−imin

imax

∑
− jmin

jmax
k (i , j) I (m+i ,n+ j),

onde k é o núcleo do filtro, imin , imax , jmin e jmax são números inteiros não negativos tais
que imax – imin+1 e jmax – jmin+1 são as dimensões de k . O centro do núcleo é o elemento
da posição (0,0).

Um exemplo bastante simples de filtro linear é o filtro da média. Nesse filtro o núcleo
consiste de uma matriz N×M cujas entradas (pesos) são iguais a 1/NM . O valor de cada
pixel  da imagem filtrada  por  meio  desse filtro  é  a  média  dos  valores  dos  pixels  de uma
vizinhança do pixel de mesma posição na imagem original. A Figura 1 apresenta resultados da
aplicação desse filtro considerando N=M=5.

(a) Imagem original. (b) Resultado da aplicação do filtro de média na imagem (a).
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(c) Imagem (a) com a adição de ruído gaussiano. (d) Resultado da aplicação do filtro de média na imagem (c).

(e) Imagem (a) com a adição de ruído 'sal e pimenta'. (f) Resultado da aplicação do filtro de média na imagem (e).

Figura 1: Resultados da aplicação do filtro de média.

Um outro  exemplo  de  filtro  linear  é  o  filtro  gaussiano.  Trata-se  de  um filtro  muito
importante,  tanto  por  questões  teóricas,  como  por  práticas,  e  amplamente  empregado  no
processamento de imagens. As entradas do núcleo (pesos) são geradas pela função gaussiana
contínua bidimensional:

Gσ(x , y)=
1

2πσ2
exp(−x

2+ y2

2σ2 ), (2)

onde σ é o desvio-padrão (SOLOMON; BRECKON, 2013; BARCELOS; BOAVENTURA;
SILVA JR., 2003).

A figura  abaixo  apresenta  resultados  da  aplicação do filtro  gaussiano com núcleo  de
dimensões 5×5 e desvio-padrão igual a 10.

(a) Imagem original. (b) Resultado da aplicação do filtro gaussiano na imagem (a).
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(c) Imagem (a) com a adição de ruído gaussiano. (d) Resultado da aplicação do filtro gaussiano na imagem (c).

(e) Imagem (a) com a adição de ruído 'sal e pimenta'. (f) Resultado da aplicação do filtro gaussiano na imagem (e).

Figura 2: Resultados da aplicação do filtro gaussiano.

Os filtros não lineares podem ser projetados para operarem através de um mecanismo
semelhante ao dos filtros lineares. O núcleo percorre os pixels da imagem e a cada movimento
um valor para o pixel correspondente ao pixel-alvo na imagem filtrada é obtido em função dos
valores dos pixels vizinhos ao pixel-alvo na imagem original. A diferença é que os valores
obtidos resultam de alguma operação não linear sobre os valores dos pixels da vizinhança.
(SOLOMON; BRECKON, 2013)

Um exemplo de filtro não linear simples de aplicação comum é o filtro de mediana. Nesse
filtro,  o  valor  filtrado  do pixel-alvo  é  a  mediana  dos  valores  de  seus  pixels  vizinhos.  A
vinhança a ser considerada consiste na primeira etapa do processo de filtragem nesse caso. Na
figura  abaixo  é  possível  observar  o  efeito  da  aplicação  desse  filtro  considerando  uma
vizinhança de dimensões 5×5.

(a) Imagem original. (b) Resultado da aplicação do filtro de mediana na imagem

(a).
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(c) Imagem (a) com a adição de ruído gaussiano. (d) Resultado da aplicação do filtro de mediana na imagem

(c).

(e) Imagem (a) com a adição de ruído 'sal e pimenta'. (f) Resultado da aplicação do filtro de mediana na imagem

(e).

Figura 3: Resultados da aplicação do filtro de mediana.

4 Conclusões

Observa-se  pelas  Figuras  1,  2  e  3  que  os  filtros  considerados  neste  trabalho  de  fato
removeram  parte  do  ruído  das  imagens.  Os  filtros  de  média  e  gaussiano  apresentaram
resultados um pouco melhores quando aplicados à imagem com ruído gaussiano. Por sua vez,
o filtro de mediana foi mais eficiente na redução do ruído do tipo 'sal e pimenta'.

Cabe  observar  que  os  filtros  de  média  e  gaussiano  costumam  apresentar  como
inconveniente o borramento das bordas da imagem. Esse efeito torna-se mais evidente em
imagens com mais detalhes, como ilustra a Figura 4.
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(a) Imagem original.

(b) Resultado da aplicação na imagem (a) do filtro de média. (c) Resultado da aplicação na imagem (a) do filtro gaussiano

com σ=10.
Figura 4: Resultados da aplicação dos filtros de média e gaussiano com núcleos de dimensões

5×5.

As bordas de uma imagem são caracterizadas por transições abruptas nos valores dos
pixels. Quando aplicamos o filtro de média e o filtro gaussiano em uma imagem, atenuamos
essas transições, o que resulta em perda de nitidez. Essa atenuação explica também a redução
de ruído, tendo em vista que o ruído aleatório consiste, em geral, de alterações abruptas nos
valores dos pixels (SOLOMON; BRECKON, 2013).

No filtro de média, o grau de suavização da imagem depende das dimensões do núcleo do
filtro e, portanto, da vizinhança considerada na filtragem. Quanto maiores as dimensões do
núcleo, maior o nível de suavização da imagem. A Figura 5 apresenta resultados da aplicação
do filtro da média com núcleos de dimensões N×N , para valores distintos de N .
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(a) Imagem original. (b) N=3.

(c) N=5. (d) N=9.

(e) N=15.
Figura 5: Imagens obtidas por meio da aplicação do filtro de média à imagem (a) para valores

distintos de N .

No filtro gaussiano, o nível de suavização é controlado tanto pelas dimensões do núcleo,
como  pelo  valor  do  desvio-padrão.  Precisamente,  quanto  maiores  os  valores  de σ e  as
dimensões do núcleo, maior o grau de suavização da imagem. A Figura 6 apresenta resultados
da  aplicação  do  filtro  gaussiano  com  núcleos  de  dimensões N×N distintas  e  valores
diferentes para σ .
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(a) Imagem original

(b) N=3,σ=2. (c) N=3,σ=10000.

(d) N=5,σ=2. (e) N=5,σ=10000.

(f) N=9,σ=2. (g) N=9,σ=10000.
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(h) N=15,σ=2. (i) N=15,σ=10000.
Figura 6: Imagens obtidas por meio da aplicação do filtro gaussiano à imagem (a) para valores

distintos de N e σ .
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Resumo. Este trabalho buscar apresentar o problema de Flexible Flow Shop (FFS) apli-
cada a uma linha de inspeção final de veı́culos. Basicamente, o FFS é um ambiente com
múltiplas estações de máquinas paralelas com ou sem tempos de setup. Os produtos
devem passar por todas as estações seguindo a ordem de fluxo de cada estação. Em
ambientes de Programação da Produção, o FFS pode ser considerado um problema com-
plexo e a busca pelo Makespan é melhor encontrada usando algoritmos heurı́sticos. Para
este trabalho, a análise de um problema de linha de inspeção de automóveis usando o
FFS foi estudado para obtenção do Makespan (menor tempo total de processamento da
produção) por meio de regras de prioridades SPT e LPT e a Heurı́stica do General SB

Routine através do Software LEKIN R�.

Palavras-chave: Sequenciamento da Produção, Flexible Flow Shop, Planejamento e Con-
trole.

1 Introdução
No planejamento e controle da produção temos ambientes de produção que caracterizam

determinado problema dentro de uma unidade de processamento, e nesse sentido a produção é
totalmente conectada a negócios, cuja visão geral é altos lucros e baixos custos. Nesse sentido
o estudo de ambientes de produção que englobam estratégias capazes de satisfazer as regras do
negócio devem ser explorado.

O Production Scheduling que em linhas gerais é o processo responsável por definir o se-
quenciamento e a ordem de produção é uma tarefa que deve ser determinada tendo um começo,
meio e fim conforme define [10], e dentro do planejamento de controle de produção temos
sistemas aplicados diretamente ao problema de produção das industrias. Tais problemas são
matematicamente desafiadores e difı́ceis de resolver conforme descreve [4].

Então surge a necessidade de explorar e identificar diferentes ambientes para aplicar métodos
de sequenciamento capazes de obter eficiência na produção atendendo os requisitos agregados.
Neste trabalho, o ambiente FFS é empregado para obter eficiência produtiva em uma linha
de inspeção final com 8 estações de trabalho cada qual delas executando um trabalho dife-
rente. Este ambiente consiste basicamente em inspecionar 9 diferentes veı́culos onde o tempo
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de inspeção de cada veiculo pode variar de acordo com a tarefa a ser executada nas estações.
O Objetivo desse problema é minimizar o Makespan para obter mais produtividade usando o
menor tempo.

2 Sequenciamento Produtivo e Controle da Produção
O planejamento e controle da produção (PCP) trata da harmonização entre a demanda de

mercado e a capacidade de fornecimento. Em inúmeros momentos existe a necessidade de
conciliação entre suprimento e demanda, porém independentemente do caso, o objetivo é o
mesmo: garantir a eficácia e eficiência dos processos produtivos para que o consumidor seja
atendido da melhor maneira possı́vel [10].

O PCP pode ser dividido por horizontes de tempo conforme define [11], onde tem-se: (a)
longo prazo, denominado de planejamento estratégico da produção; (b) médio prazo, no qual
situa-se o plano-mestre da produção e; (c) curto prazo, onde encontra-se a programação da
produção, definido pela natureza operacional.

No planejamento a longo prazo, o horizonte de tempo considerado pode chegar a um ano
ou mais, dependendo de cada caso. Os produtos são agregados em famı́lias e os recursos em
setores produtivos [1]. No longo prazo, os planejadores determinam o objetivo a ser alcançado,
assim como também quais são os recursos necessários para que isso ocorra. Preocupa-se mais
com o planejamento em detrimento do controle, visto que o controle está vinculado em grande
parte com o momento de execução [10]. A um médio prazo temos o plano mestre de produção
(PMP), onde o mesmo, baseia-se em previsões de venda ou pedidos previamente confirmados.
O PMP especifica os itens que fazem parte da famı́lia de produtos, que foi estabelecida no
planejamento estratégico [11]. No planejamento e controle a médio prazo deve-se detalhar ao
máximo a estratégia de programação, sendo que para atender a demanda global, deve-se desa-
gregar parcialmente a operação, ou seja, especificar quais são os diferentes tipos de demanda e
suas respectivas caracterı́sticas.

Segundo [5] o problema de programação da produção abrange um conjunto de tarefas
que devem ser completados. Essas tarefas utilizam um conjunto de processos que demandam
máquinas e recursos organizados em uma sequência tecnológica, sendo assim, a programação
da produção estabelece a curto prazo os quantitativos de cada item necessários para constituição
do produto ou serviço final. Em função dos recursos disponı́veis, a programação da produção
é encarregada de fazer o sequenciamento ótimo das ordens emitidas [11]. Por meio disso, o
planejamento feito a curto prazo, sabendo que os recursos já estão definidos, se torna difı́cil de
efetuar grandes mudanças. Assim a demanda deve ser avaliada de forma totalmente desagre-
gada entre si.

De acordo com [8], o sequenciamento de produção é uma ferramenta bastante utilizada
para obter êxito na programação da produção, sendo ele descrito como um processo decisório
de alocação de tarefas em um determinado perı́odo de tempo, tendo por finalidade otimizar a
melhor sequência de produção. No âmbito da problemática de sequenciamento de tarefas em
máquinas paralelas o autor de [6] fora pioneiro no assunto e com base em seu trabalho, diversos
estudiosos viabilizaram pesquisas sobre o tema.

Conforme cita [7], o problema de sequenciamento de tarefas em máquinas paralelas baseia-
se em conhecer quais tarefas são executadas nas devidas máquinas, além disso, qual a ordem
que essas tarefas são processadas, a fim de se obter a melhor resposta possı́vel frente ao objetivo
a ser alcançado.

Ao se falar de produção, é necessário enfatizar que existem ambientes que caracterizam
determinada linha de produção, onde cada ambiente trata uma gama de necessidades, restrições
e determinações. Por exemplo, em linhas de produção como uma marcenaria tem-se um ambi-
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ente de máquina única, já em uma fábrica de lingerie tem-se um ambiente caracterizado como
maquinas paralelas. Neste estudo, o ambiente de Flexible flow Shop empregado onde tem-
se estações de processamento com diferentes máquinas, cada máquina com suas restrições e
tempo de processamento diferentes. O Objetivo geral é minimizar o Makespan do processo de
inspeção final.

3 Descrição do Problema
No ambiente de FFS, busca-se obter uma programação ótima do Makespan onde n tare-

fas são alocadas e executadas em m estações cada estação com um determinado número de
máquinas. Para esse ambiente consideramos 7 estações, sendo 5 delas com 3 máquinas, 2 delas
com 2 máquinas e 1 com 4 máquinas. O propósito desde ambiente é processar 9 tarefas onde
cada tarefa é designada pela inspeção de um modelo especı́fico de carro. Nas estações cada
máquina exerce a mesma atividade, sendo que as máquinas possuem tempo de processamento
diferentes, e as tarefas são processadas paralelamente de acordo com o tempo de setup. As
figuras abaixo ilustram o problema de FFS.

Figura 1: Exemplificação do Ambiente de Linha de Inspeção

Figura 2: Exemplificação do Ambiente de Check-up e Teste de Pista

Observe que na estação de 0 a 5 da figura 1, as inspeções ocorrem gradualmente, e os po-
tenciais gargalos encontram-se nas estações 1 e 5 com menor número de máquinas disponı́veis.
Já na figura 2, nas estações de checkup temos o teste de pista como gargalo pois o mesmo de-
nota um tempo maior para ser executado, no entanto ele é a última estação pela qual o veı́culo é
processado. O tempo de processamento das tarefas são diferenciados para cada estação, e varia
de acordo com o modelo do veı́culo, sendo alguns deles mais delongados do que os outros. A

Anais · VII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial · IMTec/UFG/RC · 22 a 25/11/2016 · ISSN 2175-7828 251



tabela da figura 3 mostra os tempos que cada tarefa necessita para ser completado nas estações
de inspeção.

Na avaliação do Makespan do problema foram considerados 3 diferentes regras de priori-
dades. São elas, SPT, LPT, e o General SB Routine. O SPT (Shortest Processing Time) é a regra
do tempo de processamento mais curto - quando a máquina está disponı́vel para processamento,
a tarefa com o menor tempo de processamento é então alocada e a máquina processa o item.
O LPT (Longest Processing Time) é a regra do tempo de processamento mais longo, ela basi-
camente é o oposto da SPT - quando a máquina está disponı́vel para processamento, a tarefa
com maior tempo de processamento é então alocada e a máquina processa o item. O General
SB Routine é um algoritmo de sequenciamento desenvolvido por Nutthapol Asadathotn [9]. Ele
trabalha com a análise dos pontos crı́ticos da distribuição de m maquinas por n tarefas e a cada
nova iteração uma realocação de tarefas e feita e então comparada com a anterior buscando
pelo ótimo desejado. Este método heurı́stico consegue analisar até 15 ambientes diferentes para
diferentes regras de sequenciamento.

Figura 3: Tempos de Processamento das Tarefas

4 Testes e Resultados
Na Experimentação do problema proposto, este trabalho usou o software LEKIN R� desen-

volvido por [2], onde nele é possı́vel definir parâmetros para o ambiente de produção FFP. Os
valores de simulação foram imputados no programa conforme a tabela da figura 3 apresentando
8 estações e 9 tarefas. De acordo com os valores imputado obtém-se o Makespan utilizando as
regras citadas na seção 3. Os resultados obtidos são mostrados conforme o gráfico da Figura 4.
É possı́vel observar que para as três regras no ambiente FFS com 8 estações e 9 tarefas foi satis-
fatório e dentro do esperado de acordo com a literatura. Quando usado a regra de menor tempo
de processamento (SPT), o resultado foi de 166, sendo ele o segundo menor tempo. Na regra
do LPT o resultado foi de 173, sendo ele o pior tempo de processamento, e usando a heurı́stica
General SB Routine, o resultado obtido foi de 152, sendo ele o melhor Makespan obtido. O
tempo computacional de processamento para a obtenção do Makespan foi de 2 segundos para o
SPT e o LPT e aproximadamente 20 segundos para o General SB Routine.

Por fim, podemos observar que as três regras de sequenciamento propostas são interessantes
para o uso no ambimente de FFS, porém o uso da regra General SB Routine obteve melhores
resultados para o problema tratado. Uma análise prática desta regras podem ser implementa-
das como complemento deste trabalho, para fins de analise das regras capazes de encontrar o
Makespan do ambiente de sequenciamento FFS.

Anais · VII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial · IMTec/UFG/RC · 22 a 25/11/2016 · ISSN 2175-7828 252



Figura 4: Makespan para as regras de sequenciamento no FFP

5 Conclusões
Este trabalho investigou o estudo de regras de sequenciamento em um ambiente de Flexible

Flow Shop para uma estação de inspeção de veı́culos. Pode-se concluir que para este ambiente
quando considerado alocar primeiramente as tarefas com maior tempo (LPT) a regra de priori-
dade se mostrou ineficaz e demorada, já quando considerado a regra de prioridade com alocação
da tarefa mais curta (SPT) foi possı́vel obter um Makespan com 9 unidades menor, sendo este,
uma boa alternativa. Já no caso da regra de sequenciamento utilizando a heurı́stica General SB
Routine, o tempo de processamento foi o melhor dentre todos.

O uso da ferramenta de sequenciamento LEKIN R� é uma ótima opção para obter resulta-
dos rápidos em diversos ambientes de produção sendo necessário apenas imputar os valores de
tempos de processamento, setup, buffering, entre outros. Pode-se considerar um estudo mais
aprofundado para o ambiente com adição de outras restrições tornando assim o problema cada
vez mais próximo da esfera real. Também pode ser considerado para este ambiente em trabalhos
futuros o desenvolvimento e implementação de heurı́sticas capazes de solucionar o sequencia-
mento de produção.
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Atlas, 2007. 190 p.

Anais · VII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial · IMTec/UFG/RC · 22 a 25/11/2016 · ISSN 2175-7828 254



Abordagem Analítica do Método de Otimização Algoritmos Genéticos com 
Vistas a Aplicação em Matemática Básica 

Adriana Carvalho Rosa 
Departamento de Matemática – Campus Itumbiara 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiás  
adriana.rosa@ifg.edu.br 

Romes Antonio Borges 
Instituto de Matemática e Tecnologia 

Universidade Federal de Goiás - Catalão 
romes@ufg.br 

Resumo. Com o avanço tecnológico, é crescente o interesse por técnicas que facilitem a 
compreensão de fenômenos antes não estudados. Isto é bastante evidente quando se fala em 
Ciências Aplicadas e Engenharias, pois com computadores cada vez mais eficientes, hoje é 
possível obter respostas de problemas cada vez mais complexos e de difícil solução. Também 
no que tange a parte educacional, é possível perceber o grande avanço da tecnologia, tanto nos 
recursos didáticos quanto no próprio cotidiano de professores e alunos que, possuem cada vez 
mais acesso às ferramentas que melhoram o desenvolvimento acadêmico. Neste sentido, este 
trabalho mostra uma técnica complexa de otimização adaptada à resolução de problemas 
elementares que pode ser utilizada até mesmo por alunos do Ensino Básico com conhecimento 
mínimo sobre funções. Assim, é feito um estudo acerca do método Algoritmos Genéticos, 
visando detalhar o processo de otimização para facilitar a compreensão do tema proposto. 
 
Palavras-chave: Otimização; Algoritmos Genéticos, aplicações. 

1 Introdução 
Otimização é o processo que busca o melhor valor de uma grandeza, criando condições 

mais favoráveis para o progresso de algo [6]. 
Com a otimização calcula-se os valores ótimos para as variáveis de um modelo matemático, 

obtendo assim, um melhor valor para a função modelada, mesmo se o problema apresenta um 
grande número de restrições. Normalmente busca-se maximizar ou minimizar uma função [1] 
e [8]. 

Problemas de otimização são estudados geralmente no ensino superior, aplicados as áreas 
de engenharias, matemática e demais ciências afins, mas alguns poucos livros do ensino médio 
apresentam tal conteúdo [4]. Para solucionar tais problemas de maximização ou minimização 
trabalhados no ensino superior, precisa-se de conhecimentos de derivadas [7]. 

Este trabalho mostra o método heurístico “Algoritmos Genéticos” [5] e [11] que é um 
método de busca aleatória, e não usa derivadas, diferentemente dos métodos tradicionais. O 
método algoritmos genéticos, geralmente tem aplicações somente complexas, mas aqui é 
apresentado, como motivador na maximização de funções. 

2 Método Algoritmos Genéticos 
Em geral, as aplicações do método algoritmos genéticos estão nas áreas de projetos de 

engenharia, mas pode ser utilizado para determinar o extremo de funções, até no ensino básico.  
O método é bastante interessante, pois envolve vários conteúdos de Matemática e também de 
outras áreas como Ciências e Biologia, além de possibilitar também o uso de ferramentas 
computacionais, podendo motivar os estudantes. [10]. 
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O método algoritmos genéticos é eficaz na resolução de problemas de otimização, pois 
busca a melhor solução em um vasto conjunto de soluções possíveis. Esta busca é inspirada no 
processo de seleção e evolução natural dos seres vivos, estudado por Charles Darwin (1859) 
[2]. Neste método, a partir de uma população inicial começa a busca, selecionando os melhores 
indivíduos desta população, obtendo assim uma nova população, que passa a substituir à 
população inicial. Cada nova iteração gera uma nova população selecionada, geralmente mais 
apta que as anteriores, levando a obtenção da solução ótima, ou atingindo o número máximo de 
gerações [1], [3] e [10]. 

Na literatura, frequentemente aparecem problemas de otimização, que buscam o lucro 
máximo. Considere a função custo ( ) = + 35 + 25, que representa o valor gasto por 
uma indústria em reais, para se produzir  produtos, e a função preço de venda 

( ) = 50 −  de cada produto, também em reais. Busca-se a produção diária para se ter um 
lucro máximo na venda de  produtos [4]. 

O lucro na venda de  produtos, será representado pela função ( ) = . ( ) − ( ). De 
modo que, a função lucro a ser maximizada, pelo método algoritmos genéticos é 

( ) = − + 15 − 25 [9]. 

Inicialmente considera-se ∈ [0,20] sendo  inteiro, nota-se que 20( ) é um número 
decimal (na base 10) correspondente a 10100( ) que é um número binário (na base 2), assim 
todos os valores inteiros de ∈ [0,20] podem ser escritos com 5 bits na representação binária.  

Cria-se a população inicial, sorteando quatro indivíduos: V1: 10000, V2: 00101, V3: 
10010 e V4: 00010. Os valores correspondentes a cada indivíduo são:  
V1: 10000( ) = 16( )   ⟹   (16) = 23; V2: 00101( ) = 5( )   ⟹   (5) = 31,25;  
V3: 10010( ) = 18( )   ⟹   (18) = 2 e V4: 00010( ) = 2( )   ⟹   (2) = 2. 

Na Tabela 1 tem-se a porcentagem, de acordo com a aptidão, de cada indivíduo ser 
escolhido para reprodução. 

 
Indivíduo  ( ) % do total % acumulada 

V1: 10000 
V2: 00101 
V3: 10010 
V4: 00010 

16 
5 

18 
2 

Soma: 

23 
31,25 

2 
2 

58,25 

39,5 
53,7 
3,4 
3,4 
100 

[0;  39,5] 
[39,5;  93,2] 
[93,2;  96,6] 
[96,6;  100] 

Tabela 1:  Aptidão dos indivíduos da população inicial. 

 
A Figura 1 mostra a área da roleta referente a cada indivíduo. Observa-se que o indivíduo 

V2 tem a maior aptidão, ocupando 53,7% da roleta, a maior região. 
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Figura 1: Seleção por roleta da população inicial. 

 
Sorteando aleatoriamente quatro números de 1 a 100 para o processo de seleção através do 

método da roleta. Os números sorteados são: 37, 99, 24 e 44. 
Pela Tabela 1 tem-se que os números 24 e 37 estão entre 0 e 39,5, correspondendo ao 

indivíduo V1, já o número 44 está entre 39,5 e 93,2 corresponde ao indivíduo V2 e, por fim, o 
número 99 está entre 96,6 e 100 corresponde ao indivíduo V4. Os indivíduos sorteados foram: 
V1, V2 e V4, de modo que V3 será excluído da população. 

A escolha dos pais deve ser feita observando os dois indivíduos de maior aptidão, dentro 
os selecionados pela roleta. Pela Tabela 1, os de maior aptidão são V2, V1 e V4, respectivamente. 
Então se cruza V1 e V2 como mostra a Tabela 2, sendo escolhido o ponto de cruzamento 3. 
Obtendo dois novos indivíduos: D1: 10001 e D2: 00100. 

 
Indivíduos antes 
do cruzamento 

Indivíduos após 
cruzamento  ( ) 

V1: 10000 V1: 10000 16 23 
V1: 10000 V1: 10000 16 23 
V2: 00101 V2: 00101 5 31,25 
V4: 00010 V4: 00010 2 2 

- D1:10001 17 13,25 
- D2: 00100 4 23 

Tabela 2: Cruzamento em um ponto da população inicial selecionada. 

 
A Tabela 2 mostra também o valor de aptidão dos seis indivíduos, e para manter a 

população com quatro indivíduos, exclui-se V4 e D1 por serem menos aptos. 
Novamente seleciona-se, pelo método da roleta, dois novos pais para reproduzirem. A 

Tabela 3 mostra cada indivíduo da 1ª geração, e seu valor de aptidão. 
 

  

V1:
39,5%

V2:
53,7%

V3:
3,4%

V4:
3,4%
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Indivíduo  ( ) % do total % acumulada 

V1: 10000 16 23 22,9 [0;  22,9] 
V1: 10000 16 23 22,9 [22,9;  45,8] 
V2: 00101 5 31,25 31,3 [45,8;  77,1] 
D2: 00100 4 23 22,9 [77,1;  100] 

 Soma: 100,25 100  
Tabela 3: Aptidão dos indivíduos da população da 1ª geração. 

 
O indivíduo V2 da 1ª geração é o mais apto, mas V1 aparece duas vezes ocupando a maior 

área na roleta, 45,8%, como mostra a Figura 2. 
 

 
Figura 2: Seleção por roleta da 1ª geração. 

 
Novamente aplicando método de seleção da roleta, sorteia-se: 52, 06, 18 e 84. 
Observando a Tabela 3, tem-se que os números 6 e 18 estão entre 0 e 45,8, correspondendo 

ao indivíduo V1, já o número 52 está entre 45,8 e 77,1 referente ao indivíduo V2, e 84 está 
entre 77,1 e 100 correspondendo ao indivíduo D2. Note que todos os indivíduos foram 
selecionados. Assim, escolhem-se para reprodução os dois indivíduos de maior aptidão. Pela 
Tabela 3 os indivíduos mais aptos são V2, V1 e D2, respectivamente. No primeiro cruzamento 
os pais foram V1 e V2, em busca de indivíduos diferentes opta-se em cruzar V2: 00101 e 
D2: 00100, mas independentemente do ponto de cruzamento, os descendentes serão iguais aos 
pais. 

Sugere-se a aplicação do operador mutação, pela Tabela 3 os indivíduos de menos aptos 
são V1 e D2, então V2 não participará do processo de mutação. Escolhe-se aleatoriamente, um 
dígito de cada indivíduo como mostra a Tabela 4, o dígito destacado em vermelho. Assim, os 
indivíduos que sofreram mutação são M1: 10101 e M2: 00110. 

 
  

V1
45,8%

V2
31,3%

D2
22,9%
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Indivíduos antes 
da mutação 

Indivíduos após 
mutação  ( ) 

V1: 10000 V1: 10000 16 23 
V1: 10000 V1: 10000 16 23 
V2: 00101 V2: 00101 5 31,25 
D2: 00100 D2: 00100 4 23 

- M1: 10001 17 13,25 
- M2: 00110 6 38 

Tabela 4: Mutação dos indivíduos selecionados na 1ª geração. 

 
Eliminando V1 e M1 os dois indivíduos de menor aptidão, a população se mantem com 

quatro indivíduos e, aplica-se novamente a seleção pelo método da roleta. Na Tabela 5 tem-se 
a porcentagem, de acordo com a aptidão, de cada indivíduo da 2ª geração a ser escolhido para 
reprodução. 

 
Indivíduo  ( ) % do total % acumulada 

V1: 10000 16 23 20 [0;  20] 
V2: 00101 5 31,25 27,1 [20;  47,1] 
D2: 00100 4 23 20 [47,1;  67,1] 
M2: 00110 6 38 32,9 [67,1;  100] 

 Soma: 115,25 100  
Tabela 5: Aptidão dos indivíduos da população da 2ª geração. 

 
O indivíduo M2 da 2ª geração tem maior aptidão, ocupando a maior região na roleta, 32,9%, 

como mostra a Figura 3. 
 

 
Figura 3: Seleção por roleta da 2ª geração. 

 
Novamente o método de roleta selecionará os indivíduos sorteando quatro números de 1 a 

100, aleatoriamente. Os números sorteados são: 100, 10, 22 e 91. Observando a Tabela , tem-

V1
20,0%

V2
27,1%

D2
20,0%

M2
32,9%
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se que o número 10 está entre 0 e 20, correspondendo ao indivíduo V1, já 22 corresponde ao 
indivíduo V2, enquanto que os números 91 e 100  correspondem ao indivíduo M2. 

O indivíduo D2 será excluído e cruza-se V2 e M2, por terem maior aptidão dentre os 
selecionados. A Tabela mostra os novos descendentes D3: 00100 e D4: 00111, sendo gerados 
escolhendo o ponto de cruzamento 4. 

 
Indivíduos antes 
do cruzamento 

Indivíduos após 
o cruzamento 

 ( ) 

V1: 10000 V1: 10000 16 23 
V2: 00101 V2: 00101 5 31,25 
M2: 00110 M2: 00110 6 38 
M2: 00110 M2: 00110 6 38 

- D3: 00100 4 23 
- D4: 00111 7 43,25 

Tabela 6: Cruzamento em um ponto da 2ª geração selecionada. 

 
Os dois indivíduos de menor aptidão são V1 e D3, para manter a população com quatro 

indivíduos, são eliminados.  
O processo é repetido, para a seleção de dois novos pais, pelo método da roleta. A Tabela 

7 mostra cada indivíduo da 3ª geração, e seu valor de aptidão. 
 

Indivíduo  ( ) % do total % acumulada 

V2: 00101 5 31,25 20,8 [0;  20,8] 
M2: 00110 6 38 25,2 [20,8;  46] 
M2: 00110 6 38 25,2 [46;  71,2] 
D4: 00111 7 43,25 28,8 [71,2;  100] 

 Soma: 150,5 100  
Tabela 7: Aptidão dos indivíduos da população da 3ª geração. 

 
O indivíduo V2 na 3ª geração é o mais apto, mas M2 aparece duas vezes ocupando a maior 

região na roleta, 50,4%, como mostra a Figura 4. 
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Figura 4: Seleção por roleta da 3ª geração. 

 
Aplicando novamente o método de roleta, sorteou-se os números 84, 96, 12 e 04. Pela 

Tabela , sabe-se que os números 4 e 12 estão entre 0 e 20,8 correspondendo ao indivíduo V2, 
e  84 e 96 correspondem ao indivíduo D4. Apesar do M2 ocupar a maior área da roleta será 
excluído por não ter sendo sorteado. Então V2 e D4 serão os pais dos novos indivíduos, mas ao 
cruzar V2: 00101 e D4: 00111, independentemente do ponto de cruzamento, os descendentes 
serão iguais aos pais. 

Aplica-se a mutação, na tentativa de criar novos indivíduos, escolhendo aleatoriamente um 
dígito de cada indivíduo, como mostra a Tabela 8. Os indivíduos que passaram pela mutação 
fazem parte da nova população, denotados por M3: 01101 e M4: 00011. 

 
Indivíduos antes 

da mutação 
Indivíduos 

após mutação  ( ) 

V2: 00101 V2: 00101 5 31,25 
V2: 00101 V2: 00101 5 31,25 
D4: 00111 D4: 00111 7 43,25 
D4: 00111 D4: 00111 7 43,25 

- M3: 01101 13 43,25 
- M4: 00011 3 13,25 

Tabela 8: Mutação de dois indivíduos da 3ª geração selecionada. 

 
Utilizando o mesmo procedimento para as próximas gerações, obtém-se na Tabela 9, os 

valores dos indivíduos para a sétima iteração. 
 

Indivíduo  ( ) % do total % acumulada 

M5: 01001 9 49,25 25 [0;  25] 
M5: 01001 9 49,25 25 [25;  50] 
D8: 01011 11 49,25 25 [50;  75] 
M7: 01010 10 50 25 [75;  100] 

 Soma: 197,75 100  
Tabela 9: Aptidão dos indivíduos da população da 7ª geração. 

V2
20,8%

M2
50,4%

D4
28,8%
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A Figura 5 mostra a parábola, que é o gráfico da função lucro 

( ) = − + 15 − 25. Nota-se que, o ponto de máximo é  =  10, ou seja, M7: 01010 é 
o indivíduo solução, obtido pelo método algoritmos genéticos na sétima geração. 

 

 
Figura 5: Gráfico da função lucro ( ) = − + 15 − 25. 

 
Portanto, a produção diária deve ser de 10 produtos, para que o lucro seja máximo obtendo 

lucro máximo de $ 50,00. 

3 Conclusões 
Este trabalho introduz o método algoritmos genéticos, evidenciando suas principais 
características e vantagens na busca pelo ótimo de uma função. Destacando a sua simplicidade 
e utilidade na obtenção de resultados confiáveis, sem utilizar derivadas. 
Entretanto, o método algoritmos genéticos, descrito neste trabalho, restringe apenas a soluções 
ótimas com números inteiros. Ainda assim, é possível que números decimais sejam 
transformados em números binários, estendendo a aplicação deste método a um conjunto maior 
de problemas. 
A resolução de problemas de otimização pelo método algoritmos genéticos é mais eficaz 
quando aplicados a números binários com no mínimo cinco dígitos, correspondendo ao 16 em 
número decimal, consequentemente, os intervalos de busca precisam ser grandes.  
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