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Design & Tecnologia – Revista Tecnológica e Científica é uma revista on-
line da Universidade de Franca que publica artigos nas áreas de automação, 
design, eletrônica, informática, mecânica e tecnologia aplicada a diversas 
áreas de autores brasileiros ou estrangeiros com artigos escritos em Língua 
Portuguesa ou Língua Inglesa. 

O periódico é semestral e dedica-se à publicação de artigos resultantes 
de trabalhos de pesquisa científica ou de artigos técnicos que sejam de real 
interesse às áreas de publicação desta revista. Os trabalhos enviados para 
a publicação devem ser inéditos, não sendo permitida a sua apresentação 
simultânea em outros periódicos. O conteúdo dos trabalhos é de total res-
ponsabilidade do(s) autor(es).
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São tempos difíceis para a educação brasileira. 

O modelo de educação aplicado no Brasil nas últimas décadas tem 
formado muito mal nossos alunos. 

A política de passar de ano, quase que incondicionalmente, o aluno 
dos ensinos fundamental e médio; a ausência de mecanismos disciplinares 
eficientes; as ferramentas de auxílio didático e pedagógico arcaicas e ul-
trapassadas; a desmoralização e deterioração da autoridade da figura do 
professor; a cultura de que aprender 50% já é suficiente; o uso indiscrimi-
nado e incoerente da Internet, são fatores que têm contribuído muito para 
a decadência do sistema. 

A cada ano que passa, torna-se claramente visível o declínio do nível 
de conhecimentos básicos dos alunos que chegam à universidade. 

Problemas de formação que até pouco tempo eram exceções em um 
grupo de novos alunos, agora se mostram como padrão. 

Deficiências graves no domínio da linguagem escrita e falada mostram-
-se patentes na maioria de nossos alunos. Dificuldades severas na interpretação 
e construção de textos são tão enfáticas que praticamente inviabilizam o 
desenvolvimento pleno do aluno em qualquer área do âmbito acadêmico 
universitário. 

Pior ainda quando abordamos outras formas de expressão como o de-
senho ou a matemática, na elucidação de questões no domínio da física básica, 
que já deveriam estar bem alicerçados na estrutura de formação do aluno. 
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O esforço do professor que deveria estar focado no aprimoramento e 
atualização de seu conhecimento para melhor atender o aluno se desvia para 
simplificar e criar mecanismos didáticos a fim de fazer o aluno compreender 
conceitos cada vez mais básicos. 

Encontramos dificuldade para motivar o aluno a buscar o novo, a re-
aprender a pensar, a sentir e a exercitar a criatividade. 

Viciados que estão no sistema “prato feito à la carte” dos métodos 
apostilados, assustam-se quando buscamos mostrar as vantagens e o dina-
mismo de um sistema “self-service” de educação, que é o que se espera de 
um ambiente universitário saudável. 

É nesse cenário, algo caótico, que intentamos esforços para criar mais 
uma ferramenta de trabalho a ser inserida no âmbito acadêmico para servir 
antes como modelador reconstrutivo a fim de melhor alicerçar, mesclar e 
difundir o conhecimento construído nas áreas de design e tecnologia, en-
globando vários cursos da Universidade de Franca, em um novo agregado 
multidisciplinar. 

A Design & Tecnologia – Revista Tecnológica e Científica vem em tempo 
oportuno materializar a ideia de integrar e difundir resultados de projetos 
e pesquisas, elaborados por alunos, professores e a quem mais queira por 
interesse na comunidade acadêmica. Tem por intuito integrar os dois lados do 
cérebro, acrescentando ergonomia, graça e beleza aos projetos tecnológicos 
e agregando valor técnico e funcional aos projetos de Design. 

Estruturada para ser publicada em periodicidade semestral, a revista 
traz, em sua primeira edição, um compêndio de trabalhos de alguns dos 
professores componentes do corpo editorial da revista, tal que sirvam como 
estímulo para o despertar de um novo ideal comum a ser difundido entre todos. 

Já estamos reunindo material para as próximas edições, contando 
com a participação efetiva de nosso corpo docente, de inúmeros alunos e 
da comunidade acadêmica em geral que empenham propósito sério para 
concretizar em realidade profícua tudo aquilo que postulamos nos nobres 
ideais de difusão do conhecimento.

De nossa parte, esperamos que a nossa revista possa servir não somente 



como ponto de encontro daqueles que queiram se deleitar com a alegria de 
aprender, mas possa também se mostrar como humilde candeia a iluminar 
caminhos na difusão do bom conhecimento. 

Boa leitura!

Dr. Ricardo David

Idealizador da Design & Tecnologia – 

Revista Tecnológica e Científica e docente da Unifran. 
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Muito além do diploma, as instituições de ensino superior desempe-
nham, para a sociedade e para o desenvolvimento humano, importantes 
papéis dentre os quais a geração, o desenvolvimento e a divulgação do 
conhecimento científico, tecnológico e cultural se destacam. 

Em sintonia com o cumprimento destes papéis, os cursos de Design e 
Engenharia da Universidade de Franca têm o prazer de apresentar o primeiro 
volume da Design & Tecnologia – Revista Tecnológica e Científica, uma revista 
online que publica artigos nas áreas de automação, design, eletrônica, infor-
mática, mecânica e tecnologia aplicada a diversas áreas. 

Este primeiro volume constitui-se de uma coletânea de sete artigos 
produzidos pelos docentes dos cursos de Design e das Engenharias da Uni-
versidade de Franca, e também conta com a colaboração de discentes dos 
referidos cursos sob a supervisão de seus orientadores.  O primeiro artigo, 
de autoria de Ana Márcia Zago, discute em “Cinema de animação como 
ferramenta de comunicação e pedagogia: a atuação do núcleo de animação 
de Ribeirão Preto”, dados sobre a arte sequencial do cinema de animação 
aplicados como ferramentas de comunicação e pedagogia para o empode-
ramento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Os autores do segundo artigo, “Pré e pós-edição de textos traduzidos 
por sistemas de tradução automática”, Pedro Fernando Cardoso dos Santos 
e Fabiana Parpinelli Gonçalves Fernandes, expõem o impacto causado pelo 
uso das tecnologias computacionais na tradução, em especial os sistemas 
de TA, as qualidades e limitações desses sistemas e a necessidade da pré e 
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pós-edição como parte do processo da TA. Na sequência, Fernando Ferreira 
Del Monte, no artigo intitulado “A utilização da tecnologia nos helicópteros 
Eurocopter equipados com motores Arriel”, oferece informações a respeito 
da partida dos motores que equipam os helicópteros dessa especificação, 
monitorada por computador. 

No quarto artigo, “Desenvolvimento de layouts de websites com boa 
funcionalidade”, os autores, Laura Colombini Buranello, Vanessa Aparecida 
do Nascimento e André Sbrana descrevem as etapas necessárias para o de-
senvolvimento de um website com boa funcionalidade e estética por meio 
de ferramentas de criação e recursos do design, com base em estudos de 
semiótica e ergonomia.  Marina Garcia Jacobini e Marlon Mercaldi, no artigo, 
“Legitimação do uso de obras como referência e a criação de releituras”, apre-
sentam conceitos sobre releitura e referência, e sua aplicabilidade em obras 
de arte e design por meios legais e legítimos a fim de preservarem direitos 
dos seus respectivos autores.

No sexto artigo, “Aquisição, decodificação, processamento e apresen-
tação de dados de uma estação meteorológica”, Guilherme Marques Silva e 
Henrique José da Silva expõem a estrutura física de uma estação meteoroló-
gica Oregon Scientific, modelo WMR928NX, bem como os dados coletados 
pela estação ao longo do tempo e comparam os resultados com os dados 
coletados na estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia – 
INMET, da cidade de Franca.

Finalizando esta edição, os autores Filipe Rodrigues Costa, Sauan 
Monteiro Braga, Wilson José Gomes e Antônio Carlos Marangoni, no artigo 
intitulado “Posicionador automático para painéis fotovoltaicos”, demonstram 
as técnicas de construção, os materiais utilizados e os resultados obtidos na 
construção de um protótipo da estrutura de suporte e sistema de movimen-
tação e posicionamento de uma placa fotovoltaica.

Assim, espero que nossos leitores apreciem a leitura dos artigos aqui 
reunidos e compartilhem esse novo espaço de trocas, contribuindo com as 
futuras edições.

Fabiana Parpinelli Gonçalves Fernandes
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CINEMA DE ANIMAÇÃO COMO FERRAMENTA DE 
COMUNICAÇÃO E PEDAGOGIA: A ATUAÇÃO DO NÚCLEO 

DE ANIMAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO
ANIMATION AS COMMUNICATION AND PEDAGOGY TOOL:  

THE PERFORMANCE OF NÚCLEO DE ANIMAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO 

RESUMO

Este artigo apresenta dados que poderão ser utilizados como apoio à 
pesquisa sobre elementos multimídia, a arte sequencial do cinema de animação, 
aplicados como ferramentas de comunicação e pedagogia para o empoderamento 
de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Para tanto, discorre 
sobre a atuação do Núcleo de Animação de Ribeirão Preto, entre 2000 e 2002.

Palavras-chave: multimídia; Pedagogia; arte sequencial aplicada; cinema de anima-
ção; crianças e adolescentes.

ABSTRACT

This article presents data that could be used as support to research on 
multimedia elements, the sequential art of animation, aplicated as communica-
tion and pedagogy tools for the empowerment of children and adolescents in 
situation of vulnerability. Aiming to this, it talks about the performance of Núcleo 
de Animação de Ribeirão Preto, between 2000 and 2002.

Keywords: multimedia; pedagogy; applied sequential art; film animation; children 
and adolescents.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo relata a trajetória de dois anos de atuação socioeducativa 
do Núcleo de Animação de Ribeirão Preto (Narp) e procura oferecer dados que 
colaborem com a pesquisa e a discussão da utilização da produção e do ensino 
das técnicas da arte sequencial, sobretudo os filmes de animação, aplicados à 
promoção da autoestima e empoderamento de crianças e adolescentes em 
situação de risco ou vulnerabilidade social e/ou familiar. É válido ressaltar que 
este artigo não pretende ser um estudo de caso, mas um relato acompanhado 
de reflexões de sua autora, com base nos registros históricos e nas próprias aná-
lises e opiniões dos entrevistados após certo distanciamento temporal, já que os 
projetos aqui mencionados ocorreram entre junho de 2000 e outubro de 2002.

Serão relatados três projetos específicos: Casa-Rua, Ando Animando e 
Escola Animada, que, respectivamente, foram 1) ações de reconhecimento e 
divulgação da problemática geral dos meninos e meninas em situação de risco 
sem a atuação direta dos mesmos na produção – em parceria com a organização 
não governamental Casa das Mangueiras1; 2) a atuação direta com, a partir e 
para, quinze educandos e educandas de uma organização não governamental 
da periferia de Ribeirão Preto, o Corassol2; e finalmente, 3) o mesmo trabalho 
do projeto anterior, mas realizado com cerca de cem alunos e alunas de cinco 
escolas públicas de áreas distintas da mesma cidade. Também foi considerado 
o reconhecimento que tais iniciativas receberam da sociedade civil organizada, 
do governo e de organizações e instituições ligadas ao universo do Cinema de 
Animação, que ficou demonstrado pela quantidade de material de clipping de 
imprensa disponível para pesquisa, pelas premiações e congratulações recebidas 
pelo Narp e pelos depoimentos de formadores de opinião que foram colhidos 
durante a elaboração do projeto inicial deste texto. 

Nesse sentido, metodologicamente optou-se pela consulta de bibliografia 
básica para a compreensão de conceitos fundamentais, sendo, no entanto, a 
dedicação maior direcionada ao levantamento de fontes primárias, artigos publi-

1  Disponível em: <http://www.casadasmangueiras.org.br/>.  Acesso em: 21 out. 2009.
2  Disponível em: <http://www.corassol.org.br>. Acesso em: 16 nov. 2009.

http://www.casadasmangueiras.org.br/
http://www.corassol.org.br
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cados na imprensa escrita, eletrônica e digital, entrevistas realizadas pela autora 
e pesquisa de documentos pertencentes aos arquivos pessoais dos arquitetos 
Carlos Alberto Cordeiro de Sá Filho e Cesar Rocha Muniz e dos publicitários Iza-
bella Azenha e Frederico Augusto Monteiro Nutti, profissionais que sustentavam 
de forma voluntária e diretamente as iniciativas do Narp.  

A escolha dos projetos do Narp como objetos de estudo ocorreu pelo 
entendimento da aparente coerência e amplitude de sua linha de atuação que 
pode diversificar o campo de análise dentro de um recorte específico, definido 
pela região geográfica de atuação, o curto período entre a execução de uma 
proposta de ação e outra, a faixa etária e a semelhança de situações sociais, 
econômicas e culturais do público atendido.  

ARTE SEQUENCIAL: COMPREENSÃO GERAL DO CONCEITO

Entende-se por arte sequencial, termo conceituado originalmente por Eisner 
(1995), o objeto artístico formado por imagens pictóricas e outros elementos, 
como sons e textos, justapostos em espaços diferentes ao mesmo tempo – no 
caso dos quadrinhos –, ou sobrepostas no mesmo espaço em tempos dife-
rentes, – no caso do cinema ou vídeo –, em uma sequência deliberada a fim 
de produzir alguma resposta no expectador ao transmitir suas mensagens 
ou informações. (McCLOUD, 1995). 

De acordo com Lucena Júnior (2000, p. 29), as técnicas artísticas que 
envolviam desenho e pintura já rapidamente surgiram da apropriação dos “ma-
teriais básicos” necessários à sua produção visual, disponíveis na natureza. Por 
outro lado, destaca o autor, as técnicas de animação como ilusão do movimento 
realizada por meio da rápida sucessão de imagens, requer “um elevado grau de 
desenvolvimento científico e técnico para ser viabilizada enquanto arte – o que 
só vai acontecer no início do século XX”.

A história da arte demonstra que a busca pela representação do movi-
mento percebido pelo homem no mundo entendido como “real” remonta à 
pré-história, já coincidindo com as primeiras representações rupestres encon-
tradas nas cavernas, movidas pela observação do real fortemente mesclada ao 
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pensamento mágico. Sequências de animais e homens que se colocavam em 
momentos específicos de uma ação continuada, figuras superpostas, imagens 
seriadas, eram formas de, acredita-se, tentar fixar na pedra ou em outros suportes, 
a sensação cinética. Logo, pode-se supor o fascínio que a tentativa de superação 
deste desafio já imprimia nas mentes humanas, como faz até hoje com crianças 
e adultos. Ao longo da história, diversos continuaram a busca, utilizando imagens 
em sequência para representar fatos ou fenômenos naturais. É possível lembrar 
a arte mural egípcia (que inclusive já fundia primordialmente texto e imagem 
nas representações do código social), também os painéis clássicos, as tapeçarias 
e serigrafias orientais e todo seu poder narrativo visual, os conjuntos de vitrais e 
principalmente os quadros da Via Crucis, remanescentes dos tempos medievais. 
Não se deve deixar de mencionar o Futurismo e mesmo todo o movimento 
Moderno, que surgiu praticamente em paralelo, consonante ao alcance da forma 
atualmente conhecida do cinema e das histórias em quadrinhos a partir das 
experiências com a captura de imagens e evolução da imprensa no final do 
século XIX e início do século XX. 

Provavelmente, um dos motivos da sedução que a arte sequencial, mais 
especificamente a animação, causa nos seres humanos é o processo destacado 
por Lucena Júnior (2000, p. 28). Para o autor, “a história da animação é particular-
mente significativa na demonstração de como a relação entre técnica e estética 
na produção visual da arte é indissolúvel e vital – simplesmente uma não existe 
sem a outra”. Logo, percebe-se não se tratar apenas do domínio dos saberes 
objetivos e das  percepções e sentimentos subjetivos, mas da união entre razão 
e sensibilidade para se obter resultados. Um exercício que, por si só, já pode 
ser considerado bastante desafiador e capaz de promover sentimentos de au-
toestima de quem o vivencia. Para Arnheim (1986), a dedicação dos pintores e 
desenhistas à captura e representação do movimento se explicaria pelo motivo 
fundamental de ser a atração visual mais intensa da atenção, explicada por ser 
e a capacidade de percebê-lo o resultado de um longo processo da evolução 
das espécies. Logo, a percepção do movimento estaria relacionada diretamente 
à sobrevivência.
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Abordando o universo dos quadrinhos que pode ser transposto também 
para a animação, Eisner (1995, p. 136) discorre sobre várias aplicações possíveis 
da arte sequencial a partir do entendimento de duas funções, “instrução e entre-
tenimento”. A arte sequencial seria então uma manifestação refinada que surgiu 
da cultura de massa e com ela dialoga e pode também ser utilitária, partindo 
da forma de Graphic novels ou do cinema artístico para quadrinhos técnicos e 
vídeos de treinamento, por exemplo. Seguindo essa linha, Sá Filho (2009) reporta 
a consonância dos projetos do Narp com os pilares da educação propostos para 
o século XXI por Delors (2000)3, pois acreditava-se que seria possível ensinar a 
técnica da animação para que crianças e adolescentes pudessem se apropriar 
de um supostamente fascinante novo modo de expressão, enquanto o aporte 
vivencial pedagógico poderia fortalecer os vínculos dos grupos de jovens, en-
sinando-os também a se relacionarem ou conviverem uns com os outros e a se 
compreenderem como sujeitos capazes de fazer suas histórias. 

Sá Filho (2009) ainda sugere que no Narp se acreditava que a compreensão 
e o posterior domínio da técnica de animação poderia ser o “desvendar de um 
mundo mágico”. Além disso, esse entendimento talvez pudesse fazer com que 
os jovens percebessem e aceitassem a possibilidade de “sair da plateia e subir 
ao palco para eles mesmos conduzirem o número de magia” ou, nas palavras de 
Freire (2005, p. 76), compreender que “[...] o mundo não é. O mundo está sendo” e 
se perceberem como sujeitos capazes de interferir nesse movimento contínuo 
e dialético.

NARP: NÚCLEO DE ANIMAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO

Propondo-se a realizar cursos de animação em stop-motion para crianças 
atendidas por ONGs da cidade, produto que se realizava por um processo de 
reflexão e ação determinado por vários encontros semanais, e a despertar a 
sociedade para a problemática das crianças e adolescentes em situação de risco 
social e/ou familiar por meio do envolvimento de profissionais de comunicação 

3  Segundo o relatório Delors para a Unesco, toda e qualquer iniciativa educacional deveria seguir as premissas de Ensinar 
a Ser (autoconhecimento e estima), a Conviver (relacionamento comunitário), a Fazer e a Aprender (este último ponto 
garantiria a continuidade da formação autônoma individual ou grupal).
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na produção de peças em vídeo, o Núcleo de Ani-
mação de Ribeirão Preto não chegou a se constituir 
juridicamente de forma independente. Enquanto 
esteve ativo entre 2000 e 2002, era uma marca 
informal da Clio Comunicação Visual e Consultoria 
Ltda. em parceria com a Atômica Vídeo Design 
Ltda., médias empresas sediadas em Ribeirão Preto, 
que tinham como particularidade o envolvimento 
de seus sócios-gerentes com a área acadêmica. 
Cesar Rocha Muniz e Carlos Alberto Cordeiro de 
Sá Filho eram proprietários da Clio, que lastreava o suporte de planejamento 
estratégico e pontual das ações, as relações públicas necessárias para cada pro-
jeto e publicação/distribuição, sendo responsável pela gestão das atividades do 
Narp como um todo.  A empresa fechou as portas em 2002, fato que determinou 
também o final da atuação do Núcleo. Lá trabalhava Izabella Azenha, que cursava 
propaganda e marketing na mesma universidade e departamento em que os dois 
profissionais ministravam suas aulas. Paralelamente, Frederico Augusto Monteiro 
Nutti, proprietário da Atômica, realizava a produção, edição e distribuição dos 
produtos finais desenvolvidos. As atividades normais da empresa, sob comando 
de Nutti, tiveram continuidade. 

Segundo Nutti (2009), foi justamente no âmbito universitário que surgiram 
as ideias e contatos iniciais entre os membros gestores do futuro grupo, sobre 
a possibilidade de utilizar a estrutura logística e de pessoal de que dispunham 
as empresas para a realização de projetos paralelos de cunho social. Para o 
publicitário, embora nenhum dos gestores tivesse formação em pedagogia, 
todos já se dedicavam ao magistério há anos, e o enfoque necessariamente 
pedagógico das atividades foi determinado de forma praticamente “natural”, 
dada a experiência com treinamentos e ministério de aulas de que dispunham, 
sobretudo o know-how trazido por Cordeiro de Sá, que havia iniciado sua vida 
profissional ensinando educação artística por cinco anos em uma pequena ci-
dade da região, enquanto ainda cursava Arquitetura, graças a uma autorização 
especial do Ministério da Educação (MEC).

Figura 1 – Assinatura visual do Núcleo

de Animação de Ribeirão Preto. 

Fonte: Imprensa digital (arquivo pessoal 

de Carlos Alberto Cordeiro de Sá Filho).
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A proposta inicial do Narp era criar o ambiente de discussão da problemá-
tica, buscando visibilidade. Para tanto, foram convidados diversos artistas 
plásticos, artistas gráficos e animadores que atuavam profissionalmente ou 
como amadores. Houve a preocupação em buscar gente nova também. 
Alunos que se destacavam pelo empenho em áreas afins de nossos planos. 
Depois que a cidade soubesse da existência do Núcleo, a intenção era partir 
para os projetos de ação direta com a meninada (NUTTI, 2009).

Conforme ainda explica Nutti (2009), foi essa preocupação com a visibilidade 
e com os possíveis parceiros e patrocinadores que ela poderia trazer e aparen-
temente trouxe que determinou a linha de trabalho e a sequência dos projetos.

Segundo o material de pesquisa levantado, pôde-se contextualizar os pro-
jetos apresentados nesse texto, a partir de uma linha cronológica que apresenta 
os seguintes pontos notáveis: o Narp foi iniciado em 2000, após a elaboração 
de duas peças educativas em formato de revista de histórias em quadrinhos e 
atividades, realizadas ainda pela Clio, respectivamente, para a Vara da Infância 
e Adolescência de Ribeirão Preto e para a empresa Soccer-clube, que se desdo-
brava pela área social, a cartilha Uma história, Mano, que explicava às famílias e 
aos adolescentes infratores todo o processo de julgamento e encaminhamento 
dos mesmos, e as duas edições da revista Dudu, bom de nota, bom de bola, que 
apoiava o projeto social Pró esporte. 

Para Sá Filho (2009), “a experiência de imersão no ambiente da antiga 
Febem, hoje Fundação Casa, e o contato com os educandos do projeto social, 
todo esse contraste, e o resultado das revistas”, fizeram com que se percebesse 
que havia “possibilidade e desejo” de expandir esse tipo de ação social com uso 
da arte sequencial. A primeira iniciativa do Narp, assim estabelecido, foi reunir 
profissionais e estudantes que se envolviam de algum modo com o mundo da 
animação, para realizar o Projeto Casa-Rua. Essa reunião ocorreu, incidentalmente, 
no aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no dia 13 de julho. 
Nessa data, foram definidas as primeiras ideias do projeto e escolhida a ONG 
que seria “afilhada” da ação, a Casa das Mangueiras, instituição reconhecida e 
respeitada no cenário municipal. “Naquela época, tínhamos uma ideia geral do 
que era o ECA, por causa do trabalho para a Vara da Infância, mas foi o contato 
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com a Casa das Mangueiras, com a presidente Soeli Danhone, que nos abriu os 
horizontes”, afirma Sá Filho (2009). Ainda nesse ano, o website do Narp e o projeto 
Casa-Rua foram lançados, recebendo Congratulações Oficiais da Câmara Municipal 
de Vereadores de Ribeirão Preto. O projeto foi lançado simultaneamente no  Museu 
da Imagem e Som  (MIS) e na Casa das Mangueiras, em dezembro, com patrocínio 
do Shopping Santa Úrsula. 

Em 2001, três animações do Casa-Rua participaram do Anima-Mundi4, um 
dos festivais internacionais de animação mais importantes do mundo. Além do 
festival, o lançamento do website e das animações do projeto abriram espaço em 
jornais, revistas e televisão, e a obtenção de patrocínio incentivou o Narp, como 
relata Muniz (2009), “a correr atrás de seu objetivo mais concreto, que era ensinar 
a molecada a fazer desenho animado”. Assim, o Narp se concentrou no projeto 
Ando-Animando, com meninos e meninas da ONG Corassol, que produziram 
um filme de animação em stop-motion, técnica popularmente conhecida como 
“animação com massinha”, intitulado Natal na Lata. O filme foi lançado no mesmo 
ano, mas a ideia original, como será visto a seguir, foi reduzida justamente pela 
falta de patrocinadores.

No entanto, a repercussão do projeto com as crianças em situação de 
vulnerabilidade fez com que, no início de 2002, o Narp fosse procurado pela 
Prefeitura Municipal e pelo Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto, que abria suas 
portas naquele ano, para desenvolver um projeto específico para crianças ma-
triculadas em escolas públicas da periferia da cidade. Mais tarde, o projeto Escola 
Animada realizou cinco ações que resultaram cada uma em um filme de animação. 
Todas as peças participaram do Festival do Minuto daquele ano e um dos filmes 
recebeu menção honrosa do júri.

Ainda em 2002, o Narp participou da homenagem a Zumbi, realizada 
pelo movimento Negro de Ribeirão Preto juntamente com o Museu de Arte de 
Ribeirão Preto (Marp), com o curta-metragem Máquinas, que experimentava a 
recente tecnologia Macromedia Flash para animações. Um pouco antes de seu 
fechamento, o Narp ainda participou da coletânea anual de filmes de animação 

4  Disponível em: <http://www.animamundi.com.br/>. Acesso em: 16 nov. 2009.

http://www.animamundi.com.br
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nacionais organizada pelo Ministério das Relações Exteriores, que representou o 
Brasil em missões diplomáticas em 173 países, com os filmes do projeto Casa-Rua. 

Com o fechamento de uma das empresas que o sustentavam, como já 
se colocou anteriormente, o Narp também foi paralisado em outubro de 2002 
e seu website saiu do ar em dezembro do mesmo ano.

PROJETO CASA-RUA: CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL

Conforme apresentado ao público pelo programa Zoom (2001, TV Cultura), 
o projeto Casa-Rua tinha por objetivo tornar-se um conjunto de vídeoanimações 
que possibilitaria a “conscientização da população atraída pela diversidade de 
técnicas e estilos de arte e roteiro aplicadas pelos diversos animadores e roteiristas 
convidados para integrar a coletânea apresentando seu ponto de vista particular 
sobre o assunto em questão”. 

Para tanto, foram convidadas 20 pessoas, entre animadores profissionais, 
escritores, músicos, editores, cartunistas, designers, ilustradores, publicitários e 
estudantes da cidade, que inicialmente discutiram o tema sob orientação de 
técnicos da Casa das Mangueiras, compreenderam conceitos fundamentais e 
elaboraram vídeos animados de diferentes técnicas, com até um minuto cada um.

A coletânea foi então desenvolvida com 12 filmes: Desde que nascemos, 
stop motion de Gustavo Russo e Thomas Larson, bacharéis em Rádio e TV, que 
abre a coletânea e mostra um boneco que representa o estereótipo do um 
negro menino vestido de farrapos, figura tristonha mas expressiva que faz um 
monólogo formado por recortes de entrevistas realizadas com crianças atendidas 
pela Casa das Mangueiras.  

Na sequência, a animação digital realizada em 3D Studio Max 6.0, Trans-
formação, de Herbert Laprega Travitsky, arquiteto, que discute a falta de amor 
nas relações sociais e suas consequências sobre as crianças fragilizadas.
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    Figura 2 – Frames da animação Transformação. 
    Fonte: Imprensa digital (arquivo pessoal de Carlos Alberto Cordeiro de Sá Filho).

Simples Gesto, dos então estudantes de Publicidade e Propaganda Daniel 
Marques e Paulo Cristiano Davanço, traz um policial que em duas situações ex-
pulsa um garotinho que dorme em espaços públicos. Na terceira, lembrando-se 
do solo de sua mãe, o homem muda de atitude e cobre o menino, fazendo a 
diferença. A animação foi elaborada na plataforma Macromedia Flash 1.0.

    Figura 3 – Frames da animação Simples Gesto. 
    Fonte: Imprensa digital (arquivo pessoal de Carlos Alberto Cordeiro de Sá Filho).

Outras duas animações em Flash seguiram o filme 3 curtinhas, do cartunista 
Pelicano, que já havia sido veiculado no programa televisivo Clube Verdade, da 
retransmissora local da Band, e mostra rapidamente situações de violência e de 
abandono. Uma história, Mano, do também cartunista Renato Andrade, apresenta 
uma situação em que meninos se munem de cola e estiletes, não para violar 
qualquer outro cidadão, mas para fazer um cartaz em clamor pela paz.

Entre elas, a animação produzida em ambiente 3D, mas que simula recortes 
bidimensionais, de Carlos Alberto Cordeiro de Sá Filho e Graziela Protti, arquiteto 
e publicitária, ilustra uma situação em que um garotinho pula de alegria ao ver 
um de seus direitos fundamentais, o de ser protegido, escrito em uma placa. 
A animação termina bruscamente com o garoto sendo alvejado na cabeça e a 
placa derrubada por tiros.
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     Figura 4 – Frames de 3curtinhas.  
     Fonte: Imprensa digital (arquivo pessoal de Carlos Alberto Cordeiro de Sá Filho).

Paulo Cristiano Davanço, Paulo Pedrazzini e Leonardo Rodrigues, todos 
estudantes de publicidade na época da realização da coletânea, montaram o 
filme Faixa Preta, com a técnica de produção publicitária de “foto-cartão”, na 
qual uma sequência de imagens estáticas expostas cada uma alguns poucos 
segundos, que unidas, sugerem o movimento da história. No filme, um menino 
pobre se movimenta por um playground em analogia à sua vida difícil muitas 
vezes rotulada como vadiagem.

     Figura 5 – Frames do filme Faixa Preta.  
     Fonte: Imprensa digital (arquivo pessoal de Carlos Alberto Cordeiro de Sá Filho).

A seguir, outro filme de Carlos Alberto Cordeiro de Sá Filho, também com 
simulação de recortes, O Silas, denuncia o desprezo com que meninos da periferia 
são tratados pelas classes mais abastadas ou, no caso, por um menino mais rico. 
Enquanto o primeiro se entristece por não ter os pés calçados, o segundo ostenta 
tênis da moda em seus pés e nos pés de seu cachorrinho, que também tem ar 
de desdém. O filme defende a ideia de que o objeto de desejo muitas vezes não 
é o bem em si, no caso os tênis, mas o sentimento amoroso ou mesmo a ideia 
de que o bem conduz à qualidade de ser humano.
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      Figura 6 – Frames da animação O Silas.  
      Fonte: Imprensa digital (arquivo pessoal de Carlos Alberto Cordeiro de Sá Filho).

As cores do descaso e Carnavalha foram as últimas animações em 3D da 
coletânea. A primeira, com uso de tecnologia de captura de movimento, reali-
zada pelos arquitetos Marcio Rosseto Cunha e José Marcelo Marcussi, revela a 
cidade como ameaça à criança e destaca que a ajuda a esse segmento tem que 
ser uma atitude social mais complexa e comprometida, não apenas um ato de 
caridade assistencialista. A segunda, também realizada por dois arquitetos, Carlos 
Alberto Cordeiro de Sá Filho e Cesar Muniz, que também dirigiram e organizaram 
a coletânea como tal, fez uma alegoria ao Carnaval, em que um carro alegórico 
em forma de réptil gigante é conduzido por um destaque que caricatura um 
político interesseiro e engole meninos e meninas, transformando-os em infra-
tores após sua passagem.

     Figura 7 – Frames da animação Carnavalha.  
     Fonte: Imprensa digital (arquivo pessoal de Carlos Alberto Cordeiro de Sá Filho).

Entremeando as duas animações, o filme realizado em técnica tradicional 
por Ricardo Faccioli, Contrastes, coloca um palhacinho colorido frente a um garo-
tinho esfomeado em preto e branco. Ao tentar alimentar o menino com a ponta 
de seu chapéu, que se parece com uma cereja, o personagem que representa a 
alegria e a vida é devorado pelo símbolo da fome e desesperança.

A coletânea foi editada e finalizada por Frederico Augusto Monteiro Nutti, 
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teve as trilhas sonoras compostas por Marcel Rivoiro e contou com o patrocínio 
do Shopping Santa Úrsula de Ribeirão Preto.

Lançada em 8 de dezembro de 2000, simultaneamente no MIS e na Casa 
das Mangueiras, como visto acima, teve audiência contabilizada por estas ins-
tituições de cerca de quinhentas pessoas em ambos os eventos. Além disso, foi 
veiculada em programas televisivos locais e externos, como o Zoom, da TV Cultura, 
e posteriormente ficou exposta diariamente durante um mês, nas dependências 
do shopping patrocinador, em um espaço dedicado a crianças. Cópias da cole-
tânea foram distribuídas para ONGs, escolas, bibliotecas públicas, autoridades e 
formadores de opinião locais, enviadas para os MIS paulistas e para interessados 
que entraram em contato com o Narp naquela época, conforme noticiaram vários 
veículos de imprensa, como o jornal Correio Popular, de Campinas (13 jan. 2001).

Cabe ressaltar que, durante a preparação do trabalho, o Narp lançou um 
website para discutir as questões da criança e do adolescente em situação de 
risco. Anterior aos blogs e similares e considerada como uma das primeiras ini-
ciativas a utilizar o meio eletrônico para esse tipo de contato com o público, 
como relatou o jornal Diário de Ribeirão Preto (23 nov. 2000, p. 1-2), mais tarde a 
iniciativa seria congratulada oficialmente pela Câmara Municipal de Vereadores 
de Ribeirão Preto, o que demonstra, de certa forma, o grau de atenção que 
conseguiu da sociedade.

“Tudo o que ‘virou’ notícia foi meticulosamente ‘clipado’ e contabilizamos 
exatamente cinco horas e quinze minutos de exposição espontânea na mídia sem 
contar reprises, na forma de apresentações de trechos, do trabalho completo e 
entrevista com os animadores e produtores”, explica Azenha (2009), “para uma 
coletânea que não passava de 15 minutos, entendemos que foi muita abertura”, 
complementa.

Para Vieira (2009), que participou da coletânea com o filme Uma história, 
Mano, “a iniciativa não só mobilizou a cidade na época, como ‘mexeu’ com muita 
gente. A partir daí, muitos de nós (os artistas convidados) passamos a entender 
melhor as possibilidades do uso da animação como ferramenta de conscienti-
zação”. Segundo Danhone (2000, TV Clube), da Casa das Mangueiras, o projeto 
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aumentou a visibilidade do problema enfrentado por meninos e meninas e ações 
como essa seriam importantes para estimular a sociedade a “rever seu discurso, 
que muitas vezes é um conjunto de frases feitas, sem a base da reflexão como 
a que foi feita neste trabalho”.  

PROJETO ANDO-ANIMANDO: AÇÃO JUNTO A MENINOS E MENINAS DA ONG 
CORASSOL

Depois de levantada a questão e de atrair atenção de parte da sociedade, o 
Narp esperava conseguir produzir um grande projeto desenvolvido diretamente 
por crianças em situação de risco. Desta vez, a proposta foi desenvolvida junto 
à ONG Corassol. A instituição foi fundada nos anos 1990, é considerada como 
utilidade pública e presta serviços gratuitos à comunidade. Atualmente, conta 
com sete unidades ou núcleos que atendem, destacadamente, crianças e ado-
lescentes doentes de aids ou cujos pais sucumbiram à doença, como é o caso 
da unidade Casa Caio. Outra das unidades é o Núcleo Lucas - Centro de vivência 
e convivência para crianças e adolescentes, criado em 1999. Como descreve o 
website institucional (2009), o Núcleo que atende jovens da periferia em situ-
ação de risco que não necessariamente sejam soropositivos “oferece oficinas 
em espaço aberto em mais de trinta modalidades, objetivando complementar 
a formação escolar, fortalecer os vínculos familiares e manter os jovens longe 
das drogas e da violência”. 

As ações do Narp foram dirigidas a este Núcleo, com participação de 
vinte e sete meninos e meninas que lá conviviam com um garoto da Casa Caio.

A ideia inicial, conforme relata Sá Filho (2009), era realizar o projeto em 
cinco etapas: 1) oferecimento de oficinas formativas para a meninada que quisesse 
participar do projeto; 2) execução do curta animado realizado pelos participantes; 
3) realização de um documentário sobre a unidade que abrigou o projeto; 4) 
elaboração do making-off geral da ação; e 5. lançamento e distribuição similar 
ao Casa-Rua.

No entanto, a falta de aporte financeiro de patrocinadores reduziu a pro-
posta para as duas primeiras fases. Não foi possível realizar o documentário e o 
making-off foi se resumindo a uma colagem das fotos registradas durante as fases 
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realizadas, apresentado ao final da animação, que foi gravada e distribuída para 
poucas pessoas em alguns DVDs e disponibilizada no ambiente digital do Narp. 

Nós acreditávamos que alguém apareceria e patrocinaria o filme, já que 
tivemos tanto acesso com o Casa-Rua e a imprensa já nos procuraria para 
saber sobre o que estava sendo feito, o que era novo. Não investimos em 
incentivos governamentais e esse foi nosso maior erro. Contudo, garantiu-se, 
a comunidade local poder apreciar o trabalho a seu término, nas depen-
dências do Corassol (MUNIZ, 2009).

As atividades foram iniciadas em 15 de setembro de 2001 e o produto 
final foi lançado em 30 de novembro do mesmo ano. Segundo Nutti e Sá Filho 
(2009), as oficinas formativas foram abertas para interessados, ou seja, não havia 
obrigatoriedade de participação. Para eles, o que seria uma ameaça à continui-
dade do projeto já abalada pela falta de financiadores externos, revelou-se uma 
“alavanca para o trabalho”. Se no início havia dezesseis meninos e meninas, de 9 a 
16 anos, o número cresceu para vinte na semana seguinte e se manteve em vinte 
e oito até o final do processo a partir da semana posterior. “Não atendemos toda 
a demanda de crianças que se formou porque não manteríamos a qualidade”, 
explica Sá Filho.

As oficinas, que ocorriam aos sábados pela manhã, abordavam temas 
ou módulos, em sequência, mesclando o desenvolvimento do conhecimento 
técnico com a ludicidade, trazendo os referenciais dos próprios participantes 
como base do processo de aprendizado, como explica Sá Filho ao citar a obra 
de Paulo Freire. O conteúdo foi o seguinte: integração do grupo e apresentação 
da proposta; invenção e contação de histórias (desenvolvimento do roteiro); 
elaboração de histórias em quadrinhos (story-boards e decupagem de roteiro); 
desenvolvimento de bonecos e cenários (os bonecos de massa de modelar 
foram animados sob fundo azul, posteriormente substituído pelos desenhos 
do cenário que desenvolveram, utilizando-se a técnica conhecida como Croma 
Key); animação (foi a série mais longa de oficinas, com três manhãs dedicadas 
ao aprendizado já aplicado na prática); desenvolvimento dos efeitos e trilhas 
sonoras. “Só não foi possível mostrar a eles o processo de edição, pois naquele tempo, 
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que já parece muito distante, os equipamentos que formam uma ilha (de edição) 
eram mais caros e menos portáteis que hoje”, defende Nutti.

O produto final foi o filme em stop-motion Natal na lata, a história de um 
garotinho que, sempre acompanhado por seu cãozinho, decide juntar latinhas 
na rua para angariar fundos e fazer uma ceia na rua, onde todos pudessem 
participar do Natal. 

A avaliação do projeto pode ser notada em relatos colhidos pela imprensa. 
Marta Irides de Oliveira, presidente do Corassol, defenderia o projeto como uma 
forma de retirar crianças das ruas e desenvolver seus talentos: “[...] as oficinas 
socioeducativas desenvolvidas pelo Narp [...] revelam interesses das crianças e 
adolescentes, demonstram potencialidades e abordam questões do relaciona-
mento humano e cidadania” (Gazeta Mercantil, 26 set. 2001, p. 3). Na mesma linha, 
o garoto Yuri Menegatti, então com 12 anos e escolhido como personagem da 
matéria veiculada no dia 6 de outubro de 2001, pela Folha de S. Paulo, afirmou 
que, quando crescesse, gostaria de ser desenhista, “como o professor”, e conti-
nuou: “aqui na ‘oficina’ eu trabalho, desenho e faço massinha. Assim, não fico 
na Rua. Lá é muito ruim”. Na mesma matéria, o jornalista Luis Eblak destacou o 
comportamento do menino Mateus Francisco, de 9 anos: “Mateus [...] não fala 
com a reportagem. Os coordenadores do Narp dizem que ele se cala diante de 
estranhos. Mas a inibição parou em seu silêncio. Com as outras crianças, ele faz 
todas as atividades. Pegou a massinha, fez um boneco, posou para fotografias 
e colocou sua criação ao lado de outras.”

Em entrevista para o extinto site Agência anterior, veiculada em 22 de 
janeiro de 2001 (arquivo), Muniz (2009), anteciparia a cena, defendendo um dos 
conceitos estruturadores do Narp, afirmando que grande parte dos jovens em 
situação de risco não teve oportunidades de desenvolvimento de sua expressão 
e que a arte sequencial, especialmente, ofereceria grandes possibilidades de ex-
pressão pessoal por ser “cativante e ter alto poder de síntese”. Além disso, defendia 
a possibilidade do desenvolvimento dos sensos prático e crítico dos meninos e 
meninas por meio “do intercâmbio de experiências individuais e pessoais, bem 
como do trabalho em grupo que o processo de animação exige”.



3 0

Design & Tecnologia: Revista Científica e Tecnológica

PROJETO ESCOLA ANIMADA: AÇÃO JUNTO A ESCOLAS PÚBLICAS

Apesar da redução do escopo original do projeto de 2001, com a reper-
cussão do Casa-Rua e do Ando-Animando, em janeiro do ano seguinte o Narp 
foi procurado pelo  Museu da Imagem e do Som (MIS) da cidade, vinculado à 
Secretaria Municipal da Cultura e pelo Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto, para 
participar da organização da fase regional do Festival do Minuto5 que, naquele 
ano, procurava maior segmentação para contato mais direto com seus parti-
cipantes. As conversas evoluíram dentro do que Muniz (2009), afirma ter sido 
a “manutenção da coerência das ações do Narp”, para a aderência à proposta 
como organização, e sim, ao envolvimento também da Secretaria Municipal 
da Educação, sobretudo com uso da estrutura do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI), para que se desenvolvessem oficinas em cinco escolas 
públicas municipais e se envolvesse o maior número possível de crianças da 
periferia nessa ação. 

“Não havia sentido em sermos organizadores de um festival se desejá-
vamos fazer com que as crianças participassem do evento. Então, optamos por 
contrapropor uma participação diferente, e o resultado foi muito bom”, avalia 
Sá Filho (2009).

Ao se observar os documentos de arquivo, pode-se afirmar que o know-
-how estruturado durante a ação com o Corassol, que já vinha das experiên-
cias acadêmicas dos coordenadores, foi a base do desenvolvimento do plano 
pedagógico do projeto Escola Animada. Segundo Azenha (2009, entrevista), o 
desafio maior foi condensar o tempo entre uma oficina e outra, que era de uma 
semana de intervalo, anteriormente, para cumprir os prazos do festival. Assim, 
do primeiro contato com as crianças até a captação das imagens, passavam-se 
exatamente cinco dias, pois havia apenas dois meses para elaborar e editar os 
cinco filmes de animação. A maior preocupação, ainda segundo Azenha, era que 
o filme se tornasse mais importante que o processo de aprendizado, e, por isso, 
a proposta teve que ser adaptada e sofreu algum sacrifício – o mais destacável, 
provavelmente seja a eliminação da oficina de trilhas sonoras. No mais, os tra-

5  Disponível em: <http://www.festivaldominuto.com.br>. Acesso em: 17 nov. 2009.

http://www.festivaldominuto.com.br
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balhos continuaram muito semelhantes ao projeto Ando-Animando com uma 
diferença de cunho organizacional. Segundo Nutti (2009), houve problemas entre 
secretarias, funcionários do Peti e escolas, e mesmo o que o entrevistado qualifica 
como “certa falta de vontade de um ou dois diretores”, que prejudicaram o início 
dos encontros com os estudantes em “um cenário de prazos tão apertados”.

Contudo, foram realizados os cinco curtas de animação, respeitando a 
premissa de se valorizar o conhecimento vindo dos educandos, sem haver, 
conforme relatam todos os entrevistados, “grandes prejuízos” quanto à qua-
lidade do processo pedagógico. Em alguns casos, no entanto, ao se comparar 
as mensagens elaboradas pelos participantes do projeto Ando-Animando com 
as veiculadas pelo projeto Escola Animada, percebe-se que o roteiro aparente-
mente se transforma em uma descrição de uma cena ou de um espaço comum 
(como poderá ser observado nas sinopses a seguir). Assim, considerando-se a 
proximidade das faixas etárias e semelhança das situações sociofamiliares das 
crianças, pode-se concluir que a falta de tempo e os revezes com a organização 
também prejudicaram a elaboração das histórias em pelo menos dois casos, ou 
que, simplesmente, as crianças optaram por esse caminho e pronto. De acordo 
com os integrantes do Narp, não haveria por que mudar uma opção feita pelos 
“animadores”. Um exemplo citado por Rivoiro (2009, entrevista), foi a escolha da 
música Mina, do grupo Mamonas Assassinas, cantada pelos próprios meninos 
do Corassol para tema de seu filme natalino: “eles desenvolveram os efeitos, as 
falas e tudo mais [...] mas na hora da trilha, não teve conversa: um deles cantou 
Mina, o outro foi junto e no final sabiam que não tinha muito a ver com o filme, 
mas gostavam daquela música”.

Figura 8 – Confecção do boneco 
e da animação por educanda. 
Fonte: Imprensa digital (arquivo 
pessoal de Carlos Alberto Cor-
deiro de Sá Filho).

Figura 9 – A educanda faz os 
créditos. 
Fonte: Imprensa digital (ar-
quivo pessoal de Carlos Al-
berto Cordeiro de Sá Filho).

Figura 10 – Frame da animação 
“Tamanho não é documento”. 
Fonte: Imprensa digital (arqui-
vo pessoal de Carlos Alberto 
Cordeiro de Sá Filho).
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As animações foram as seguintes: Futebol, que mostrava uma partida do 
jogo com vários gols e comemoração efusiva da torcida; A galinha orgulhosa, 
na qual uma galinha grande se gabava de botar ovos enquanto sua colega 
pequenina não conseguia o mesmo feito. No entanto, a pequena galinha bota 
um ovo maior do que ela e a própria orgulhosa juntas e termina o filme cansada, 
mas feliz; Era uma vez a menina das flores, que é talvez o roteiro mais elaborado, 
descreve a mudança ocorrida na vida de uma senhora ranzinza quando uma das 
crianças com a qual muito implica resolve lhe presentear com flores, ao invés 
de se vingar, ou coisa do tipo; Tamanho não é documento é uma história sobre 
um grupo que aparentemente se envolve em uma briga de rua, mas que, na 
verdade, consegue resolver o conflito sem violência; e, finalmente, O zoológico 
mágico, que apresenta várias animações rápidas de animais com filhotes no Zoo, 
que são visitados por pai e filho.

Os filmes foram patrocinados pelos governos municipal e estadual, e  
inscritos no festival seguindo os procedimentos padrão. Além da participação de 
todos os filmes na mostra, ainda houve menção honrosa para o filme Tamanho não 
é documento.                                                                                                                                         

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao desenvolver uma linha de projetos centrada na ideia de conquista 
do domínio sobre a técnica de combinar sequências de imagens para simular 
a realidade ou simplesmente alterá-la, o Narp ousou transformar o fascínio 
infanto-juvenil – e também adulto – pela arte em elemento de apoio para o 
empoderamento desses grupos. Suas ações aparentemente obtiveram êxito 
pedagógico, pois se mostraram estruturadas por planejamento estratégico e 
pontual em concordância com o cenário nacional, inclusive com os dispositivos 
presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente – e com as culturas locais 
das comunidades atendidas. Sobre o conceito de educação, Moran, Masetto e 
Behrens (2004, p. 13) discursam que “educar é ajudar os alunos na construção de 
sua identidade, do seu caminho pessoal [...], no desenvolvimento das habilidades de 
compreensão, emoção e comunicação que lhes permitam encontrar seus espaços 
pessoais, sociais e profissionais” e continuam “[...] é integrar em novas sínteses o real 
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e o imaginário; o presente e o passado, olhando para o futuro; ciência, arte e técnica; 
razão e emoção” (grifo nosso).

Freire (2007, p. 113) afirma que “a posição normal do homem [...] era a de 
não apenas estar no mundo, mas com ele. [...] nessas relações com a realidade 
e na realidade, trava o homem uma relação específica – de sujeito para objeto 
– de que resulta o conhecimento, que expressa pela linguagem”. Considerando 
estes pensamentos e sua aplicação prática, talvez seja possível entender que o 
conhecimento da técnica ou tecnologia que permita ampliar as possibilidades 
de expressão, pode levar também, de forma intrínseca e de acordo com a me-
todologia utilizada por cada pessoa, à concomitante ampliação do pensamento 
e dos horizontes de visão de mundo. 

Continuando neste raciocínio e ainda com apoio em Freire (2007, p. 117), 
quando o pedagogo escreve que “cultura é a poesia dos poetas letrados de seu 
País, como também é a poesia de seu cancioneiro popular [...] cultura é toda 
criação humana”. Pode-se crer que mesmo em um relativamente curto espaço de 
tempo e apenas contando com ações pontuais descontinuadas, o Narp propiciou 
a alguns jovens o acesso a um código muito específico e, assim, de certa forma 
e considerada a proporção de suas atividades, democratizou conhecimento e 
proporcionou experiência e vivência diferenciadas, provavelmente capazes de 
modificar a forma como estes jovens se posicionavam quanto a si, ao outro, 
ao grupo e ao mundo. Com isso, é possível supor que houve ganhos reais na 
autoestima destes meninos e meninas e ampliação de seu repertório cultural. 
No entanto, reconhecendo a dinâmica da condição humana, o próprio processo 
de desenvolvimento físico, mental e social das crianças e adolescentes, mas, 
principalmente, pela falta de quantificação e qualificação científicas de dados e 
por não ter havido possibilidade do atual acompanhamento dos participantes 
daquelas ações, não se pode auferir se estes ganhos perduraram ou se perderam 
no tempo.
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PRÉ E PÓS-EDIÇÃO DE TEXTOS TRADUZIDOS POR 
SISTEMAS DE TRADUÇÃO AUTOMÁTICA

PRE AND POST EDITION OF TEXTS TRANSLATED THROUGH 
MACHINE TRANSLATION SYSTEMS

RESUMO

Sistemas de tradução automática, também conhecidos por TA, são ferra-
mentas de computador que traduzem automaticamente textos nos mais variados 
pares de idiomas e apresentam o resultado a um usuário humano. Eles são frutos 
do avanço da tecnologia computacional e não pretendem substituir o trabalho 
do tradutor humano. Estudados desde meados dos anos 40 e início dos anos 
50 na área de Ciências da Computação, desacreditados nas décadas de 60 e 70, 
retomados na década de 80 e proliferados na década de 90 com o advento da 
internet, os sistemas de tradução automática passaram a ser grandes aliados à 
complexa tarefa tradutória, principalmente nas traduções técnicas. O objetivo 
deste estudo é mostrar a necessidade da pré-edição de textos que são subme-
tidos aos sistemas de tradução automática em computadores (TA) bem como sua 
revisão posterior (pós-edição). O corpus do trabalho é composto por três resumos 
acadêmicos, um da área de Ciências Médicas e dois da área de Ciências Biológicas 
traduzidos por meio do sistema de tradução automática gratuito do Google. 
Será apresentado o impacto causado pelo uso das tecnologias computacionais 
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na traduação, em especial os sistemas de TA; as qualidades e limitações destes 
sistemas; e a análise sobre a necessidade da pré e pós-edição como parte do 
processo da TA. Por fim, apresentaremos nossas considerações finais a respeito 
do tema analisado. Ainda longe de atingirem a perfeição, pretendemos mostrar 
que os sistemas de tradução automática, vistos de forma distorcida pelos usuários 
comuns, podem servir como excelente ferramenta para tradutores profissionais 
na busca por melhor produtividade e qualidade. 

Palavras-chave: tradução automática; edição; revisão; tradutor profissional.

ABSTRACT

Machine translation systems, also known as MT, are computer tools that 
automatically translate texts in the many language pairs and present the out-
come to a human user. They are the result of the advancement in the computer 
technology and are not intended to replace the role of the human translator. 
They were studied from the mid 40’s to early 50’s in the computer science area, 
discredited in the 60’s and 70’s, retaken in the 80’s and scattered in the 90’s with 
the advent of the internet, machine translation systems are now major allies in 
the complex translation task, especially in technical areas. The aim of this study 
was to show the need for pre-edition of texts submitted to machine translation 
systems in computers (MT) and their subsequent review (post-edition). The 
corpus of this work consists of three abstracts, one from the Medical Sciences 
area, and two from the Biological Sciences area, all of them translated through 
the free machine translation system from Google. The impact caused by the use 
of computing technologies, particularly MT systems in translations, the qualities 
and limitations of these systems, and the analyses on the need for pre and post-
editing as part of the MT process will be presented. Finally, our final comments 
about the topic discussed will be presented. Still far from reaching perfection, we 
intend to show that machine translation systems, seen so distorted by common 
users, can serve as an excellent tool for professional translators in the search for 
better productivity and quality.

 Keywords: machine translation; editing; review; professional translator.
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INTRODUÇÃO

Sistemas de tradução automática, doravante TA, são ferramentas de com-
putador que traduzem automaticamente textos nos mais variados pares de 
idiomas. A TA é uma das grandes áreas de estudo da Linguística Computacional, 
um campo multidisciplinar que envolve a inteligência artificial, a informática e 
a linguística. 

Com os avanços tecnológicos ocorridos no último milênio, a qualidade e 
a precisão dos sistemas de TA melhoraram consideravelmente. Seus dicionários 
foram ampliados, a velocidade aumentada, e muito tem sido feito para a criação 
de sistemas que atendam de fato às necessidades de usuários e tradutores pro-
fissionais no mercado atual. Problemas ainda existem neste campo. Muitos deles, 
porém, são semelhantes aos percalços enfrentados pelos próprios tradutores 
humanos, os quais serão descritos no decorrer deste trabalho. 

Muitas pesquisas sobre TA foram e continuam sendo realizadas, mas a 
grande maioria se preocupou muito mais com o desenvolvimento destas ferra-
mentas do que com a análise das traduções obtidas por estes sistemas e poucas 
se preocuparam em descrevê-las como uma ferramenta de auxílio ao tradutor 
e não apenas como ferramenta de auxílio ao usuário da internet.

O interesse pela tradução automática não é recente. Ele existe desde 
meados da década de 1940 com estudos na área de Ciências da Computação 
que foram utilizados com intuito bélico. Segundo Alfaro (1998), o início da Pri-
meira Guerra Mundial impulsionou os investimentos da TA pelos governos dos 
Estados Unidos e da Inglaterra com o objetivo de obter informações da inteli-
gência soviética. Mas, em razão do alto custo destes sistemas e da imperfeição 
dos resultados obtidos, por muito tempo eles ficaram restritos a um pequeno 
grupo de pessoas. Nas décadas de 1960 e 70 eles foram desacreditados em vir-
tude das grandes expectativas de sistemas que fornecessem traduções de alta 
qualidade. Com os avanços da tecnologia computacional da década de 1980, os 
estudos sobre TA foram retomados com expectativas mais realistas sobre suas 
limitações e na década de 90, com o advento da internet, diversos sistemas de 
TA se proliferaram e tornaram-se populares tanto para os tradutores quanto 
para os usuários da web. 
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No cenário atual, o grande interesse por sistemas de TA justifica-se pela 
“[...] necessidade de traduções rápidas, eficientes e baratas, para facilitar a co-
municação e o compartilhamento de informações” (SPECIA; RINO, 2002, p. 58).

 São inúmeros os sistemas de TA disponíveis, tanto comercial quanto gra-
tuitamente, e que apresentam a possibilidade de algum ou nenhum tipo de 
intervenção humana, mas, neste trabalho, daremos enfoque à ferramenta de 
tradução automática do Google1 por ser um sistema fácil, rápido, gratuito, que 
não requer intervenções humanas e que se encontra à disposição de milhares 
de usuários da internet. 

Por meio da análise de textos submetidos a esta ferramenta de TA, pre-
tendemos mostrar a necessidade da pré e pós-edição de textos por parte dos 
tradutores que se utilizam deste recurso, bem como sua real contribuição para 
o processo tradutório. 

Para tal utilizaremos como corpus do trabalho três resumos acadêmicos, 
um da área de Ciências Médicas e dois da área de Ciências Biológicas: o primeiro, 
a ser traduzido do inglês para o português; o segundo, a ser traduzido do por-
tuguês para o inglês por meio do sistema de TA disponível no Google, ambos 
para exemplificar a necessidade de revisão posterior, e o terceiro a ser traduzido 
do inglês para o português para exemplificar a necessidade de pré-edição. Os 
corpus foram escolhidos por serem representativos de uma grande demanda 
de serviços de tradução na área acadêmica: pesquisadores em diversas áreas do 
conhecimento científico submetem seus artigos às publicações internacionais e, 
portanto, precisam traduzir seus resumos e artigos para uma língua estrangeira; 
alunos da graduação e pós-graduação necessitam traduzir os resumos de seus 
trabalhos de conclusão de curso  para a obtenção de seus títulos; pesquisadores 
de diversas áreas do saber selecionarem artigos acadêmicos, monografias, teses 
e dissertações para serem utilizados como fonte de suas pesquisas, mas que 
por estarem em língua estrangeira dificultam o acesso ao seu conteúdo, sendo 
necessário traduzi-los para a língua portuguesa.

Apresentaremos, a seguir, o impacto causado pelo uso das tecnologias 

1  Disponível em: http://www.google.com.br/language_tools?hl=pt-BR

http://www.google.com.br/language_tools?hl=pt-BR
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computacionais na tradução, em especial os sistemas de TA; as qualidades e 
limitações destes sistemas; e uma análise sobre a necessidade da pré e pós-edição 
como parte do processo da TA com base na análise de resumos acadêmicos que 
foram submetidos ao sistema de TA gratuito disponível no Google. Por fim, nossas 
considerações finais a respeito do tema analisado que servirão de subsídios para 
desmistificar a TA, uma ferramenta que, apesar de  auxiliar  o tradutor, é muito 
criticada nas comunidades acadêmicas e entre os profissionais de tradução. 

O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS NA TRADUÇÃO 

Vivemos no século XXI, a era da globalização, da informação, do conhe-
cimento, da tecnologia, das redes digitais e, com todos os avanços ocorridos, 
a atividade tradutória permanece necessária. Constata-se que a presença do 
tradutor profissional não foi substituída pelas máquinas, como se pensava. 

Com o surgimento do computador e principalmente com o advento da 
internet, ferramentas eletrônicas passaram a fazer parte da tarefa tradutória. Um 
questionamento bastante comum feito a partir do surgimento do computador 
e, por conseguinte, sua utilização pelos profissionais da tradução é: como as 
novas ferramentas computacionais mudaram e continuam mudando a atividade 
tradutória?

Autores como Alfaro e Dias (1998) explicam que entre tantas ferramentas 
computacionais existentes, tais como, corretores ortográficos e gramaticais, di-
cionários eletrônicos, glossários on-line, bancos de dados terminológicos, muitas 
vêm sendo utilizadas tanto pelos profissionais da computação quanto pelos da 
área de Letras e Tradução para uma produção mais eficiente.

Para compreendermos as qualidades e limitações dos sistemas de TA, 
devemos entender o que vem a ser o ato tradutório e as competências do 
profissional tradutor. 

Arrojo (2000), em seu livro Oficina de tradução: a teoria na prática, explica 
que traduzir não é meramente o transporte ou transferência de significados, 
mas sim, a produção de significados, a partir de um determinado texto, que 
sejam aceitáveis para a comunidade cultural da qual participa o leitor. A autora 
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também afirma que todo texto traduzido será para um público que não tem 
acesso ao original, texto de partida para a construção de outras leituras, o que 
atribui grande responsabilidade ao tradutor e sua tradução.

Sobre as competências tradutórias, Rónai (1984, p.14) apresenta uma 
listagem, por ordem de importância, sendo elas: “[...] bom conhecimento da 
língua-alvo e da língua-fonte, bom senso, cultura geral, senso de observação, 
humildade unida à consciência do próprio valor, paciência, gosto pelo estudo, 
espírito associativo”. Arrojo (2000) complementa que o tradutor deve ser conhe-
cedor não só das línguas e culturas envolvidas, como também da obra do autor, 
das concepções e convenções que regem a comunidade para a qual traduz e das 
teorias de tradução. Para Levy (2001, p. 1), cabe aos tradutores serem “amantes 
das Letras, e que se disponham a tratar com respeito, delicadeza e eficiência as 
línguas envolvidas, especialmente a nossa pobre língua portuguesa, tão mal-
tratada e aviltada por tantos que dela tiram sua sobrevivência”.

Desta forma, observamos que o computador dificilmente poderá substituir 
as competências necessárias ao tradutor humano, mas sim, ajudá-lo na tarefa de 
traduzir proporcionando recursos para a otimização do tempo, produtividade 
e qualidade, resultando em maiores lucratividades para empresas de tradução 
e para tradutores autônomos. 

Da pena, passando pela máquina de escrever e posteriormente ao com-
putador, muitas mudanças ocorreram nos últimos séculos afetando a área da 
tradução: surgiram os corretores ortográficos e gramaticais, os dicionários ele-
trônicos, os sistemas de tradução automática, as memórias de tradução. Além 
de todas as facilidades criadas pela internet, como os glossários e dicionários 
on-line, as redes digitais (listas e fóruns de discussão, comunidades virtuais de 
tradução no Orkut, blogs de tradutores), sem falar no fácil acesso aos diversos 
conteúdos, confiáveis ou não, disponibilizados na rede.

Surge então uma nova forma de trabalhar em que o tradutor já não mais 
inicia sua tradução em uma folha em branco, mas conta com a ajuda da tecno-
logia em prol da tradução.

Com a utilização dos sistemas de TA, o tradutor, além de realizar todas as 
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tarefas competentes ao ato tradutório, passa a exercer também o papel de revisor 
– seja para a realização da pré-edição do texto a ser submetido ao sistema de TA 
como da pós-edição, ou revisão posterior, do texto traduzido automaticamente, 
assunto a ser discutido neste trabalho.

TRADUÇÃO AUTOMÁTICA: QUALIDADES E LIMITAÇÕES

“Denomina-se tradução automática (TA) o processo pelo qual um com-
putador automaticamente traduz um documento e o apresenta a um usuário 
humano” (MELBY, s.d. apud ARAÚJO, 2002, p. 71). Mas por que um tradutor 
profissional, conhecedor das línguas fonte e alvo, detentor de competências 
tradutórias,  usaria um sistema de TA em sua prática tradutória?

Primeiramente, porque esses sistemas representam grande vantagem em 
relação à economia de tempo e esfoço para a  árdua tarefa de traduzir, gerando 
um aumento de produtividade. Em segundo lugar, porque eles não foram criados 
para substituir o trabalho do tradutor humano, muito pelo contrário, muitos tra-
dutores os utilizam para iniciarem a tradução partindo de um texto pré-traduzido 
e não de uma folha em branco. Além disso, os sistemas de TA “[...] são capazes 
de realizar a análise sintática nas frases de um texto-fonte e de construir uma 
versão segundo as regras de sintaxe de uma língua-alvo, utilizando o léxico 
desta língua” (ARAÚJO, 2002, p. 71). Por último, eles também são eficientes para 
a tradução de resumos acadêmicos, objeto de estudo deste trabalho. 

Sobre a eficiência dos sistemas de TA, Alfaro e Dias (1998) explicam que

Atualmente, um sistema de alta qualidade é aquele que produz um texto 
que permita uma revisão sem grandes problemas e cuja operação completa 
(desde o seu desenvolvimento e/ou adaptação ao uso até a interação humana 
e a revisão posterior) ofereça uma boa relação custo-benefício segundo 
parâmetros ligados a: custo/tempo de desenvolvimento e/ou adaptação 
da aplicação; custo e esforço computacional; tempo de processamento; 
resultados (de acordo com os objetivos específicos); índice de correções (a 
revisão posterior é sempre necessária, mas também deve ser considerado 
o grau de interação humana antes e durante a tradução).
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Entretanto, os sistemas de TA não são eficientes em todos os tipos de textos. 
Eles são úteis principalmente em textos “[...] altamente técnicos que tratam de 
um tópico muito delimitado [...] ” (MELBY, s.d. apud ARAÚJO, 2002, p. 72). 

Já pelas características dos textos literários, que possuem multiplicidade 
de elementos significantes, os computadores não apresentam resultados satis-
fatórios. Segundo Garrão (2001, s. p.), “[...] a pós-edição humana de um texto 
literário traduzido por um programa, em geral, é muito maior do que a de um 
texto técnico”. Uma limitação inerente aos sistemas de TA refere-se à polissemia 
das palavras, ou seja,  a multiplicidade de sentidos. Um sistema de TA, ao contrário 
do tradutor humano, poderia não perceber os diferentes significados de uma 
mesma palavra em contextos diferentes, como nos exemplos abaixo:

a) Gostou da posição dos móveis?  

b) Na posição em que estamos será difícil reverter a opinião do povo. 

c) Felipe atingiu uma boa posição na empresa. 

d) Esta é a minha posição. 

A falta de possibilidade de construção de um banco de dados tambem é 
uma limitação de alguns sitemas de TA, pois, quando possível, pode-se inserir no 
programa a terminologia com a qual se pretende trabalhar e assim evitar “erros 
de tradução” comumente cometidos por sistemas de TA que não dispõem deste 
recurso. Limitações de ordem semântica e pragmática também são comuns. Os 
idiomas evoluem, existem neologismos e as palavras adquirem outros e novos 
significados, o que é dificilmente acompanhado pelos sistemas de TA, represen-
tando trabalho extra na etapa de pós-edição (revisão posterior).

Apesar das limitações acima mencionadas, os sistemas de TA podem ser 
encarados como úteis ferramentas para a atividade do tradutor profissional, 
pois apresentam vantagens, eliminando significativas quantidades de trabalho 
“braçal” no caso de grandes volumes a serem traduzidos, gerando eficiência, 
produtividade e qualidade, mas, para isso, o usuário deve conhecer suas limita-
ções, a fim de que elas possam oferecer a melhor relação custo/beneficio para 
o usuário humano.
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 PRÉ E PÓS-EDIÇÃO COMO PARTE DO PROCESSO DA TA

Apesar dos avanços ocorridos na áreas da Linguística Computacional, 
da Inteligência Artificial, da Informática e da Linguística de corpus nos últimos 
anos, o resultado obtido por um sistema de TA pode ser bastante prejudicado 
caso o texto de entrada apresente problemas como erros ortográficos, erros de 
concordância,  falta de pontuação, pontuação inadequada, frases sem sentido, 
estrangeirismos, gírias, erros de digitação, entre outros. Os sistemas  não são 
capazes de reconhecer esses erros, menos ainda de os consertar, tornando o 
resultado obtido desanimador. 

Portanto, se o objetivo de submeter um texto a um sistema de TA for o de 
obter um texto traduzido com um nível de qualidade aceitável, ou seja, necessi-
tando de pouca revisão, a pré-edição é uma etapa fundamental neste processo. 
Segundo Alfaro e Dias (1998), “um programa cujo índice de revisão posterior é 
menor do que 20% (uma correção a cada cinco palavras), é considerado aceitável.”

Uma vez que o sistema se mostre eficiente, sua utilização deverá levar o 
tradutor profissional a uma economia de tempo significativa gerando melhor 
desempenho, produtividade, e, consequentemente, maior lucratividade tanto 
para empresas de tradução quanto para tradutores autônomos. 

Como resultado de nossas investigações, mostraremos a necessidade da 
pré e pós-edição de textos como parte do processo do sistema de TA por meio 
da análise de três resumos: um na área de Ciências Médicas e dois na área de 
Ciências Biológicas, que foram extraídos do site Scielo2. Por fazerem parte de 
artigos completos publicados on-line, os três resumos possuem suas respectivas 
traduções disponíveis no próprio site, porém elas não foram utilizadas como 
parte desta pesquisa3. 

Os exemplos a seguir demonstram a necessidade de pós-revisão por meio 

2  Scielo (Scientific Electronic Library Online) é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de 
periódicos científicos brasileiros e de línguas estrangeiras de diversas áreas do saber. Disponível em: <http://www.
scielo.br>. Acesso em 21 jul. 2010.
3  Nesta pesquisa não utilizaremos as traduções que se encontram como parte integrante dos artigos analisados, pois 
partiremos nossas reflexões apenas do material original que será submetido primeiramente ao sistema de TA do Google 
e posteriormente à tradução humana. Nenhuma consideração será realizada sobre a qualidade das referidas traduções. 

http://www.scielo.br
http://www.scielo.br
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de um resumo em língua inglesa e de um resumo em língua portuguesa que 
foram automaticamente traduzidos pelo sistema de TA do Google. 

Exemplo 1: Resumo em inglês (original):

Abstract: Several methodological issues may have an impact on the incidence 
rates of childhood acute diarrhea reported by community-based studies. 
This study was performed to assess the impact of parental recall ability 
and definition of diarrhea on the estimate of incidence of acute diarrhea. 
Eighty-four children younger than 40 months were randomly selected and 
visited every other day for four weeks and the occurrence of diarrhea was 
registered. On the last day of the study, another visit was performed and 
the informants were inquired about the occurrence of diarrhea during the 
previous four weeks. Data gathered during the four weeks were compared 
to those obtained on the last visit. Additionally, the informants’ definition of 
diarrhea was investigated and compared to the one adopted by this study. 
During the observation period, 33 children suffered diarrhea, but only 10 
(30.3%) informants reported the occurrence of diarrhea. Although 42.4% of 
those informants reported that their children had been ill over that period, 
they did not report diarrhea. Further, 60.6% children who had diarrhea 
suffered at least one episode in the two weeks prior to the visitation. The 
same definition of diarrhea used in this study was adopted by 52.1% of the 
informants inquired. Parental recall is an unreliable method to estimate the 
incidence of diarrhea and studies with a short interval between the visits 
should be necessary to correctly evaluate this important health problem. 
Moreover, assessing the informants’ own definition of diarrhea is a significant 
contribution to the interpretation of the results.  Key words: Acute diarrhea; 
diarrhea in children; diarrhea definition (MELO, 2007).

Resultado 1a: Tradução obtida pelo sistema de TA do Google (sem pós-
-edição)

Resumo: Várias questões metodológicas podem ter um impacto sobre a 
incidência das taxas de infância diarréia aguda notificados pelos estudos de 
base comunitária. Este estudo foi realizado para avaliar o impacto dos pais 
recordam aptidão e definição da diarréia sobre a estimativa da incidência 
de diarréia aguda. Oitenta e quatro crianças com menos de 40 meses foram 
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selecionadas aleatoriamente e visitado todos os dias durante quatro semanas, 
e na ocorrência de diarréia foi registrado. No último dia do estudo, uma outra 
visita foi realizada e os informantes foram se interroga sobre a ocorrência de 
diarréia durante os últimos quatro semanas. Os dados recolhidos durante as 
quatro semanas foram comparados aos obtidos com a última visita. Além 
disso, os informantes’ definição de diarréia foi investigado e comparado com 
o aprovado por este estudo. Durante o período de observação, 33 crianças 
sofreram diarréia, mas apenas 10 (30,3%) informantes a ocorrência de diarréia. 
Embora 42,4% dos informantes que os seus filhos tinham sido mal durante 
esse período, eles não comunicaram diarréia. Além disso, 60,6% crianças 
que tinham sofrido diarréia, pelo menos, um episódio nas duas semanas 
anteriores à visitação. A mesma definição de diarréia utilizado neste estudo 
foi aprovado por 52,1% dos informantes indagou. Recordo parental é um 
método pouco fiável para estimar a incidência de diarréia e de estudos 
com um curto intervalo entre as visitas deverão ser necessário para avaliar 
corretamente este importante problema de saúde. Além disso, avaliar os 
informantes’ própria definição de diarréia é uma contribuição significativa 
para a interpretação dos resultados. Palavras-chave: diarréia aguda; diarréia 
em crianças; diarréia definição.

  Resultado 1b: Tradução revisada por tradutor humano (pós-edição) após 
o texto ter sido submetido ao sistema de TA do Google (conforme resultado 1a).

Os trechos que necessitaram de pós-revisão foram destacados em negrito: 

Resumo: Várias questões metodológicas podem ter um impacto sobre as 
taxas de incidência de diarreia aguda na infância notificadas por estudos 
feitos na comunidade. Este estudo foi realizado para avaliar a habilidade de 
recordação dos pais e definição da diarreia sobre a estimativa da incidência 
de diarreia aguda. Oitenta e quatro crianças com menos de 40 meses foram 
selecionadas aleatoriamente e visitadas dia sim, dia não durante quatro 
semanas e a ocorrência de diarreia foi registrada. No último dia do estudo, 
uma outra visita foi realizada e os informantes foram interrogados sobre a 
ocorrência de diarreia durante as últimas quatro semanas. Os dados coletados 
durante as quatro semanas foram comparados aos obtidos com a última 
visita. Além disso, a definição de diarreia dos informantes foi investigada e 
comparada com a adotada por este estudo. Durante o período de obser-
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vação, 33 crianças sofreram de diarreia, mas apenas 10 (30,3%) informantes 
relataram a ocorrência de diarreia. Embora 42,4% dos informantes relata-
ram que os seus filhos tinham estado doentes durante esse período, eles 
não comunicaram diarreia. Além disso, 60,6% das crianças que sofreram de 
diarreia tiveram pelo menos um episódio nas duas semanas anteriores à 
visitação. A mesma definição de diarreia utilizada neste estudo foi adotada 
por 52,1% dos informantes investigados. A habilidade de recordação dos 
pais é um método pouco confiável para estimar a incidência de diarreia, e 
estudos com um intervalo mais curto entre as visitas devem ser conduzidos 
para avaliar corretamente este importante problema de saúde. Além disso, 
avaliar a definição de diarreia própria dos informantes é uma contribuição 
significativa para a interpretação dos resultados. Palavras-chave: diarreia 
aguda; diarreia em crianças; definição de diarreia.

Exemplo 2: Resumo em português:

Resumo: O presente trabalho foi realizado utilizando a cebola comum (Allium 
cepa L.) como bioindicador da toxicidade de metais pesados em água de 
rio. As águas de teste foram coletadas em dois locais: na nascente e na foz 
do rio Toledo. Os bulbos de A. cepa L. foram cultivados em água de teste 
com nove níveis de concentração de cobre, zinco e chumbo de 0,1 a 50 
ppm. Em laboratório a influência destes líquidos de teste em crescimento 
de raiz foi examinada durante cinco dias. Em todos os líquidos de teste o 
metal dissolvido contido foi medido pela técnica TXRF. Para líquidos de teste 
contendo 0,1-ppm de Cu dissolvido o crescimento da raiz foi reduzido em 
50%. Entretanto, ocorreu a mesma redução para 1-ppm de Zn dissolvido. 
Para Pb dissolvido, o método do Allium teste revela toxidade acima de 0,1 
e 0,5 ppm para a nascente e a foz do rio Toledo, respectivamente (PALACIO 
et al., 2005).

Resultado 2a: Tradução obtida por sistema de TA do Google (sem pós-
-edição)

Summary: This work was carried out using the common onion (Allium cepa 
L.) as bioindicador the toxicity of heavy metals in water from the river. The 
waters of tests were collected in two places: the source and the mouth of 
the river Toledo. The bulbs of A. cepa L. were grown in water test with nine 
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levels of concentration of copper, zinc and lead from 0.1 to 50 ppm. On the 
influence of these laboratory testing in net growth of root was examined 
during five days. In all liquids test the dissolved metal content was measured 
by the technical TXRF. To test liquid containing 0,1-ppm of dissolved Cu 
of root growth was reduced by 50%. However, it was down to 1-ppm Zn 
dissolved. For Pb dissolved, the method of Allium toxicity test shows up 0.1 
and 0.5 ppm for the source and the mouth of the river Toledo, respectively.  

Resultado 2b: tradução revisada por tradutor humano (pós-edição) após 
o texto ter sido submetido ao sistema de TA do Google (conforme resultado 
2a). Os trechos que necessitaram de pós-revisão foram destacados em negrito:

Abstract: The present work was performed using common onion 
(Allium cepa L.) as a toxicity bioindicator of heavy metals in the river 
water. The test waters were collected at two sampling sites: at the spring 
and mouth of the Toledo River. The bulbs of A. cepa L. were grown in test 
water with nine levels of copper, zinc and lead concentration from 0.1 
to 50 ppm. In the laboratory, the influence of these test liquids on the root 
growth was examined during five days. In all test liquids, the dissolved 
metal content was measured through the TXRF technique. For test liquids 
containing below 0.03-ppm of Cu dissolved, the root growth was reduced 
by 40%. However, the same reduction occurred for 1-ppm of Zn dissolved. 
For dissolved Pb, results reveal toxicity above 0.1 and 0.6 ppm at the spring 
and mouth of the Toledo river water, respectively.

O exemplo a seguir demonstra a necessidade de pré-revisão de um resumo 
em língua inglesa que foi automaticamente traduzido para a língua portuguesa 
pelo sistema de TA do Google. O resumo originalmente encontrava-se em formato 
PDF e foi escaneado e convertido para formato de texto editável (Word), a fim 
de ser inserido no sistema de TA, o que gerou distorções e erros que precisaram 
ser corrigidos antes da submissão ao sistema de TA.

Exemplo 3 - Resumo em inglês escaneado e convertido em documento 
do Word sem pré-edição.

Os trechos que apresentaram problemas no escaneamento foram des-
tacados em negrito:
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ABSTRA�� ? ?   (Specie accumulation curve and sampling ? ? ? ? ? ? ?). The use 
of the specie-area relationship, or the accumulation species curve, to determine 
sampling sufficiency in phytosociological studie is a current technique, ? ? ?  
of being a controversial issue. The definition of an optimum sample size is based 
on the idea that the larger the sample size, the ���� the number of specie 
in the sample, but the rate of increase becomes progressively smaller so the 
curve tends to a flat line. The point where the curve becomes horizontal is the 
minimal area to represent the plant community: the sampling sufficiency. This 
concept assume that the plant community is a spacially discrete entity with 
fixed species composition. In tropical forests, the identification of communities 
boundaries is particularly difficult and, due to their high specie richness, the 
specie accumulation curves do not become flat, even with large sample sizes. 
The specie accumulation curve is unsuitable to determine optimum sample size 
in tropical forests because these curves do not behave as expected, futhermore 
the concept of sampling sufficiency itself rests upon a problematic definition 
of ��. Keyword- ? ? ?, sampling sufficiency, specie-accumulation curve, 
specie-area relation.  (SCHILLING & BATISTA, 2008).

Resultado 3a - Resumo com pré-edição para submissão à TA.

Os trechos que necessitaram de pré-edição foram destacados em negrito:

ABSTRACT – (Species accumulation curve and sampling sufficiency in 
tropical forests). The use of the species-area relationship, or the accumula-
tion species curve, to determine sampling sufficiency in phytosociological 
studies is a current technique, despite of being a controversial issue. The 
definition of an optimum sample size is based on the idea that the larger 
the sample size, the greater the number of species in the sample, but the 
rate of increase becomes progressively smaller so the curve tends to a flat 
line. The point where the curve becomes horizontal is the minimal area 
to represent the plant community: the sampling sufficiency. This concept 
assumes that the plant community is a spacially discrete entity with fixed 
species composition. In tropical forests, the identification of communities 
boundaries is particularly difficult and, due to their high species richness, 
the species accumulation curves do not become flat, even with large sample 
sizes. The species accumulation curve is unsuitable to determine optimum 
sample size in tropical forests because these curves do not behave as ex-
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pected, futhermore the concept of sampling sufficiency itself rests upon a 
problematic definition of plant community. Keywords - phytosociology, 
sampling sufficiency, species-accumulation curve, species-area relation. 
(SCHILLING & BATISTA, 2008)

Resultado 3b - Tradução obtida por sistema de TA do Google sem pré-
-edição

ABSTRACT - (Species accumulation curve and sampling sufficiency in tropi-
cal forests). The use of the species-area relationship, or the species accu-
mulation curve, to determine sufficiency in phytosociological sampling 
studies is a current technique, despites of Being a controversial issue. The 
definition of an optimum sample size is based on the idea That the larger 
the sample size, the Greater the number of species in the sample, but the 
rate of Progressively Increase Becomes Smaller so the curve tends to a flat 
line. The point where the curve is horizontal Becomes the minimal area to 
Represent the plant community: the sampling sufficiency. That this concept 
assumes the plant community is a spacially discrete entity with fixed spe-
cies composition. In tropical forests, the identification of communities and 
boundaries is Particularly Difficult, Due To Their high species richness, the 
species accumulation curves not Become the flat, even with large sample 
sizes. The species accumulation curve is unsuitable to determine optimum 
sample size in tropical forests because of not These curves behave as ex-
pected, the concept of sampling futhermore Itself sufficiency rests upon 
a problematic definition of plant community. Keywords - phytosociology, 
sampling sufficiency, species-accumulation curve, species-area relation. 
(SCHILLING; BATISTA, 2008).

Resultado 3c -Tradução obtida por sistema de TA do Google com pré-edição

ABSTRACT - (Species accumulation curve and sampling sufficiency in tropi-
cal forests). The use of the species-area relationship, or the species accu-
mulation curve, to determine sufficiency in phytosociological sampling 
studies is a current technique, despites of Being a controversial issue. The 
definition of an optimum sample size is based on the idea That the larger 
the sample size, the Greater the number of species in the sample, but the 
rate of Progressively Increase Becomes Smaller so the curve tends to a flat 
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line. The point where the curve is horizontal Becomes the minimal area to 
Represent the plant community: the sampling sufficiency. That this concept 
assumes the plant community is a spacially discrete entity with fixed spe-
cies composition. In tropical forests, the identification of communities and 
boundaries is Particularly Difficult, Due To Their high species richness, the 
species accumulation curves not Become the flat, even with large sample 
sizes. The species accumulation curve is unsuitable to determine optimum 
sample size in tropical forests because of not These curves behave as ex-
pected, the concept of sampling futhermore Itself sufficiency rests upon 
a problematic definition of plant community. Keywords - phytosociology, 
sampling sufficiency, species-accumulation curve, species-area relation. 
(SCHILLING; BATISTA, 2008)

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Ao compararmos as traduções automáticas (1a e 2a) com as traduções 
revisadas por um tradutor humano (1b e 2b), observamos que as TAs apresen-
taram problemas já levantados por outros autores, como Araújo (2002, p. 74):

[...] gramaticalidade (que estejam de acordo com as regras gramaticais da 
língua-alvo); compreensibilidade (que permitam aos leitores recuperar as 
proposições originais do texto-fonte); legibilidade (que permitam uma leitura 
natural sem estranhamentos gerados por construções pouco comuns na 
língua-alvo); precisão (que representem com fidelidade o texto-fonte em 
todos os seus aspectos, inclusive em sua adequação ao público-alvo); usa-
bilidade (que permitam aos leitores utilizar a informação obtida pela leitura 
do texto traduzido no desempenho bem sucedido de alguma atividade). 

Podemos observar que as traduções 1b e 2b, após intervenção humana, 
obtiveram cerca de 30% de suas palavras revisadas4. Como mencionado ante-
riormente, é considerado aceitável um programa cujo índice de revisão posterior 
seja menor do que 20% ou que permita uma revisão sem grandes problemas 
(ALFARO; DIAS, 1998), portanto, se considerarmos que o processo de tradução 

4  Tradução 1b possui 271 palavras sendo que 82 foram alteradas; Tradução 2b  possui 146 palavras sendo que 42 foram 
alteradas.



5 1

vol. 1  n. 1  p. 35-53  jan/jul 2014

inclui a subjetividade do tradutor, o índice alçançado pode ser considerado 
aceitável gerando economia significativa no tempo da tarefa tradutória.

A pós-edição, realizada pelo tradutor humano, teve como objetivo dar 
naturalidade e fluência ao texto traduzido para que o leitor final não sinta dificul-
dades na compreensão do mesmo, bem como evitar estranhamentos causados 
por textos tipicamente traduzidos por sistemas de TA. Cabe ao tradutor humano 
a entrega de uma tradução gramática, sintática e semanticamente correta.

Ao compararmos as traduções automáticas (3b e 3c), pretendemos mos-
trar que os textos submetidos a estes sistemas devem sofrer uma pré-edição 
com o objetivo de filtrar e eliminar os “ruídos” que podem aparecer devido ao 
escaneamento e conversão do mesmo em Word, pois algumas palavras não 
foram convertidas e outras tiveram o “s” final omitido ocasionando problema de 
tradução. Vale ressaltar que muitos textos que chegam às mãos de tradutores e 
agências de tradução encontram-se em formato impresso (livro, revistas, jornais), 
PDF ou até mesmo fotocopiados, o que inviabiliza suas traduções por sistemas 
de TA, exceto que sejam convertidos para formato digital.  

Outros fatores que devem ser considerados na etapa da pré-edição de 
textos a serem submetidos por sistemas de TA são: textos mal redigidos, erros 
de ortografia, acentuação e concordância, expressões idiomáticas, ambiguidade, 
frases com conotações culturais, palavras polissêmicas, pontuação desnecessária, 
que podem prejudicar o resultado final da TA. 

Segundo Stupiello (2009, p. 74), “o desenvolvimento de técnicas que en-
volvam a seleção do léxico e o preestabelecimento de seu emprego nos textos 
de origem demonstra ser tão importante quanto o contínuo aprimoramento 
dos sistemas de tradução automática”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal deste trabalho foi mostrar a necessidade de pré e 
pós-edição de textos traduzidos pelo sistema de TA do Google. Os exemplos 
oferecidos no trabalho pretenderam deixar claro que as etapas de pré-edição 
e pós-edição são fundamentais para que o resultado da TA apresente uma boa 
relação custo/benefício, garantindo naturalidade ao texto traduzido.

Portanto, estas duas etapas, quando realizadas de forma criteriosa pelo 
tradutor humano que utiliza sistemas de TA, são fundamentais para a obtenção 
de um resultado final satisfatório, pois, além de eliminarem o trabalho “braçal” 
no caso de grandes volumes a serem traduzidos, geram eficiência, produtividade 
e qualidade, mas, para isso, o tradutor deve conhecer suas limitações.

 Conclui-se também que, apesar de eficientes e de serem valiosas ferra-
mentas da tarefa tradutória, as ferramentas de TA não são e não serão substitutas 
do tradutor humano, servindo apenas como importantes aliadas na melhoria 
da eficiência e economia de tempo destes profissionais.       
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A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA NOS HELICÓPTEROS 
EUROCOPTER EQUIPADOS COM MOTORES ARRIEL

THE USE OF TECHNOLOGY IN EUROCOPTER HELICOPTERS
EQUIPPED WITH ARRIEL ENGINES 

RESUMO

O objetivo deste artigo é prover informações a respeito da partida, monito-
rada por computador, dos motores Turbomeca Arriel que equipam os helicópteros 
Eurocopter. O procedimento de acionamento dos motores das aeronaves de 
asas rotativas, conhecidas como helicópteros, requer muita atenção por parte 
dos pilotos que ocupam o posto de comando da aeronave. Um descuido na 
extrapolação dos parâmetros de temperatura e NG poderá ocasionar a remoção 
e inspeção do motor. Durante o voo, uma extrapolação nos parâmetros de 
torque poderá ocasionar a remoção e inspeção das transmissões da aeronave. 
O EECU, localizado junto ao motor da aeronave, é um computador conectado 
a vários sensores de temperatura, rotação e torque. Cada sensor executa uma 
leitura pontual de um determinado parâmetro e o envia ao EECU, que analisa 
e combina todos os sinais recebidos. O resultado é então visualizado por meio 
de um display localizado no painel de instrumentos da aeronave, denominado 
de VEMD. O piloto, a partir deste display, visualiza todos os parâmetros, desde a 
partida dos motores até o corte dos motores, passando pelo voo. Todos os dados 
são registrados eletronicamente, evitando que o piloto erre na leitura destes 
dados durante o voo, garantindo, assim, a correta descrição do voo. A equipe de 
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manutenção, por meio destes dados, poderá efetuar uma manutenção preventiva 
e também uma manutenção corretiva mais pontual e precisa.

Palavras-chave: T4; NG; Torque; VEMD; EECU.

ABSTRACT

This article’s purpose is to provide informations about the engine which 
has its start monitored through computer, by Turbomeca Arriel engines, fitted in 
Eurocopter helicopters. The firing procedure of aircraft rotorcraft engines, known 
as helicopters, requires a lot of attention from their pilots, who are in charge of the 
command post of the aircraft. Even the smallest mistake in the extrapolation of 
the temperature and in the NG parameters may cause the removal and inspection 
of the engine. During the flight, an extrapolation, in the Torque parameters may 
result in the removal and inspection of aircraft transmissions. The EECU, located 
next to the aircraft engine, is a computer connected to multiple temperature, 
torque and rotation sensors. Each sensor performs a one-time reading of a given 
parameter and sends it to the EECU, which analyzes and computes all the received 
signals. The results are then displayed through a in the aircraft’s instrument panel, 
called the VEMD. The pilot, through this display, can observe all the parameters 
from the start of the engines until the cutting off of them, including the whole 
flight procedures.  All data is recorded electronically, avoiding pilot’s mistakes 
in the reading these data during the flight. It guarantees the right description of 
the flight’s circle. The maintenance team, through these recorded data, will be 
able to perform a punctual and precise, preventive and corrective maintenance.

Keywords: T4; NG; Torque; VEMD; EECU.
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INTRODUÇÃO

Durante dez anos, exerci o cargo de responsabilidade pelas manutenções 
executadas em helicópteros modelo Eurocopter pela sua montadora aqui no Brasil.

Por muitas vezes pude presenciar momentos de grande tensão na cabine 
de pilotagem durante a partida dos motores dessas aeronaves. O nível de estresse 
é muito alto e toda atenção é direcionada para o painel de instrumentos, pois 
um simples descontrole por parte do piloto poderá acarretar extrapolação de 
parâmetros. 

A vida útil de componentes está diretamente relacionada com os parâ-
metros estabelecidos pelos fabricantes.

Durante o voo, o piloto é o responsável pela navegação, comunicação 
e segurança da aeronave e dos ocupantes que nela se encontram. Um único 
piloto, para modelos mais simples. Falar ao rádio, olhar para o horizonte, atento 
a tudo que se movimenta ao seu redor, e ainda controlar os limites impostos 
pelos parâmetros estabelecidos pelos fabricantes e descritos no manual de voo e 
operação, parecem tarefas difíceis e complicadas para uma única pessoa quando 
executadas simultaneamente.

Ao final do voo, o procedimento de parada do motor requer certa habi-
lidade, pois também há parâmetros a serem seguidos. 

Quando tudo parece estar resolvido, passageiros no destino, aeronave 
desligada e piloto com missão cumprida, inicia-se o relatório pós-voo. Relatório 
este obrigatório pela legislação vigente RBHA 911, RBAC 1352 e IAC 31513 no país. 
Todos os dados relevantes, desde o início da partida do motor até a parada total, 
deverão constar neste relatório. 

1  RBHA 91 – Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica, Regras gerais de operação para aeronaves civis. 
Portaria nº 482/DGAC de 20 de março de 2003, publicada no Diário Oficial da União nº 76, de 22 de abril de 2003. 
Disponível em: <http://www2.anac.gov.br/biblioteca/rbha/rbha091.pdf>.
2  RBAC 135 – Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, Requisitos operacionais: operações complementares e por 
demanda. Emenda 2 Resolução nº 277, de 8 de julho de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 9 de julho de 2013, 
Seção 1, página 11. Disponível em: <http://www2.anac.gov.br/biblioteca/rbac/RBAC135EMD02.pdf>.
3  IAC 3151 – Instrução de Aviação Civil, Diário de Bordo. portaria dac no 350/ste, de 24 de abril de 2002. publicada no 
Diário Oficial da União, n° 84, s/1, p.11, de 3 de maio de 2002. Disponível em: <http://www2.anac.gov.br/biblioteca/
iac/iac3151.pdf>.

http://www2.anac.gov.br/biblioteca/rbha/rbha091.pdf
http://www2.anac.gov.br/biblioteca/rbac/RBAC135EMD02.pdf
http://www2.anac.gov.br/biblioteca/iac/iac3151.pdf
http://www2.anac.gov.br/biblioteca/iac/iac3151.pdf
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Sendo assim, um bom piloto deverá ser uma pessoa bastante versátil, 
disciplinada e com boa memória.

Visando “descomplicar” a vida dos pilotos, sem eximi-los de sua respon-
sabilidade, os fabricantes instalaram sensores, computadores, atuadores e visu-
alizadores que juntos recebem, controlam e registram os dados de cada ciclo 
de partida e parada do motor, além de executar a partida do motor quando 
requerida pelo piloto.

Ao final do voo, o computador emite um relatório completo de forma 
rápida e precisa de tudo o que ocorreu durante o ciclo de voo.

                        Figura 1 – Visão geral de um motor Arriel.

                        Fonte: TURBOMECA ARRIEL 1, training manual ref X 292 87 960 2, feb. 1999.

COMANDOS DO MOTOR

Os comandos do motor, acionados pelo piloto, controlam a quantidade 
de combustível injetado na câmara de combustão nas diferentes configurações 
de funcionamento:

Partida do motor – voo – parada do motor

Dois conjuntos mecânicos atuam sobre o motor:

•	 um comando de vazão acionado pelo piloto (manete de vazão) é 
manual;

•	 um comando de compensação do governador do motor, acoplado 
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ao comando do passo coletivo, é automático. Passo coletivo é o ace-
lerador do helicóptero.

O piloto dispõe, portanto, de um comando direto, a manete de vazão, 
que só é usada nas fases de partida, parada e acelerações do motor até o regime 
governado (posição voo).

Com a manete de vazão na posição “voo”, o piloto nada tem a fazer (além 
de pilotar), uma vez que o motor está sob a ação do seu governador, que dosa 
automaticamente o combustível em função da potência solicitada pelo rotor 
(função do passo coletivo) e mantém constante a velocidade de rotação da 
turbina livre.

O comando da regulação atua sobre o governador de turbina livre inter-
vindo automaticamente na variação do passo coletivo. Assim, esse comando:

•	 compensa o estatismo do regulador centrífugo, isto é, conserva um 
regime rotor (NR) constante, qualquer que seja a potência solicitada 
pelo piloto;

•	 propicia um tempo de resposta muito curto, evitando o estol de 
compressor nas acelerações bruscas e o apagamento em caso de 
bruscas desacelerações. Por esse motivo esse comando também é 
chamado “antecipador”, pois atua antes da reação normal do regu-
lador centrífugo.

Segundo o Manual de Instrução para Mecânicos THM Esquilo AS350 (He-
libras), entende-se por estatismo o governador da turbina livre, que tem por 
objetivo manter constante a velocidade de rotação da turbina livre (logo, do 
rotor principal). É um simples regulador de potência, regulador centrífugo de 
contrapesos, de ação direta e que trabalha em circuito aberto. O regulador dá 
uma ordem de execução (detecta as variações de velocidade de rotação, opõe-
-se por sua ação a essas variações de velocidade), não verifica nem corrige os 
resultados de sua ação. Funciona, portanto, sem ser informado do resultado de 
sua ação. Em linguagem técnica, diz-se que tal sistema de regulação é do tipo 
“circuito aberto” em oposição aos sistemas de “circuito fechado” em que se tem 
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um retorno da ação ao órgão detector que compara o resultado a uma grandeza 
de referência e modifica sua ordem em consequência. Disso resulta que, com 
esse regulador, o regime rotor não é rigorosamente constante. Em relação ao 
regime regulador escolhido, este diminui ligeiramente quando a potência soli-
citada aumenta e aumenta ligeiramente quando a potência solicitada diminui. 
É essa divergência de regime que se chama “estatismo”.

Eis o esquema de um governador de turbina livre.

                                    Figura 2 - Governador da turbina livre. 

                                    Fonte: HELIBRAS, manual de instrução para mecânicos THM esquilo AS350.

Para Beer e Johnston Jr. (2012), os contrapesos são acionados pela turbina 
livre. A força centrífuga (Fc) aplicada aos contrapesos é função da velocidade w 
da turbina livre (Fc = M w2/R).

A ação da força centrífuga é, para um dado regime, equilibrada pela tensão 
T da mola. Somente uma posição dos contrapesos (função de w) corresponde a 
uma posição do dosador de combustível. Observe-se que, na realidade, os con-
trapesos não atuam diretamente sobre o dosador, mas isso não altera o princípio.

Se, a partir de uma velocidade estabilizadora w0 (inicial), a velocidade do 
rotor diminui, os contrapesos se aproximam sob ação da mola. O dosador aumenta 
a seção de passagem do combustível, logo a potência do motor aumenta e, do 
mesmo modo, a velocidade de rotação do rotor principal. Quando a potência 
do motor vai aumentando até igualar a potência solicitada, a velocidade do rotor 
principal se estabiliza, o regulador ocupa uma nova posição de equilíbrio, mas o 
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dosador abre-se ligeiramente e a velocidade de equilíbrio w1 (final) é ligeiramente 
inferior à velocidade estabilizada de origem w0. Inversamente, com diminuição 
do passo coletivo, o dosador se fecha produzindo uma velocidade estabilizada 
ligeiramente superior à velocidade de origem.

O valor do estatismo depende, portanto, diretamente da tensão da mola 
na sua faixa de deformação.

CONTROLE DA POTÊNCIA DO MOTOR

•	 A velocidade de rotação da geradora de gases (NG).

A potência desenvolvida pelo motor é em função de NG que depende 
diretamente da quantidade de combustível queimado (consumo do motor). NG 
aumenta quando o consumo de combustível também aumenta.

•	 A temperatura dos gases na entrada da turbina livre. Temperatura 
T4 (motor Arriel).

 Esta temperatura depende essencialmente da quantidade de combustível 
queimado.

•	 O torque do motor (Tm) transmitido aos rotores pela turbina livre.

O torque do motor representa a potência utilizada pelos motores (potência 
relacionada com o passo coletivo).

Potência utilizada pelos motores = Tm x w 

                                                     Figura 3 - Motor Arriel.

                                                     Fonte: HELIBRAS, manual de instrução para mecânicos THM esquilo AS350.



6 1

vol. 1  n. 1  p. 54-71  jan/jul 2014

Com a ajuda desses três parâmetros, o piloto estará informado sobre o 
bom funcionamento do motor e, principalmente, poderá respeitar as limitações 
impostas à aeronave. Potência significa, segundo Shigley (2005), “esforços me-
cânicos” (força centrífuga aplicada nas palhetas da turbina, pressão específica 
sobre os dentes das engrenagens, cargas nos rolamentos...) e “esforços térmicos” 
(principalmente na câmara de combustão e nas turbinas). Existem limites a partir 
dos quais o aumento desses esforços “castiga” os materiais, diminuindo sua 
resistência à fadiga. Surgem então os riscos de ruptura se esses limites forem 
frequentemente ultrapassados e se essa situação durar. Os limites são determi-
nados pelos construtores e descritos nos manuais de operação e voo.

•	 Limitações de NG e de T4 protegem o motor4.

•	 Limitações de torque (Tm) protege a Caixa de Transmissão Principal 
(CTP)5.

CONTROLE DA TEMPERATURA T4 DOS GASES

A temperatura dos gases é medida na entrada da turbina livre. Os ele-
mentos detectores são pares termoelétricos comumente chamados termopares. 

Para Cengel (2012), o termopar é constituído pelo contato de dois metais 
diferentes, ou seja, dois condutores, de metal A e de metal B, soldados nas 
extremidades. Uma solda S1 (solda quente) é submetida à temperatura t1 que 
se quer medir, a outra solda S0 (solda fria) está na temperatura ambiente t0. 
Um milivoltímetro ligado entre os condutores A e B indica a existência de uma 
diferença de potencial, ou seja, a existência de uma corrente circulando entre S1 
e S0. Segundo Jabardo e Stoecker (2002), a tensão dessa corrente:

•	 depende da natureza dos metais em contato (efeito Peltier);

•	 é proporcional à diferença de temperatura “t1 – t0” (efeito Thomson).

Os metais utilizados são o cromel e o alumel, ligas de níquel que resistem 

4  Turbomeca ARRIEL 1, training manual ref X 292 87 960 2, february 1999; Turbomeca ARRIEL 2B – 2B1, training manual 
ref X 292 M5 960 2, September 2001.
5  HELIBRAS, manual de instrução para mecânicos THM AS 350 B3, diferenças.
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à corrosão oxidante até 1.200 oC. O cromel, que é o elemento (+), é uma liga 
de níquel e de cromo. O alumel, que é o elemento (-), é uma liga de níquel, 
alumínio, manganês e silício. Para se ter uma ideia: um par “cromel-alumel” 
produz uma tensão de 50 µV para uma diferença de temperatura de 1 oC entre 
a solda quente e a solda fria. Os sensores “termopar” são mergulhados no fluxo 
gasoso. Os termopares são montados em paralelo de tal modo que o indicador 
(milivoltimétrico) indica a tensão (e, portanto, a temperatura mais elevada) (JA-
BARDO; STOECKER, 2002).

                                                   Figura 4 - Indicador de Temperatura T4. 

                                 Fonte: HELIBRAS, manual de instrução para mecânicos THM esquilo AS350.

CONTROLE DA VELOCIDADE DO GERADOR (NG) 

                                                 Figura 5 - Sistema tacométrico do motor.

                             Fonte: HELIBRAS, manual de instrução para mecânicos THM esquilo AS350.

O motor possui um sistema de medida independente.

O transmissor é um alternador trifásico cujo rotor (1) ímã bipolar é acio-
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nado pelo gerador de gás. O alternador produz uma corrente cuja frequência é 
proporcional à velocidade de NG.

Essa corrente alimenta o receptor (indicador) que é um motor síncrono 
cujo rotor (2), girando à velocidade do alternador, aciona um ímã (3). A rotação 
do ímã aplica por indução (correntes de Foucault) um torque sobre um disco 
de alumínio (4) solidário com o ponteiro do indicador.

O torque de acionamento do disco, equilibrado por uma mola espiral (5), 
é proporcional à velocidade de rotação do ímã, logo, proporcional a NG.

                                                                       Figura 6 - Indicador de NG. 

Fonte: HELIBRAS, manual de instrução para mecânicos THM esquilo AS350.

CONTROLE DO TORQUE DO MOTOR (TM)

                              Figura 7 - Princípio do torquímetro. 

                              Fonte: HELIBRAS, manual de instrução para mecânicos THM esquilo AS350.
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O torque do motor é medido no pinhão intermediário da caixa de redução 
do motor, também conhecido como módulo 5. Esse pinhão apresenta dentes 
helicoidais, sendo, portanto, sede de um impulso axial PA proporcional ao torque 
do motor e de uma reação axial RA igual a PA, ou seja, ela própria proporcional 
ao torque do motor. Utiliza-se o deslocamento axial do pinhão sob o efeito de 
RA para medir o torque do motor.

O óleo proveniente da bomba de lubrificação do motor chega à câmara 
de medição do torquímetro (A) na qual escapa por um orifício de escape f cuja 
secção de passagem varia da posição do pinhão:

Se Tm aumenta, RA aumenta, o pistão desloca no sentido de uma dimi-
nuição da vazão de escape f: a pressão aumenta na câmara A. Se Tm diminui, a 
pressão diminui na câmara A. Como todas as grandezas (Tm, RA, vazão de escape, 
pressão) variam proporcionalmente, a pressão na câmara A é proporcional ao 
torque do motor: basta medir esta pressão para conhecer o torque.

Figura 8 - Indicador de torque. 

Fonte: HELIBRAS, manual de instrução para mecânicos THM esquilo AS350.
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1.  Potenciômetro de iluminação
2. Marker
3. Bússola magnética
4. Voltímetro
5. Liquidômetro
6. Tacômetro do gerador de gases (NG)
7. Indicador de T4
8. Torquímetro
9. Painel de alarme
10. Velocímetro
11. Giro horizonte
12. Altímetro
13. Tacômetro do rotor (nr)
14. Disponível
15. Indicador de pressão de combustível

16. Indicador de pressão do óleo do GTM
17. Indicador de temperatura do óleo do GTM
18. Amperímetro
19. Disponível
20. Disponível
21. Indicador de ADF
22. Indicador de razão de subida
23. Giro direcional
24. Indicador de VOR
25. Painel de fusíveis
26. Painel de fusíveis
27. Console
28. Chave de alarme DIM do painel 
(+ normal/ -atenuado)

Figura 9 - Localização dos instrumentos no painel de instrumentos. 

Fonte: HELIBRAS, manual de instrução para mecânicos THM esquilo AS350.

CIRCUITO DE PARTIDA DO MOTOR

Para dar partida, o motor deve receber um aporte externo de energia que 
inicia seu ciclo funcional, a partir do qual ele atinge progressivamente sua auto-
nomia, isto é, dispensa energia externa e se torna produtor de energia. O circuito 
de partida realiza as condições para o estabelecimento do processo de partida.

Para iniciá-lo, o motor necessita de:

•	 ar – a massa de ar necessária é obtida pela rotação dos compressores 
por meio de um motor e arranque;

•	 combustível – fornecido por uma bomba elétrica acionada pelo piloto;

•	 centelhas de alta energia para inflamar a mistura “ar-combustível” – as 
centelhas são produzidas por um sistema de ignição (caixa de ignição) 
que alimenta os ignitores no interior da câmara de combustão.

Uma vez inflamada, a mistura “ar-combustível” começa a fornecer energia 
que, somando-se à energia do arranque, acelera a geradora de gases. Assim:
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•	 a vazão de ar aumenta (os compressores giram cada vez mais rapi-
damente);

•	 a vazão de combustível aumenta (a bomba de combustível gira cada 
vez mais rápido);

•	 a velocidade e a potência da geradora de gases aumentam.

Esse processo se desenvolve até que o motor tenha atingido o regime de 
autonomia. Pode-se então cortar a função partida (parada do arranque e das 
centelhas soltando o botão de partida) e acelerar o motor até que ele fique sob 
a ação do governador (manete de vazão na posição voo). 

  Figura 10 - Manete de Vazão.

  Fonte: HELIBRAS, manual de instrução para mecânicos THM esquilo AS350.

Este procedimento requer muita atenção do piloto, pois o processo de 
partida está diretamente relacionado à temperatura T4, NG e Torque do motor. 
A manete de vazão deve ser posicionada de forma lenta e gradual ao ressalto 
da posição voo. Como ela dosa a quantidade de combustível no motor, um 
simples manuseio “apressado” do piloto poderá injetar mais combustível do que 
o necessário, causando uma queima excessiva com consequente aumento da 
temperatura T4, o que pode extrapolar limites impostos pelo fabricante. 

A relação T4, NG e Torque é de fundamental importância, pois com torque 
ainda baixo, o motor não terá rotação suficiente para aumentar NG, e, conse-
quentemente, não terá potência necessária para ingestão de AR suficiente para 
queimar o combustível e resfriar o interior do motor, causando o estol de partida. 
Dependendo do estol ocasionado (tempo de estol, temperatura atingida, regime 
em que se encontrava o motor), a remoção do motor para inspeção será inevitável.
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EECU (ENGINE ELECTRONIC CONTROL UNIT)

Figura 11 – Esquema da unidade de controle eletrônico do motor (EECU).

Fonte: ARRIEL 2B – 2B1 Turbomeca, training manual ref X 292 M5 960 2, September 2001.

O EECU é um computador, composto por dois canais, A e B, independentes 
que utilizam o mesmo software, instalados junto ao motor que recebe os sinais 
captados por sensores, sondas e atuadores.

Os dois canais recebem os sinais simultaneamente de modo ambíguo, ou 
seja, ambos processam as mesmas informações recebidas por dispositivos em 
paralelo. Há uma interface entre os dois canais que os faz “conversar” de modo 
que um canal verifica as informações do outro.

Apenas um canal emite informações para o VEMD. Este sistema impede 
que informações errôneas de leitura de dados ou interpretação de resultados 
sejam visualizadas por meio do VEMD.

Quando um canal falha, o outro supre as informações de modo instantâneo. 
Porém uma mensagem de alerta é emitida. Assim, caso ocorra uma falha em 
pleno voo, o piloto terá tempo hábil para pousar de modo seguro.

Quando os dois canais falharem, o motor ficará inoperante.
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O VEMD (VEHICULE AND ENGINE MULTIFUNCTION DISPLAY)

O VEMD é um equipamento de visualização dos parâmetros do motor 
e da célula situado no painel de instrumentos. Ele substitui um certo número 
de indicadores convencionais, tais como os indicadores de T4, N1, torquímetro, 
liquidômetro de combustível, pressão e temperatura do óleo do motor, voltímetro 
e amperímetro, temperatura externa.

       Figura 12 – Painel de exibição multifuncional do veículo e motor (VEMD).

       Fonte: HELIBRAS, manual de instrução para mecânicos THM AS 350 B3, diferenças.

Figura 13 - Localização do VEMD e da chave ON, OFF, IDLE no painel de instrumentos. 

Fonte: HELIBRAS, manual de instrução para mecânicos THM AS 350 B3, diferenças.
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A partida agora é efetuada pelo piloto acionando a chave ON, OFF, IDLE. 
Inicialmente na posição OFF. 

A posição IDLE é para regular o regime marcha lenta do motor. A aeronave 
completa o ciclo de partida e aguarda o comando do piloto indicando posição 
voo, na qual a chave deverá ser posicionada na posição ON.

O simples acionamento da chave ON, OFF, IDLE (juntamente com a po-
sição da manete de vazão e passo coletivo trimado) faz com que o EECU inicie 
os procedimentos e ciclos de partida do motor.

Todos os parâmetros agora são monitorados pelo EECU de forma digital 
e precisa. O risco de extrapolação de dados é bastante reduzido.

Durante todo o voo, os parâmetros calculados pelo EECU e recebidos pelo 
VEMD são analisados. Se algum parâmetro estiver fora da marca válida ele não 
será mais indicado, e uma mensagem será mostrada na área de mensagens de 
pane, indicando ao piloto que algo de anormal ocorreu durante o voo.

Ao final, o VEMD indicará, de forma automática, o relatório de voo:

•	 número do voo (alterado automaticamente);

•	 duração do voo;

•	 ciclos da geradora de gases e da Turbina Livre (calculado pelo FADEC);

•	 ultrapassagens de limitações ou panes ocorridas durante o voo.

                                                    Figura 14 - Relatório de voo (Flight Report).

Fonte: HELIBRAS, manual de instrução para mecânicos THM AS 350 B3, diferenças.
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CONCLUSÃO

A tecnologia presente nas aeronaves de asas rotativas, helicópteros modelo 
Eurocopter equipados com motores Turbomeca Arriel, não exime o piloto de 
suas responsabilidades como comandante da aeronave, mas o auxilia em situ-
ações de extrema atenção e cautela: partida e monitoramento dos parâmetros 
do motor durante o ciclo de voo.

Como o relatório de final de voo é importante e obrigatório, a tecnologia 
embarcada nos permite de forma rápida e precisa uma leitura de tudo o que 
ocorreu de anormal durante o ciclo de voo. 

Assim, medidas corretivas e também preventivas poderão ser executadas 
antes de um novo ciclo de voo ser acionado, correndo o risco do próprio sistema 
EECU – VEMD não permitir o início de partida do motor antes da correção das 
possíveis anomalias ocorridas no ciclo anterior.

No modo manual, somente o piloto é quem saberia dizer exatamente as 
ocorrências durante o voo.
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DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS DE WEBSITES  
COM BOA FUNCIONALIDADE

DEVELOPING WEBSITE LAYOUTS WITH A GOOD FUNCTIONALITY

RESUMO

Este artigo tem por objetivo descrever as etapas necessárias para o desen-
volvimento de um website com boa funcionalidade e estética, baseando-se não 
só nas ferramentas próprias da criação de um website, mas também em vários 
recursos do design, como princípios da semiótica e ergonomia que aperfeiçoam 
a comunicabilidade. 

Palavras-chave: design gráfico; webdesign; funcionalidade; desenvolvimento.

ABSTRACT

The aim of this article is to describe the necessary steps for developing a 
website with a good functionality and aesthetics, based not only on the proper 
website creation tools, but also in several design features, such as semiotics and 
ergonomics principles that improve the communicability.

Keywords: graphic design; webdesign; functionality, development.
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INTRODUÇÃO

Para se produzir um website de boa funcionalidade é necessário que haja 
a utilização de vários recursos, tais como boa comunicação, funcionalidade, 
abordagem teórica (como Gestalt e sua teoria da forma) e técnicas de softwares 
para uma aplicação específica em webdesign. 

A aplicação desses recursos, no entanto, não se dá de forma imediata, 
mas sim em etapas, de modo a projetar um ideal de website, muito importante 
no cotidiano de empresas no que diz respeito à colocação no mercado de con-
sumo, produtos e serviços.

Isso se dá em razão do fato de ser a internet o modo mais hábil, rápido 
e de fácil acesso para o mundo todo, dando ensejo a projetos cada vez mais 
ousados na área de webdesign, sem contar, ainda, com o fato de ser um recurso/
ferramenta que não possui um custo alto, sendo acessível a todos os que se 
interessam por esse tipo de instrumento.

A construção de um website tem seu início na área de webdesign, que 
oferece uma explicação detalhada de etapa por etapa de cada passo necessário 
para o desenvolvimento do mesmo, do começo ao fim, além da explicação de 
todos os significados e conceitos.

Este tipo de detalhamento também é de grande relevância acadêmica, 
pois contém os principais programas utilizados e suas respectivas técnicas, su-
gestões e teorias de semiótica, ampliando desta forma o conhecimento por 
parte daqueles que se interessarem por esse tema.

A metodologia aplicada nesta pesquisa foi a bibliográfica, desenvolvida 
a partir de pesquisas em livros, sites e artigos que contêm teorias e conceitos 
gerais de Gestalt e da semiótica aplicada à área do design.

Assim, tem-se por objetivo descrever as etapas necessárias para o desen-
volvimento de um website com boa funcionalidade e estética, baseando-se não só 
nas ferramentas próprias de sua criação, mas também em vários recursos do design, 
como princípios da semiótica e ergonomia que aperfeiçoam a comunicabilidade.

A grande procura que há no mundo do profissional do design por esse 
tipo de trabalho, seja por pessoas ou por empresas que de alguma forma pre-
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tendem divulgar serviços, produtos ou informações, justifica a relevância da 
presente pesquisa.

ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO LAYOUT

Colhendo informações

Em primeiro lugar é necessário se reunir com o cliente em questão para 
recolher informações sobre a empresa, saber o que esta faz e qual o objetivo em 
querer criar um website. Segue uma pequena lista das principais perguntas para 
se fazer a um cliente, que teria a funcionalidade de um checklist (BEAIRD, 2008). 

Questionário:

•	 O que faz sua empresa?

•	 Qual sua função na empresa?

•	 A empresa já possui logotipo ou marca?

•	 Qual seu objetivo em desenvolver um website?

•	 Que informações você gostaria de disponibilizar online?

•	 Que tipo de pessoas representa seu público-alvo?

•	 Quem são seus concorrentes?

Além desse primeiro contato, é necessário procurar saber qual é o público-
-alvo da empresa, ou seja, sexo, idade, preferências pessoais daqueles que fazem 
ou vão fazer uso dos serviços dela. Também, no sentido de se buscar inovação ou 
até mesmo não fazer um projeto parecido com algum já existente, é importante 
analisar websites de outras empresas concorrentes.

Deve-se lembrar que o cliente opta por fazer um website a fim de resolver 
algum problema, seja ele de comunicação com o público ou de propaganda. 
Assim, essas perguntas e pesquisas são de extrema importância e devem anteceder 
ao processo de desenvolvimento do layout do website. Sem elas o projeto não 
terá uma diretriz a ser seguida, não terá sentido e, principalmente, não resolverá 
o problema do cliente.
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Recolhidas as informações, o website deverá se encaixar em uma das se-
guintes categorias (DAMASCENO, 2005): 

- website institucional: não visa à comercialização de produtos, mas 
tão somente a publicidade. Temos como exemplo websites de universidades, de 
órgãos públicos, de municípios, ONGs, entre outros. Para exemplificar vejamos 
o website Yahoo!1 e sua estrutura:

Figura 1 - Website Yahoo!

1. Busca: esse tipo de website sempre contém muita informação, e por 
isso é imprescindível que tenha um sistema de busca, que deve estar 
em destaque ou em fácil visualização. Não deve ser uma caixa muito 
pequena e tem que especificar onde será feita a busca, em toda a 
web ou apenas no website.

1  Disponível em: <www.yahoo.com.br>.

www.yahoo.com.br
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2. Menu administrativo: um menu que divide o extenso website em 
áreas com categorias de informações.

3. Banners de anúncios: os anúncios de outras empresas não devem 
ficar no topo do website, pois o topo é a área de maior visualização 
e deve conter informações sobre a empresa dona do website, sendo 
estas as de maior interesse para o usuário.

- website corporativo: pertencente às grandes corporações ou escritórios, 
que visam à comercialização de produtos. Ao contrário dos websites institucio-
nais, que são empresas virtuais, o corporativo é um segmento de uma empresa 
e deve conter as características desta, à qual pertence. Nesta categoria não há 
restrições a um padrão, tem-se mais liberdade para criar, porém, observa-se no 
esquema a seguir as funções que se adéquam a quase todos os websites dessa 
categoria. É o caso do website da empresa Habib ś2 e sua estrutura: 

Figura 2 - Website da empresa Habib ś.

1. Logotipo: ao acessar a página de um website corporativo, a primeira 
reação do usuário é procurar pelo logotipo da empresa. Assim, esse 
deve estar em grande escala para se destacar, ou se for usá-lo no 
tamanho padrão para a internet (tamanho médio), o mesmo deve ser 
posicionado na parte superior, no canto esquerdo a fim de facilitar a 

2  Disponível em: <www.habibs.com.br>.

www.habibs.com.br
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procura do usuário. A aparência do logotipo (fonte, cor, símbolo, dentre 
outros aspectos) influencia diretamente na aparência que o website 
terá, pois este será parte da empresa em questão, portanto, deverá 
ser a “cara” da empresa, deverá refletir o “perfil” e a “personalidade” 
do negócio realizado.

2. Menu administrativo: este menu contém as informações de maior 
interesse para o usuário, tais como contato, busca, login, cadastro. Ele 
deve sempre estar ao alcance dos olhos do usuário3.

3. Área de conteúdo: na página inicial essa área se destina a fazer 
chamadas para outros links repetidos, pois os mesmos se encontram 
no menu administrativo. Nas seguintes páginas essa área é utilizada 
para conter o conteúdo de cada opção selecionada.

Figura 3 - Área de conteúdo do website da empresa Habib ś.

- website profissional: é um tipo de website corporativo de menor porte. 
Abrange escritórios de advocacia, arquitetura, pequenas empresas de supermer-
cado, concessionárias, imobiliárias, profissionais que desejam expor seu trabalho 
na internet, dentre outros. Assim sendo, este segue quase o mesmo padrão dos 
websites corporativos, porém se valem de mais liberdade na hora de organizar 

3  Os itens 1 e 2 devem se manter fixos ao longo de todo o website. Em todas as páginas estes itens estarão sempre no 
mesmo lugar a fim de criar uma unidade visual e organizacional.
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as informações. Temos como exemplo o website do escritório Gouvêa Vieira 
Advogados4, a fim de perceber a semelhança entre os websites profissionais e 
corporativos.

Figura 4 - Website do escritório Gouvêa Vieira Advogados.

- website pessoal: em geral são pequenos websites, sem fins lucrativos 
ou de divulgação empresarial, feitos por uma pessoa ou um grupo de pessoas 
que objetivam fazer uma divulgação pessoal ou discutir sobre algum tema. 
Por não precisarem vender produtos ou representar alguma empresa, muitas 
vezes não se valem de logotipo e, sendo assim, há muita liberdade na hora de 
se organizar as informações. Veja o exemplo do website pessoal da celebridade 
Luciana Gimenez5. Na página inicial os elementos que deveriam ficar no menu 
administrativo de websites corporativos estão deslocados e contidos em vários 
recortes que representam as características, a personalidade da pessoa a quem 
pertence o website. Ainda assim, pode-se perceber que há um menu administrativo 
na parte superior para garantir que o usuário não se perca em meio aos recortes. 
Os recortes de fotografias são a característica mais marcante deste website e se 
apresentam despojados em todas as páginas, mas de maneira organizada.

4  Disponível em: <www.eagv.com.br/site>.
5  Disponível em: <www.lucianagimenez.com.br>. 

www.eagv.com.br/site
www.lucianagimenez.com.br


79

vol. 1  n. 1  p. 72-87  jan/jul 2014

Figura 5 - Website pessoal de Luciana Gimenez (página inicial).

Figura 6 - Website pessoal de Luciana Gimenez (viagens).

Essas são apenas algumas das características que fazem parte da maioria 
dos websites de cada categoria mencionada, porém, não é necessário segui-las 
à risca, pois dentro desses padrões pode-se e deve-se usar a criatividade para 
se criar algo original.

Rabiscando um layout

Entende-se por layout a organização da informação em um espaço, nesse 
caso, o “lócus” é o website. Devemos sempre levar em consideração a hierarqui-
zação das informações que nos serão dadas pelo cliente em questão. Devemos 
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analisar quais são as informações mais importantes; estas deverão estar em 
destaque e anteceder as outras com valor secundário. 

É importante lembrar que nessa etapa se deve fazer rascunhos de layout 
da página em uma folha de papel, onde temos mais liberdade para criar.

Aqui estão as principais considerações que se deve levar em conta na 
hora de rabiscar um layout para uma página na web.

•	 Grid

Em primeiro lugar é necessário se criar uma grid (grade) por uma questão 
de proporção e organização. A grid consiste em se dividir a área, nesse caso 
a página do website, em colunas e linhas, e organizar imagens e informações 
respeitando essas divisões. Veja melhor no exemplo a seguir retirado do website 
Template Monster6.

Figura 7 - Website Template Monster.

6  Disponível em: <www.templatemonster.com>.

www.templatemonster.com
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A página é dividida em uma coluna maior principal, na qual há chamadas 
para informações importantes. Essa mesma coluna se divide, logo abaixo, em três 
colunas, e mais abaixo as três colunas se unem em duas e posteriormente são 
divididas em cinco, porém respeitando sempre o tamanho da coluna principal, 
que é a primeira.

Dividindo as colunas, partindo sempre da coluna maior, o website cria pro-
porção e ao mesmo tempo dinamismo. Pode-se fazer muitas variações com a grid.

A grid deve ser a mesma para todas as páginas advindas do mesmo we-
bsite, caso contrário, não teria o sentido de criar uma proporção e organização 
em todo o website. 

•	 Hierarquia

Deve-se lembrar que o website é uma ferramenta de comunicação e busca 
por informação, assim, o usuário o acessa com um objetivo já em mente: co-
nhecer uma empresa, fazer um cadastro, ver uma específica imagem, consultar 
um produto ou preço. Assim, é necessário fazer um levantamento das principais 
informações que podem ser procuradas pelos usuários e deixá-las à vista, para 
que estes não se percam e saiam do website sem fazer o que queriam ter feito. 

O lugar mais propício para se colocar as informações principais é na parte 
superior, local em que o usuário dirige seu olhar em primeira estância. Essas 
informações devem estar agrupadas para que se crie uma hierarquia e o usuário 
saiba que ali naquele grupo está tudo de que ele precisa.

Esse grupo é chamado de menu administrativo e não é necessário que 
todas as informações estejam nele, mas é imprescindível que através dele o 
usuário seja levado a todas as informações. Assim, uma empresa deve apresentar 
em seu menu administrativo os links dos produtos, empresa, contatos, notícias. 
Cada um desses links levará o usuário ao seu objetivo, seja ele qual for: se quer 
fazer um cadastro, pressupõe que este está em “contato”; se quiser conferir um 
preço, vá em “produtos”; se deseja conhecer os objetivos da instituição, vá em 
“empresa”; e assim por diante.

São as informações do cliente em questão que merecem destaque na 
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página inicial. nformações como anúncios de outras empresas, promoções, pe-
quenas notícias são secundárias e podem estar na parte inferior, a fim de não 
confundir o usuário. A hierarquia das informações deve ser previamente decidida 
com o cliente – ele decide qual informação é a mais importante. Para facilitar 
o processo deve-se criar um fluxograma para visualizar de forma geral como 
ficará a navegação. Veja o exemplo fictício a seguir:

Figura 8 - Hierarquia das informações.

•	 Unidade visual

Ao entrar em um website, o usuário navega em um ambiente e é necessário 
que este seja o mesmo do início ao fim, de forma que o usuário saiba e se lembre 
sempre onde está.  Isso não significa que as páginas não possam se diferenciar 
umas das outras, mas elementos como posicionamento do logotipo e menu 
administrativo, cores e estilo devem ser os mesmos em todas as páginas. Veja o 
exemplo a seguir retirado do website da Kopenhagen7.

Figura 9 - Unidade visual do website da Kopenhagen.

7  Disponível em: <www.kopenhagen.com.br>.

www.kopenhagen.com.br
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Montando o layout

Após ter feito vários rascunhos do layout de todas as páginas em um 
papel é hora de escolher o que mais se adéqua ao pedido do cliente. Escolhido, 
o rascunho é digitalizado para o computador, então se começa a montar o 
website com cores, fontes, ilustrações e imagens de acordo com o que será 
explicado adiante.

É importante destacar que nessa etapa ainda não se vai montar em si a 
página pronta em um endereço da internet; monta-se o layout em outro software, 
como Photoshop, Corel Draw, pois assim fica mais fácil fazer alterações e testes 
para mostrar para o cliente. 

Também não se deve esquecer que montar o layout em outro software 
é uma etapa natural do processo de se fazer um website, não é utilizada apenas 
para teste e visualização do cliente, pois os elementos usados nessa montagem 
serão também utilizados no website.

CONCEITOS IMPORTANTES QUE DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO

Entende-se por website um conjunto de várias páginas virtuais interligadas 
entre si – a essas páginas dá-se o nome de hipertextos. O conjunto de hiper-
textos é denominado website e o conjunto de todos os websites é denominado 
world wide web8.

Para estabelecer a conexão entre o usuário e as informações apresentadas 
no website, faz-se necessária a atenção às necessidades do usuário aliadas a uma 
estética agradável. Beaird (2008, p.18) afirma que:

O mais importante é ter em mente que design significa comunicação. Se 
um website for prático, com informações bem apresentadas, porém feio 
e sem conexão com a marca do cliente, ninguém desejará usá-lo. Seme-
lhantemente, se o website é atraente, porém nada prático e acessível, pro-
vavelmente ninguém conseguirá trabalhar com ele, de fato, os elementos 
e a funcionalidade do design final de um website deveriam atuar como uma 

8  Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Website>.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Website
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unidade coesa, de modo que: os usuários se sentissem satisfeitos com o 
design, porém atentos ao conteúdo. 

Para fazer essa combinação harmônica entre o que o usuário necessita 
encontrar de informações em um website e a aparência agradável e bonita de 
suas páginas,  vários elementos podem ser usados.

A unidade entre as páginas faz com que o usuário perceba a conexão 
entre elas, criando um ambiente harmônico e de fácil entendimento, tanto pelos 
elementos em comum, que facilitam a interação, como pela certeza de todas 
as páginas pertencerem ao mesmo ambiente, o que auxilia a navegação de 
forma intuitiva pelo website, que é algo de extrema importância para o bom 
funcionamento do mesmo. Como exemplifica Krug (2005, p. 7).

Tornar as páginas claras é como ter boa iluminação em uma loja: faz com 
que tudo pareça melhor. Usar um site que não nos faça pensar em coisas 
sem importância parece fácil, enquanto que, se embaralhar com coisas que 
não importam para nós tende a sugar nossa energia, entusiasmo – e tempo. 
[...] Como consequência, se as páginas web terão que ser eficazes, têm que 
executar a maior parte de sua mágica em um só relance e a melhor forma de 
fazer isso é criando páginas que sejam claras ou pelo menos autoexplicativas. 

Para manter essa unidade, que pode ser compreendida como um padrão 
que é utilizado em todas as páginas fazendo com que elas sejam semelhantes 
entre si, o uso consciente das cores é muito importante, de maneira que as 
páginas possuam o mesmo padrão. Também é importante o cuidado para que 
as cores escolhidas não sejam conflitantes também entre si, tornando a leitura 
desagradável ou até mesmo impossível.

Sobre o uso das cores e a possibilidade de encontrar pessoas portadoras 
de daltonismo, os autores Nielsen e Loranger (2006, p. 245) explicam:

[...] aproximadamente 8% dos homens e 0,5% das mulheres têm alguma 
forma de daltonismo que os impede de diferenciar certas cores. A cegueira 
às cores vermelha e verde é a mais comum. Pessoas com visão defeituosa 
às cores vermelha e verde não conseguem distinguir as cores que estão 
dentro do intervalo intermediário e longo do comprimento de onda. Você 
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quer que as cores sejam percebidas conforme são apresentadas, especial-
mente quando elas são utilizadas para transmitir um significado. Escolher 
a combinação errada de cores, como texto vermelho sobre fundo verde, 
pode tornar impossível para algumas pessoas ler porque o texto e a cor do 
fundo são percebidos como a mesma coisa. 

Ainda segundo Nielsen e Loranger (2006), o uso das cores pode ser feito 
juntamente com o uso das fontes para conferir unidade e organização das pá-
ginas, devendo ser escolhidas poucas cores e tipos de fontes, e divididas em 
níveis de relevância. Nesse sentido, os autores ainda prelecionam, sugerindo que 
o desenvolvimento do website:

Limite o número de estilos de fonte no seu site e aplique-os consisten-
temente. Use estilos de fonte como uma maneira sutil e eficaz de criar 
ordem e comunicar elementos hierárquicos no seu site. Itens que parecem 
graficamente semelhantes têm o mesmo nível de ênfase.

Fontes e atributos de fonte variáveis podem ajudar as pessoas a diferenciar 
a importância relativa de títulos e informações. Atribua elementos diferen-
tes – como negrito, cor e tamanho – a uma fonte específica para ênfase. 
Mas faça isso com cautela; quando tudo está destacado, nada é enfatizado.

As mesmas regras se aplicam a cores. Recomendamos não mais de quatro 
cores diferentes e três fontes nas principais áreas do seu site, ou então ele 
parecerá desestruturado e amador, as pessoas não confiam em sites que 
parecem um bilhete de sequestro (NIELSEN; LORANGER, 2006, p. 235).

Como se pode constatar, pelos ensinamentos e sugestões dos autores, 
há uma série de detalhes a serem observados e que trarão ao ambiente virtual 
uma característica mais agradável e, portanto, mais atrativa aos interesses de 
quem o visita e utiliza, dessa forma, há que se observar todos esses parâmetros 
pelo profissional do design, no sentido de que seu trabalho seja reconhecido e 
valorizado.

Os detalhes quanto à escolha de cores, fonte, dentre outros, não são “per-
fumarias” ou “frescuras”, mas sim, compõem o conjunto que formará o website 
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como um todo, devendo, portanto, ser o mais atrativo, inovador e chamativo 
possível, de modo a levar satisfação ao cliente, assim como também aos usuários. 
Mas não são somente esses detalhes que podem trazer a melhoria ao ambiente; 
a organização do layout da página, ou seja, a anatomia dela, também é um 
recurso interessante, visto que isso cria uma melhor divisão entre a relevância 
das informações e de localização dos itens, sendo necessário deixar clara essa 
hierarquia de relevância, ou seja, fazer com que o usuário consiga identificar de 
maneira rápida quais os itens de maior e menor importância dentro da página. 
Nesse sentido, Steve Krug (2005, p. 15) orienta:

Uma das melhores formas de tornar uma página fácil de ser compreendida 
mesmo se estando com pressa é assegurando-se de que a aparência das 
coisas na página – todas as dicas visuais – mostre com clareza e precisão 
os relacionamentos entre o que está na página: as coisas que se relacionam 
entre si e as coisas que fazem parte de outras coisas. Em outras palavras, 
cada página deve ter uma hierarquia visual clara. [...] Uma boa hierarquia 
visual nos economiza trabalho fazendo um tipo de pré-processamento da 
página para nós, organizando e priorizando seu conteúdo de forma que 
possamos captar tudo quase instantaneamente. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que um website completo, atualizado, agra-
dável, torna efetivo o trabalho do design, de modo que trazer-lhe os resultados 
esperados deve ser composto e detalhado, da maneira mais cuidadosa possível, 
com os mais variados tipos de recursos e detalhes disponíveis. 

Não se deve poupar esforços no sentido de oferecer ao cliente o melhor, 
visando assim divulgar o nome do profissional, responder aos anseios do cliente 
e, num sentido mais amplo, tornar o ambiente virtual agradável, trazendo mais 
frequentadores e visitantes, popularizando o produto, haja vista o reconhecimento 
óbvio existente de websites que são mais procurados e visitados que outros. Desta 
forma, o profissional do design terá o seu reconhecimento profissional por todos, 
alcançando o que realmente almeja em termos profissionais.
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CONCLUSÃO

A partir dos exemplos apresentados no decorrer deste artigo, pode-se 
afirmar que todo o conteúdo, tanto estético quanto semiótico, é usado como 
base para se construir layouts de websites com boa funcionalidade. Porém, é 
imprescindível ressaltar que o mercado está sempre mudando e, consequen-
temente, as exigências do público também, por isso, estudos sobre o assunto 
são feitos constantemente, formulando novas teorias e ensinamentos, que por 
sua vez, continuarão em constante aperfeiçoamento. 
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A LEGITIMAÇÃO DO USO DE OBRAS COMO REFERÊNCIA 
E A CRIAÇÃO DE RELEITURAS

THE LEGITIMATION OF THE USE OF REFERENCE WORKS AND THE 
CREATION OF REREADINGS  

RESUMO

Este artigo tem por objetivos abordar e esclarecer os conceitos de releitura 
e referência e sua aplicabilidade em obras de arte e design por meios legais e 
legítimos. Sabemos que a utilização de referências para a criação de uma peça 
de design é algo recorrente, sendo assim, colocamos em discussão o modo 
como isso é feito. Desta forma, visamos esclarecer as diferenças entre obras 
originais, releituras e referências e discutir como preservar os direitos dos seus 
respectivos autores.

Palavras-chave: releitura; referências; criação; direitos autorais.

ABSTRACT

This article aims to address and clarify the concepts of rereading and re-
ference, and their applicability in art and design through legal and legitimate 
means. We know that the use of references to the creation of a piece of design is 
something recurrent, therefore, it is discussed the way it is done. So, the purpose 
of this article is to clarify the differences between original works, rereadings and 
references and how to preserve the rights of their respective authors.

Keywords: rereading; references; creation; copyright.
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INTRODUÇÃO

Em um tempo em que há a nítida impressão de que já vimos de tudo, 
a questão da originalidade das criações embasa muitas discussões. O uso de 
referências é, na maioria das vezes, inevitável. Mas até onde o designer pode 
usar o trabalho alheio como referência sem cometer abusos? Outro ponto a 
ser abordado neste artigo é a construção de releituras. Existe diferença entre a 
obra original, a utilização dela como referência e a releitura da mesma? Quais 
são essas diferenças e qual o seu reflexo judicialmente? Para responder a essas 
questões, precisamos antes levar em consideração os processos de criação de 
um trabalho, bem como as diferenças entre essas três categorias de obras.

Desta forma, este trabalho tem por objetivo abordar e esclarecer os con-
ceitos de releitura e referência, e sua aplicabilidade em obras de arte e design por 
meios legais e legítimos, bem como, esclarecer as diferenças entre obras originais, 
releituras e referências e como preservar os direitos dos seus respectivos autores.

De maneira dedutiva, para discorrer sobre o tema será utilizado como 
exemplo o trabalho acadêmico realizado no ano de 2009, uma escultura de 
madeira, releitura do quadro Beat the Whites with te Red Wedge, de Eliezer Lissitzky. 
Com o propósito de releitura, o trabalho foi realizado levando em consideração 
os aspectos estéticos e psicológicos da obra original. 

A OBRA ORIGINAL

Quando passamos a conhecer um processo de criação a fundo, quase 
sempre como criadores, sabemos da influência que outros trabalhos exercem 
sobre a nossa obra. Obviamente, as referências para um trabalho não são ne-
cessariamente outros trabalhos. O artista/designer pode usar como inspiração o 
que melhor lhe convier, visto que este processo é algo individual e livre. Porém, 
não são poucas as vezes em que são utilizados trabalhos alheios, podendo ser 
desde obras consagradas historicamente até trabalhos amadores encontrados 
com facilidade na internet1.

1  A internet é hoje uma das principais fontes de inspirações e referências, sendo conhecido e difundido vários sítios 
eletrônicos onde o objetivo é expor e conhecer trabalhos de pessoas de todos os cantos do mundo.
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Como resultado deste processo, temos enfim a “obra”, que num primeiro 
momento se caracteriza pela ação de fazer. Essa obra, mais tarde, vai se reforçar 
por seus conteúdos estéticos e psicológicos (significante e significado). Com o 
papel de comunicar, todos os aspectos da obra contribuem para que a men-
sagem seja passada ao interlocutor e que o mesmo possa contextualizá-la, seja 
historicamente ou de maneira particular, na relação obra/interlocutor.

Enquanto a obra original é caracterizada pelo seu ato de criação, sua 
técnica e seu significado, a releitura se dá quando é feito um trabalho de análise 
desta obra, que depois será espelhada de maneira diferente. Basicamente, é feito 
um estudo – uma leitura – da obra, levando em consideração todos os seus 
aspectos, suas interpretações e sua função na sociedade. A partir daí é feito um 
segundo estudo, a respeito das maneiras de expressar estes mesmos aspectos, 
sobretudo o significado, usando uma outra linguagem. 

No caso do exemplo aqui abordado, temos um quadro construtivista, 
permeado de características particulares. A proposta da releitura feita por Marina 
Jacobini era a de explorar a sensação tridimensional desta obra de Eliezer Lis-
sitzky, intitulada Beat Whites with the Red Wedge (1919), que é fundamentalmente 
bidimensional (Figura 1):

                                   Figura 1 - Beat Whites with the Red Wedge (1919).
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA OBRA ORIGINAL

O quadro faz parte do movimento construtivista russo, que se estabeleceu 
como um dos principais movimentos da arte russa na primeira metade do século 
XX. Contextualizadas em meio a um quadro político de mudanças, as obras dessa 
época eram fortemente engajadas, sendo muitas delas propagandas políticas. 
A obra em análise faz alusão à guerra civil de 1917, em que o Exército Vermelho, 
composto por comunistas, entrou em confronto com o Exército Branco, formado 
por monarquistas. Com a queda dos czares, esse episódio cedeu espaço para a 
cultura e ideologia dos anos seguintes, mudando todo o paradigma da sociedade 
da época. Em suma, o quadro se refere a um momento de guerra, ataques e 
mudança. Retrata a atitude de determinados grupos, e mesmo que não saibamos 
identificar as escritas que ajudam a compor o quadro, conseguimos perceber 
que não se trata de uma atitude amistosa. Estes mesmos aspectos podem ser 
interpretados de outras maneiras, em outros contextos, e é por isso que a obra 
de arte se faz forte. Podemos trazer, a todo momento, esses significados para 
as nossas vidas, de formas particulares. Sendo assim, em uma leitura da obra é 
importante que se saiba do que se trata o seu significado e em qual contexto 
ela está inserida, pois, desta maneira, é possível que a releitura faça seu papel 
por completo. 

ASPECTOS ESTÉTICOS DA OBRA ORIGINAL

Podemos perceber que o significante da obra Beat Whites with the Red 
Wedge (1919) complementa o seu significado. Utilizando a estética construtivista2, 
a obra expressa a dureza do que retrata por meio de cores fortes, formas geome-
trizadas em construções que se referem às ações ali representadas (ver Figura 1).

São utilizadas três cores: vermelho, branco e preto. Com alto contraste 
entre si, as cores compõem as formas geométricas. O triângulo vermelho, com 
grande destaque, na diagonal, faz com que a obra se torne mais dinâmica, 
insinuando um movimento, bem como a área em preto que está em volta do 

2  Entende-se por estética construtivista as características visuais nas quais predominam-se formas geométricas e o 
abstracionismo.



92

Design & Tecnologia: Revista Científica e Tecnológica

círculo branco. Vemos também que o triângulo que representa os comunistas, 
como forma pontiaguda, expressa mais agressividade do que o círculo, forma 
fechada, que representa a monarquia. Além disso, há uma ruptura na forma 
redonda, causada por triângulos vermelhos, e aleatoriedade nos objetos que 
complementam a cena, o que provoca impressão de desordem e caos. Tudo 
isso realizado com técnica litográfica. 

Figura 2 - Releitura da obra Beat Whites with the Red Wedge. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA RELEITURA

Após conhecer o contexto no qual a obra original foi criada, a Releitura 
da obra Beat Whites with the Red Wedg, de Marina Jacobini (ver Figura 2), tenta 
manter os mesmos aspectos psicológicos referentes ao ataque dos comunistas 
à estrutura fechada da monarquia. Quando se pensa numa releitura, não é pos-
sível que possamos repetir todos os elementos da obra original. Se assim fosse, 
estaríamos fazendo uma cópia desta obra, e seria dispensável o trabalho de 
pensar e interpretar a mesma. O mais interessante que podemos observar em 
um trabalho de releitura é a maneira como é feita uma síntese do que o autor 
original tentou passar em uma interpretação própria do autor da releitura. Para 
isso o autor da releitura elege os aspectos que ele julga mais importante, e assim 
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executa o seu trabalho. Se ao fazer um filme sobre um livro o diretor do filme 
resolvesse contar todas as passagens do livro, sem nenhuma exceção, prova-
velmente o filme, além de cansativo, ficaria esdrúxulo. Dessa forma, a escultura 
baseada no quadro Beat Whites with the Red Wedge preserva alguns elementos 
da obra e exclui outros. 

ASPECTOS ESTÉTICOS DA RELEITURA

Ao mudar a linguagem na qual a mensagem é passada, é imprescindível 
que se pense nos aspectos particulares de cada forma de linguagem. Um pôster 
impresso tem uma linguagem diferente de uma escultura, bem como o livro se 
comunica de maneira desigual em relação ao filme. Assim sendo, ao pensar na 
releitura de maneira tridimensional, é necessário pensar também nas relações 
das formas bidimensionais do quadro. 

Na obra original, observamos a relevância de dois objetos: o círculo branco 
e o triângulo vermelho. Estes objetos podem ser encarados de maneira tridimen-
sional como esfera e pirâmide. Desta maneira, a escultura de madeira incorpora 
essas formas mantendo suas cores, mas mudando sua disposição. O grande 
triângulo vermelho da obra original tem sua ponta mais alongada voltada para 
baixo, enquanto a maior pirâmide da releitura aparece com sua ponta voltada para 
cima. Ambos mantêm sua direção na diagonal, dando a ideia de movimento. Isso 
acontece porque a escultura possui uma dinâmica diferente da gravura, sendo 
assim, para que a obra parasse sobre uma superfície, foi necessária esta mudança. 
A presença de outras pirâmides vermelhas menores reforçam a ideia de um 
ataque, porém, na releitura essas formas aparecem de maneira mais organizada. 

A QUESTÃO DA REFERÊNCIA

Para que possamos falar de referência, será utilizado como exemplo a 
arte do single This Fire, da banda britânica Franz Ferdinand, realizada no ano de 
2004 (veja Figura 3). Esta arte tem como referência também a obra original Beat 
Whites with the Red Wedge, porém é inserida em um contexto diferente da mesma.  
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                               Figura 3 - This Fire, 2004.

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA OBRA CONSTRUÍDA SOBRE UMA REFERÊNCIA

A maneira como é encarado o uso de uma referência é diferente de uma 
releitura. Neste caso, podemos observar que há uma maior liberdade na relação 
que o autor da arte possui com a obra original. Não sabemos exatamente os 
motivos pelos quais alguém usa determinada referência, pois é um fator subjetivo. 
No referido exemplo, temos como contexto toda a história gráfica da banda Franz 
Ferdinand, que apresenta por identidade a utilização de obras construtivistas 
como referência das artes gráficas de seus álbuns. Quando o assunto é o uso 
de referência, é importante salientar que esta pode ser tanto estética quanto 
relacionada ao aspecto psicológico da obra.

ASPECTOS ESTÉTICOS DA OBRA CONSTRUÍDA SOBRE UMA REFERÊNCIA

A estética construtivista é algo forte. Sua simplicidade cabe dentro da 
máxima “menos é mais”. Nesta mesma estética, a arte gráfica do single This Fire 
se constrói sobre a obra de Lissitzky, mantendo principalmente a relação de 
dois elementos: o círculo e o triângulo, que permanecem na diagonal. Com a 
diferença das cores, a simplificação de elementos, o uso de palavras em alfabeto 
arábico, percebemos que a arte se difere da obra original e mostra uma liberdade 
na utilização da referência. 
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Após analisar e diferenciar as três categorias de obras, resta a questão da 
legalidade e legitimidade destes usos. Até onde podemos ir no uso de uma obra 
alheia como referência ou na construção de uma releitura?

ASPECTOS JUDICIAIS DO USO DE UMA OBRA

As maneiras como uma obra é usada como referência ou em uma releitura 
são infinitas. Não existe uma regra para que se possa usar uma referência, pois 
isso poderia, inclusive, atrapalhar todo o processo de criação de uma peça. Mas 
há limites.

A lei brasileira se apresenta como uma das mais rígidas quando o assunto 
é Direitos Autorais.  O crime de plágio, que vai contra a Lei de Direito Autoral, 
está previsto no Código Penal nos artigos 7, 22, 24, 33, 101 a 110, e 184 a 186 e 
resguarda inclusive o uso abusivo de obras de autores mortos. Isso significa que 
as punições para quem copia uma obra existem e elas variam de multas até a 
reclusão (podendo chegar a cinco anos). Mas o que é exatamente um plágio? A 
lei configura pelo menos três tipos: 

•	 plágio integral: caracterizado pela reprodução total de um trabalho, 
sem citar a fonte;

•	 plágio parcial: ocorre quando parte de um trabalho é reproduzido em 
meio a outros trabalhos, de outros autores, configurando um tipo de 
mosaico, sem mencionar as obras originais;

•	 plágio conceitual: se dá quando a utilização é feita sobre os aspectos 
psicológicos de uma obra, também sem que seja citada a fonte original.

Por isso, quando uma obra de um terceiro for utilizada em uma nova criação, 
é necessário que este receba os devidos créditos. Assim, estamos preservando 
os dois lados envolvidos, mantendo-nos dentro da lei e, sobretudo, mantendo 
uma postura ética. A cópia, além de imoral, é ilegal. E a conduta correta trata-se 
principalmente de não agir com terceiros de maneira diferente da que queremos 
que ajam conosco.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de analisar as diferenças entre as categorias de obra, resta salientar 
a importância da curiosidade e da busca por conhecimento. Quando se faz 
uma análise de similares, é importante termos consciência de que esta análise 
serve principalmente para que possamos conhecer o mercado em torno de 
um elemento, avaliando a receptividade de alguns aspectos e as melhorias de 
outros. A necessidade de ampliar os repertórios, buscar conhecer coisas novas, é 
inerente a qualquer pessoa, principalmente àquelas que trabalham com criação. 
Para o sucesso de um trabalho, devemos levar em consideração nossas fontes 
de inspiração e a maneira como as utilizamos. O bom profissional se caracteriza 
por aquele que, além de possuir grande embasamento e conhecimento de 
diferentes técnicas, não deixa que suas referências sobressaiam ao seu toque 
pessoal em cada trabalho.
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METEOROLÓGICA
ACQUISITION, DECODIFICATION, PROCESSING AND DATA 

PRESENTATION OF A WEATHER STATION

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo a aquisição, armazenamento e apresentação 
de dados de uma estação meteorológica Oregon Scientific, modelo WMR928NX. 
Consideram-se os sensores de índice pluviométrico, velocidade e direção do 
vento, temperatura e umidade de ambiente interno e externo e pressão baro-
métrica. Mostra-se a estrutura física da estação, apresentam-se graficamente os 
diferentes dados coletados pela estação ao longo do tempo e comparam-se os 
resultados com os dados coletados pela estação automática do Instituto Nacional 
de Meteorologia (INMET), da cidade de Franca.

Palavras-chave: meteorologia; clima; estação meteorológica; sensores; aquisição de 
dados.

ABSTRACT

This work aims at the acquisition, storage and presentation of data from 
a weather station Oregon Scientific, model WMR928NX. The sensors considered 
are of rainfall, wind speed and direction, temperature and humidity of indoor 
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and outdoor environment, and barometric pressure. The physical structure of 
the station is presented, different data collected with the weather station are 
showed in graphics forms and the results are compared with the results collected 
by the automatic station of the National Institute of Meteorology - INMET, of the 
city of Franca.

Keywords: meteorology; climate; meteorological station; sensors; data acquisition.
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INTRODUÇÃO

A meteorologia é a ciência que estuda os processos físicos que governam 
o comportamento da atmosfera e as interações entre os fenômenos atmosféricos 
e a superfície da Terra.

Vista, na maioria das vezes, como simples informativo das condições 
do tempo, a meteorologia deve, no entanto, ser também geradora de forte 
consciência individual e coletiva dos impactos das variações do clima no meio 
ambiente e das variações do meio ambiente no clima. Por essa razão, a própria 
Sociedade Brasileira de Meteorologia faz referência ao binômio meteorologia e 
meio ambiente, focando a sua importância, cada vez maior. 

A ciência da computação aplicada à meteorologia pode auxiliar fortemente 
nos processos de aquisição das informações meteorológicas, seu armazenamento 
num banco de dados, processamento de informação e divulgação dessa mesma 
informação em modo gráfico ou tabelas, disponibilizando estatísticas que per-
mitem compreender melhor as mudanças climáticas em curto, médio e longo 
prazo. Dados de qualidade, em quantidade e de fácil acesso para o cidadão, 
podem contribuir para a tomada de consciência referida anteriormente. Coloca-se 
assim, tanto o conhecimento da ciência da computação como as potencialidades 
dos atuais meios computacionais, hardware e software, ao serviço da difusão de 
informação meteorológica e justifica-se o estudo numa melhor compreensão 
do uso da ciência da computação no tema escolhido.

Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um software para 
coleta de dados, armazenamento, processamento e representação gráfica das 
informações de uma estação meteorológica que está instalada na Universidade 
de Franca.

A coleta de dados terá como base uma estação meteorológica, profis-
sional, com referência WMR928NX da Oregon Scientific. Ela é composta de vários 
sensores, com alimentação remota, que transmitem via rádio as respectivas 
informações para uma central.
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METEOROLOGIA E COMPUTAÇÃO

Conhecer a atmosfera do planeta Terra é uma das aspirações que vêm 
sendo perseguidas pela humanidade desde os tempos mais remotos. A partir 
do momento em que o homem tomou consciência da interdependência das 
condições climáticas e daquelas resultantes de sua deliberada intervenção no 
meio natural como necessidade para o desenvolvimento social, ele passou a 
produzir e registrar o conhecimento sobre os componentes da natureza (MEN-
DONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007).

A Meteorologia é a área da ciência que estuda os fenômenos que ocorrem 
na atmosfera e superfície terrestre. Seu objetivo é o entendimento dos processos 
físicos e químicos que determinam o estado da atmosfera, que vão desde uma 
turbulência local até a circulação das correntes oceânicas. A palavra meteorologia 
surgiu das junções das palavras gregas meteoros, que significa elevado no ar, e 
logos, que significa estudo (EDITORA ABRIL, 2009; GRIMM, 1999).

Segundo Mendonça e Danni-Oliveira (2007), desvendar o comportamento 
dos fenômenos da natureza foi necessário para que o homem deixasse de ser 
apenas um mero coadjuvante sujeito às intempéries naturais, e passasse a ter a 
condição de utilitário e manipulador dos mesmos, em diferentes escalas. 

Ainda de acordo com Mendonça e Danni-Oliveira (2007), nos primórdios 
da humanidade, o conhecimento sobre a atmosfera era muito pobre, assim 
como era, de maneira geral, todo o conhecimento humano da realidade, devido 
à fraca capacidade de abstração do homem naquela época. Por isso, era comum 
a atribuição de fenômenos desconhecidos a entidades mitológicas. Por muito 
tempo, acontecimentos como chuva, raio, trovão entre outros, foram atribuídos 
a seres mitológicos.

O livro Meteorológica, escrito por Aristóteles (340 a. C.), é um dos primeiros 
registros que se tem sobre o estudo da meteorologia. Embora boa parte deste 
tratado não esteja de acordo com a meteorologia moderna, especialmente por 
tratar conceitos meteorológicos com um enfoque filosófico, o trabalho de Aris-
tóteles foi respeitado como a autoridade em meteorologia durante cerca de 
2.000 anos. Este trabalho apresentou o conhecimento da atmosfera da época 
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e incluiu tópicos como nuvens e nevoeiros, chuva, vento, raios e trovões e mu-
danças climáticas (BINDI, [s.d.a]).

O maior desenvolvimento de nível científico sobre meteorologia ocorreu 
a partir do século XVI, com forte contribuição principalmente das ciências físicas, 
que proporcionaram a criação de equipamentos de medição como o termô-
metro, inventado por Galileu Galilei em 1593, e o barômetro, criado por Torricelli 
em 1643. Gabriel Daniel Fahrenheit construiu um termômetro de mercúrio em 
1714, que foi o primeiro a conter uma escala fidedigna para medir temperaturas 
baixas (congelamento da água - 32°F) e altas (ebulição da água - 212°F). A partir 
daí, novas tecnologias e equipamentos foram surgindo, possibilitando, assim, 
que o conhecimento sobre os fenômenos atmosféricos fosse se aprimorando 
e evoluindo (BINDI, [s.d.a]).

Com a invenção do telégrafo em 1843, viabilizou-se a transmissão rotineira 
de observações de tempo em diversos locais. A partir destes dados, mapas cli-
máticos rudimentares eram obtidos, possibilitando a identificação de padrões de 
vento de superfície e de tempestades. Já na década de 1960, com o lançamento 
de satélites meteorológicos, foi possível uma análise e monitoramento em tempo 
real das condições atmosféricas em escala regional e planetária (MENDONÇA; 
DANNI-OLIVEIRA, 2007; BINDI, [s.d.b]).

Atualmente, com a evolução dos sistemas de comunicação, inaugurou-se 
um período de intensa circulação de informações – ocasionado principalmente 
pela internet – o que facilitou e ampliou a difusão de dados meteorológicos e 
climáticos. O fácil acesso a essas informações possibilitou um melhor conheci-
mento da dinâmica planetária e regional, contribuiu para elaboração de pesquisas 
e popularizou a climatologia (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007).

A meteorologia e a climatologia permaneceram, por um longo período da 
história, como parte de um só ramo do conhecimento no estudo da atmosfera 
terrestre. Desde o século VI a.C. até por volta do século XVIII d.C., as características 
atmosféricas eram observadas e estudadas tanto em fenômenos específicos 
quanto na espacialidade e temporalidade dos mesmos. A sistematização do 
conhecimento científico, produzido segundo princípios de lógica e método, 
deu-se no contexto europeu nos séculos XVII e XIX. As contingências positivistas 
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da época possibilitaram a fragmentação do conhecimento em ramos específicos, 
dando origem à ciência moderna. Dessa maneira, o estudo da atmosfera pela 
meteorologia ficou pertencendo ao campo das ciências naturais (ao ramo da 
física), sendo de sua competência o estudo dos fenômenos isolados da atmosfera 
e do tempo atmosférico (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007).

Segundo Francisco Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 13), “o tempo 
atmosférico é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado ins-
tante e lugar”. O estado da atmosfera é entendido como sendo o conjunto de 
atributos que definem aquele momento, como temperatura, umidade, radiação, 
precipitação, pressão, ventos, entre outros. 

O clima, por sua vez, “refere-se às características da atmosfera, inferidas de 
observações contínuas durante um longo período”. O clima abrange um maior 
número de dados do que as condições médias do tempo em uma determinada 
área; inclui considerações dos desvios em relação às médias (variabilidade), con-
dições extremas e as probabilidades de frequência de ocorrência de determi-
nadas condições de tempo. Desta forma, o clima apresenta uma generalização, 
enquanto o tempo lida com eventos específicos (AYOADE, 1998).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (IMET), “a meteoro-
logia engloba tanto tempo como clima, enquanto os elementos da meteorologia 
devem necessariamente estar incorporados na climatologia para torná-la sig-
nificativa e científica. O tempo e o clima podem, juntos, ser considerados como 
consequência e demonstração da ação dos processos complexos na atmosfera, 
nos oceanos e na Terra”.

A meteorologia trata da dimensão física da atmosfera. Em sua especifi-
cidade, ela aborda fenômenos meteorológicos como raios, trovões, descargas 
elétricas, nuvens, composição físico-química do ar, previsão do tempo, entre outros. 
Dado à sua característica de ciência física, a meteorologia trabalha também com 
a concepção dos instrumentos para a mensuração dos elementos atmosféricos, 
o que possibilita o registro desses fenômenos e forma uma fonte de dados fun-
damental para o desenvolvimento dos estudos da climatologia (MENDONÇA; 
DANNI-OLIVEIRA, 2007).
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A climatologia, por sua vez, é voltada ao estudo da espacialização dos 
elementos e fenômenos atmosféricos e de sua evolução. Ela integra-se como uma 
subdivisão da meteorologia e da geografia. Esta última compõe o campo das 
ciências humanas e tem como propósito o estudo do espaço geográfico a partir 
da interação da sociedade com a natureza (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007).

Segundo Francisco Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 15), “a climatologia 
constitui o estudo científico do clima. Ela trata dos padrões de comportamento 
da atmosfera em suas interações com as atividades humanas e com a superfície 
do planeta durante um longo período de tempo”.

No século XIX, a meteorologia evolui mais para o campo da previsão do 
tempo. Com isso, começam a surgir as primeiras organizações de estações ob-
servadoras, que mais tarde se transformaram em uma grande rede de observa-
tórios climáticos, em que diariamente se mapeava os dados atmosféricos, dando 
início ao sistema de previsão de tempo. Com o passar dos anos, vários países 
estabeleceram serviços meteorológicos baseados nas observações obtidas das 
redes de estações de monitoração. Em virtude da grande necessidade de uma 
padronização no intercâmbio de informações meteorológicas entre as nações, 
foi fundada, em 1873, a Organização Meteorológica Internacional (OMI).  Em 
1950, a OMI é substituída pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), e é 
reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1951 (AYOADE, 1998).

A Organização Meteorológica Mundial é uma agência especializada da 
ONU. Ela é o organismo internacional autorizado pelas Nações Unidas a dispor 
de ações que dizem respeito ao estado e comportamento da atmosfera da Terra, 
sua interação com os oceanos, o clima que ela produz e respectiva distribuição 
de recursos hídricos. A sede da OMM está localizada em Genebra, na Suíça 
(INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, [s.d]).

A organização também é responsável por promover a cooperação no 
estabelecimento de redes para fazer observações meteorológicas, climatoló-
gicas, hidrológicas e geofísicas, bem como o intercâmbio, o processamento e 
a padronização de dados relacionados. Além disso, auxilia a transferência de 
tecnologia, a formação e a investigação, assim como promove a colaboração 
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entre os serviços meteorológicos e hidrológicos nacionais de seus membros e 
possibilita a aplicação da meteorologia nos serviços meteorológicos públicos, 
a agricultura, as questões da aviação, transporte, meio ambiente, da água e 
da mitigação dos impactos de desastres naturais (INSTITUTO NACIONAL DE 
METEOROLOGIA, [s.d]).

No Brasil, a OMM é representada pelo Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET), que faz parte da OMM desde a sua fundação, em 1950.

Além do INMET, também devemos citar o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais  (INPE), o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e a 
Sociedade Brasileira de Meteorologia (SBMET), que são organizações de extrema 
contribuição para o desenvolvimento da meteorologia no Brasil.

Em Portugal, o órgão público responsável por gerenciar e desenvolver 
pesquisas no ramo da meteorologia, climatologia e geofísica é o Instituto Por-
tuguês do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Internacionalmente, uma das instituições de maior destaque, no que se 
refere a assuntos sobre meteorologia, oceanos, atmosfera e clima, é a National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ou como é conhecida aqui no 
Brasil, Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. A NOAA é um órgão 
americano que tem o objetivo de informar os cidadãos sobre perigos no tempo 
e mares, bem como as mudanças ambientais que ocorrem ao nosso redor. Ela 
guia o uso e a proteção do oceano e de recursos litorâneos, e conduz pesquisas 
para melhorar a compreensão do meio ambiente (NATIONAL OCEANIC AND 
ATMOSPHERIC ADMINISTRATION, 2013).

Computação na Meteorologia

A atmosfera, como sistema físico, é regida por um conjunto de equações 
matemáticas que deriva da segunda lei de Newton e do cálculo diferencial, de-
senvolvido durante o século XVIII. Porém, o sistema de equações que determina 
o movimento da atmosfera é muito complexo e não pode ser resolvido de forma 
exata e analítica, exigindo algumas aproximações. No início do século houve 
uma tentativa de resolver estas equações manualmente: milhares de pessoas 
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demoram mais de 48 horas para fazer uma previsão de 24 horas, obtendo re-
sultados desastrosos. A partir disto, os meteorologistas perceberam a grande 
necessidade de realizar operações numéricas mais rápidas e de contar com um 
sistema de equações mais simplificado e eficiente (TEIXEIRA, 2010).

A invenção do computador, na década de 1950, possibilitou pela primeira 
vez previsões de tempo em forma numérica, surgindo os primeiros “modelos 
atmosféricos”. Os primeiros modelos eram muito simples e representavam a 
atmosfera composta por uma única camada como se fosse um oceano de ar. 
Gradativamente, com o desenvolvimento de computadores mais rápidos e efi-
cientes, os modelos numéricos ficaram mais precisos e completos. Nas décadas 
de 1970 e 80, a Europa e os Estados Unidos já possuíam modelos relativamente 
sofisticados, embora no Brasil as previsões ainda fossem feitas em forma subjetiva, 
aproveitando as informações de modelos rodados no exterior (TEIXEIRA, 2010).

A previsão de tempo apresentada atualmente em jornais, telejornais e 
rádios só é possível porque houve o desenvolvimento em computação e mode-
lagem numérica de tempo. Como já citado acima, as previsões meteorológicas 
são feitas através da coleta de dados sobre o estado atual da atmosfera terrestre. 
No entanto, esses dados precisam ser utilizados de forma adequada, por isso, 
é preciso verificar se são confiáveis. Através de programas de computadores, 
é possível validar a qualidade e integridade dos dados meteorológicos. Poste-
riormente, os dados são armazenados em sistemas de bancos de dados para 
acesso contínuo pelos diversos centros meteorológicos distribuídos pelo mundo 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE METEOROLOGIA, 2013).

Além disso, a computação também é indispensável no processamento de 
imagens meteorológicas capturadas por satélites, que são fundamentais para 
o monitoramento da movimentação das nuvens, massas de ar e identificações 
de perigos ambientais como queimadas e formação de furacões e tornados. 
Podemos citar como exemplo o Centro de Processamento de Imagens da Di-
visão de Geração de Imagens (DGI), localizado em Cachoeira Paulista. O DGI é 
responsável pelo processamento das imagens capturadas pelos satélites CBERS. 
Os dados capturados pelos satélites CBERS são enviados à Estação de Recepção 
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e de Gravação de dados (ERG), que faz parte do INPE, e depois são transmitidos 
para o DGI (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2011).

Nesse contexto é que se enfatiza a importância da ciência da computação 
aplicada à meteorologia, pois além de possibilitar o processamento de tais infor-
mações em um tempo viável, também auxilia na transmissão, armazenamento 
e divulgação desses dados.

A ESTAÇÃO METEOROLÓGICA UTILIZADA

Neste projeto, para a coleta de dados meteorológicos é utilizada uma 
estação meteorológica profissional da Oregon Scientific, modelo WMR928NX, 
como se mostra na Figura 1. Esta estação é composta por vários sensores, com 
alimentação remota, que transmitem via rádio a frequência das informações 
para uma central.

Figura 1 – Estação meteorológica WMR928NX.

Fonte: Mercado Livre, 2013.

Os sensores considerados são de índice pluviométrico, velocidade e di-
reção do vento, temperatura e umidade interna e externa, pressão barométrica.

A estação WMR928NX possui quatro conjuntos de sensores: pluviômetro, 
anemômetro, termo-higrômetro externo e baro-termo-higrômetro interno.

O pluviômetro é o sensor responsável por medir o índice pluviométrico, 
ou seja, ele mede o nível de precipitação – quantidade de chuva – em um de-
terminado tempo e local. Ele consegue medir de 0 a 9999 mm de precipitação. 
O intervalo de medição é de 45 segundos.

O anemômetro monitora a velocidade e direção do vento. Seus limites men-
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suráveis são de 0 a 56 m/s (aproximadamente 201,6 km/h) para a velocidade, e de 
0 a 359º (graus) para a direção do vento. O intervalo de medição é de 14 segundos.

O termo-higrômetro externo capta a temperatura e umidade externa. 
Os limites para a temperatura vão de -20 ºC a 60 ºC, com variação mínima de 
0,1ºC; para umidade relativa do ar os limites são de 2% a 98%. O intervalo de 
medição é de 38 segundos.

O baro-termo-higrômetro interno é responsável por medir a temperatura 
e umidade no ambiente interno e a pressão atmosférica. Além disso, ele também 
faz uma pequena previsão do tempo para as próximas 24 horas. Essa previsão 
é mostrada em um display embutido no próprio sensor, que tem como base 
quatro indicadores: ensolarado, pouco nublado, nublado e chuva. Os limites 
mensuráveis são de 795 mb a 1050 mb para a pressão, de 5º C a 50 ºC para a 
temperatura e de 2% a 98% para umidade relativa do ar. O intervalo de medição 
é de 37 segundos.

Figura 2 – Ícones exibidos pelo sensor interno.

Fonte: retirado do manual da estação Oregon Scientific WMR928NX.

Figura 3 – Sensores e transmissores da estação.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Tanto o termo higrômetro externo como o baro-termo-higrômetro interno 
medem a temperatura do ponto de condensação da água, também conhecido 
como ponto de orvalho. Os limites mensuráveis vão de 0 ºC a 49 ºC no termô-
metro interior e de -10 ºC a 60 ºC no termômetro exterior.

Com exceção do baro-termo-higrômetro interno, todos os sensores estão 
ligados a um transmissor solar. Este transmissor é responsável por enviar as 
informações captadas pelos sensores à central de coleta de dados, além de 
alimentá-los, utilizando energia solar. Para auxiliar na alimentação, os transmis-
sores também contam com duas pilhas no formato AA.

A central coletora de dados ou unidade principal (Figura 4) é responsável 
por receber e mostrar as informações captadas pelos sensores, além de repassá-las 
a um computador. Ela possui um display que exibe os últimos dados captados. 
Esses dados são: temperatura, umidade, ponto de orvalho – tanto internos como 
externos – pressão, precipitação atual (acumulado do dia anterior e o acumulado 
total desde que a unidade principal foi ligada), a velocidade e a direção do vento. 
Ela também exibe a previsão feita pelo sensor interno e um pequeno gráfico 
em forma de barras, para mostrar a variação da pressão nas últimas 24 horas. As 
informações podem ser exibidas tanto nas unidades do Sistema Internacional 
como das Unidades Imperiais.

Figura 4 – Unidade principal da estação WMR928NX.

Fonte: LOJA OREGON SCIENTIFIC BRASIL, 2012.
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Localização dos equipamentos

Os sensores da estação – pluviômetro, anemômetro e termo-higrômetro 
– estão instalados em uma torre, que se encontra sobre o Centro Discente de 
Informática (CDI) na Universidade de Franca. Suas coordenadas geográficas são: 
latitude 20º 34' 9,8" sul; longitude 47º 24' 14,5" oeste; e altura de 1017 m em 
relação ao nível do mar. 

A central de coleta de dados e o baro-termo-higrômetro interno estão 
localizados internamente no CDI, próximo à sala 63.

Figura 5 – Localização dos sensores.

Fonte: Arquivo do autor.

Funcionamento e interligação do sistema

Os sensores enviam as informações captadas via radiofrequência para a 
central. Assim que recebe dados de algum dos sensores, a central atualiza as 
informações mostradas em sua tela e também os envia para o computador, via 
comunicação serial, por meio de uma interface RS-232. Os dados enviados pela 
central são decodificados e processados por um software desenvolvido neste 
projeto, que logo em seguida armazena esses dados em um banco de dados. 
Para que o usuário possa acessar e visualizar essas informações, uma página web 
foi criada e disponibilizada na internet.
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Nas Figuras 6 e 7, podemos ver o esquema de funcionamento da estação 
meteorológica Oregon e o fluxo dos dados metrológicos, respectivamente.

 

Figura 6 – Esquema de funcionamento da estação Oregon.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 7 – Fluxo dos dados meteorológicos.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES

Para visualização e apresentação dos dados ao usuário, foi desenvolvida 
uma página web, que pode ser acessada pelo seguinte endereço: <http://www.
cdi.unifran.br/meteorologia>.  Por meio da web, é possível que qualquer pessoa 
acesse e veja as informações de qualquer lugar ou dispositivo com acesso à internet.

A página foi desenvolvida na linguagem Hypertext Preprocessor (PHP) e 
HyperText Markup Language (HTML), utilizando Cascading Style Sheets (CSS) para 
formatação do layout. O PHP é uma poderosa ferramenta de programação, que 
possibilita a criação de páginas web com conteúdo dinâmico e fácil integração 
com banco de dados MySQL, além de ser uma linguagem gratuita, de código 
aberto e utilizado mundialmente.

No site, o usuário pode visualizar os dados de três formas:

- condições atuais;

- consultas e relatórios;

- gráficos.

Condições atuais 

Nessa seção são exibidas as últimas informações captadas pela estação 
meteorológica sobre temperatura, umidade, ponto de orvalho, sensação térmica, 
velocidade e direção do vento, precipitação atual acumulado do dia e do mês 
e o status do tempo. Também é exibido o horário de nascer e pôr do sol e um 
resumo das variações das condições do dia atual.

Consultas e relatórios

Os dados são mostrados em forma de tabelas, nas quais é possível ver 
detalhadamente as principais informações que foram registradas em um de-
terminado período pela estação meteorológica. Nos relatórios são exibidos os 
valores mínimos, máximos e médios sobre temperatura, umidade, ponto de 
orvalho, pressão e velocidade do vento; além da direção predominante do vento 
e precipitação acumulada. As tabelas foram montadas tendo como base o site 
do INMET.
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Gráficos

Os dados são os mesmos que os mostrados nas consultas e relatórios, 
porém são apresentados na forma de gráficos, em que é possível ver com mais 
clareza as variações e extremos ocorridos durante um determinado intervalo de 
tempo. Além disso, também são gerados gráficos cruzando alguns dados dife-
rentes, como temperatura, umidade e orvalho; precipitação e umidade relativa 
do ar; e temperatura e pressão barométrica.

Antes de serem apresentados, os dados são filtrados e agrupados de acordo 
com parâmetros mais relevantes para um determinado período de tempo ou 
tipo de informação que se deseja obter. Por exemplo, se alguém está interessado 
em saber a informação sobre algum dado climático em um determinado dia, 
não é interessante mostrar todos os registros armazenados naquele dia, e sim 
os valores médios e extremos atingidos naquela data.

Os cálculos de valores médios, máximos e mínimos, visualizados nos re-
latórios e gráficos, são executados diretamente pelo banco de dados, utilizando 
as funções internas da linguagem Structured Query Language (SQL), otimizando 
bastante os resultados das consultas.

No caso da direção do vento, a informação de maior importância é qual 
a direção que predominou durante um determinado intervalo de tempo. Para 
obter tal informação, é feita uma consulta na qual é contada a quantidade de 
registros agrupada por cada direção. Como o intervalo de tempo em que as 
informações são armazenadas é sempre o mesmo, a direção que tiver mais 
registros é a que predominou na maior parte do tempo.

Para adquirir os dados referentes ao acumulado de precipitação, basta 
especificar o período de tempo desejado e subtrair o total registrado no instante 
inicial do total registrado no instante final.

As informações são agrupadas de três formas: a cada hora do dia, a cada 
dia do mês e a cada mês do ano. Dessa forma, é possível ter uma noção mais 
abrangente e detalhada do comportamento das condições meteorológicas no 
decorrer do tempo. Nos gráficos, também há a possibilidade de visualizar os dados 
das últimas vinte e quatro horas, dos últimos sete dias e dos últimos seis meses.
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Os horários do nascer e do pôr do sol são calculados utilizando as fun-
ções date_sunrise e date_sunset, que estão presentes nativamente no PHP e que 
pedem seis parâmetros: a data atual, tipo de retorno, latitude, longitude, zênite 
e a compensação de horas em relação ao meridiano de Greenwich.

Na página, também estão disponíveis informações a respeito da coleta 
de dados, localização da estação e endereço de e-mail para contato.

Os gráficos exibidos no site são criados a partir de uma Application Pro-
gramming Interface (API ) ou Interface de Programação de Aplicativos – da Google, 
chamada Google Charts. Essa API possibilita que desenvolvedores de ambientes 
web criem gráficos e os acople às páginas web de forma fácil e prática.

 Excepcionalmente, é utilizada outra API para o gráfico de direção do vento, 
chamada de Highcharts. Ela oferece uma maior facilidade e gama de recursos 
para gráficos do tipo polar, que é mais adequado para tratar da direção do vento. 
Apesar de o Google Charts também oferecer tal tipo de gráfico, o mesmo é 
muito limitado e não proporciona as condições necessárias para a criação de 
um gráfico no estilo “rosa dos ventos”, ao contrário do Highcharts, que possui 
um tipo de gráfico específico para isso.

Para criar os gráficos é necessário apenas colocar um código JavaScript na 
página e apontar para qual DIV – tag utilizada para dividir uma área da página 
HTML – o gráfico será desenhado. O PHP fica responsável por conectar e fazer as 
consultas no banco de dados, possibilitando que os gráficos sejam atualizados 
automaticamente a cada acesso.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A página web foi desenvolvida buscando uma apresentação simples das 
condições meteorológicas e de fácil acesso à população em geral, mas que 
também possibilitasse uma visão ampla e ao mesmo tempo detalhada sobre o 
histórico das informações climáticas. 

Acessando o endereço <http://www.cdi.unifran.br/meteorologia>, é 
possível visualizar dados meteorológicos como temperatura, umidade, ponto 
de orvalho, velocidade e direção do vento, precipitação e pressão atmosférica 
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medidos na Universidade de Franca, a partir de 1º de outubro de 2012, com 
exceção dos dados referentes à precipitação, que só estão disponíveis a partir 
de fevereiro de 2013.

É possível classificar a visualização dos gráficos de três formas:

- pelo tipo de informação;

- por cruzamento de dados relacionados;

- por períodos de tempo.

Pelo tipo de informação 

Os gráficos são separados por cada um dos fatores meteorológicos me-
didos: temperatura, umidade ponto de orvalho, pressão, vento e chuva. Para 
cada um deles são gerados três gráficos. Um que mostra o valor instantâneo 
nas últimas 24 horas e outros dois que mostram os valores máximos, médios 
e mínimos nos últimos sete dias e nos últimos seis meses. Isso possibilita uma 
melhor compreensão do comportamento das condições meteorológicas em um 
período próximo e também mais abrangente. Excepcionalmente para a chuva, é 
gerado apenas o gráfico do acumulado da chuva nos últimos seis meses devido 
à grande quantidade de períodos maiores que sete dias em que não há nenhum 
registro de chuva, o que ocasionaria a geração de gráficos sem nenhuma in-
formação. Entretanto, neste gráfico, é possível ir retrocedendo de mês em mês, 
sempre obedecendo a um intervalo de seis meses e não ultrapassando o mês 
anterior a fevereiro de 2013, que é a data em que as informações a respeito da 
chuva começaram a ser registradas. Na Figura 8 é possível ver dois gráficos na 
seção temperatura para exemplificar.

Figura 8 – Gráficos da temperatura no intervalo de 7 dias e 6 meses.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em captura de tela do site em 27 de setembro de 2013. 
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Na Figura 9 temos dois gráficos do tipo polar, que mostram a direção 
predominante do vento em um determinado período.

Figura 9 – Gráficos da direção do vento num intervalo de 24 horas e 7 dias.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em captura de tela do site tirado em 27 de setembro de 2013 às 10h30.

Por cruzamento de dados relacionados

Há uma categoria especial em que dados acerca da temperatura, umidade 
e orvalho são cruzados para que uma melhor observação de padrões possa ser 
feita. Na Figura 10 é possível ver um gráfico em que se percebe claramente que 
a temperatura do ponto de orvalho segue a mesma tendência que a umidade 
relativa do ar.

Figura 10 – Gráfico da temperatura, umidade e orvalho nos meses de abril a setembro de 2013.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por períodos de tempo

Os gráficos são gerados a partir dos relatórios, ou seja, com as informações 
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disponíveis nos relatórios diário, mensal e anual. Adicionalmente, algumas infor-
mações são inseridas e dados de grandezas diferentes também são relacionados, 
como chuva e umidade relativa do ar e temperatura e pressão.

Dependendo do intervalo de tempo, algumas informações interessantes 
podem ser obtidas. Por exemplo, existe um gráfico, na seção gráficos anuais, 
que mostra a velocidade média do vento de cada hora do dia, durante todo o 
ano selecionado. Com isso, é possível perceber qual hora do dia os ventos são 
mais fortes ou mais fracos.

Figura 11 – Gráfico da velocidade média do vento em cada hora do dia durante o ano de 2013.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Comparação com os dados do INMET

Antes que os dados fossem disponibilizados publicamente, foram realizadas 
comparações periódicas com os dados da estação automática do INMET para 
verificar a confiabilidade da estação meteorológica da Oregon Scientific e garantir 
que não houvesse nenhuma discrepância nos dados medidos pela mesma.

Entretanto, como as duas estações se encontram em lugares e ambientes 
diferentes e distantes, fica evidente que os valores registrados por elas não seriam 
os mesmos, especialmente a chuva e o vento, que podem variar muito em lugares 
relativamente próximos. Outro fator é que há um contraste relativamente grande 
quanto à umidade relativa do ar. Porém, neste caso, tal diferença se deve ao local 
em que a estação do CDI está localizada, um ambiente mais seco, haja vista a 
grande quantidade de concreto ao redor. Já a estação do INMET é situada em um 
local com mais vegetação e terreno gramado e, consequentemente, mais úmido.
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A análise e a comparação dos dados foram feitas usando os valores médios 
registrados pelas duas estações meteorológicas num mesmo intervalo de tempo; 
foi gerado um gráfico a partir dos mesmos para verificar se os valores seguiam 
a mesma tendência. Devido às restrições do site do INMET, não é possível obter 
dados anteriores aos últimos 90 dias, por isso os dados comparativos ficaram 
restritos a um intervalo de três meses. Outro ponto a ser levado em conside-
ração é que o número de amostras dos dados do INMET é de apenas uma a 
cada hora do dia; já o da estação do CDI é de aproximadamente uma amostra a 
cada minuto ou três, no caso das informações relativas ao vento. Porém, como 
o intervalo de cada medição é sempre o mesmo, a influência no cálculo dos 
valores médios é mínima.

Gráfico 1 – Comparativo entre a temperatura média registrada pelas estações 
do INMET e CDI nos meses de julho a setembro de 2013.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 2 – Comparativo entre a umidade relativa do ar média registrada pelas  
estações do INMET e CDI nos meses de julho a setembro de 2013.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 3 – Comparativo entre a temperatura média do ponto de orvalho registrado  
pelas estações do INMET e CDI nos meses de julho a setembro de 2013.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 4 – Comparativo entre a velocidade média do vento registrada pelas estações  
do INMET e CDI nos meses de julho a setembro de 2013.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 5 – Comparativo entre a precipitação acumulada registrada pelas estações  
do INMET e CDI nos meses de julho a setembro de 2013.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Como é possível observar nos gráficos apresentados, os valores compa-
rados ficam bem próximos e apresentam a mesma tendência. Pode-se concluir 
que mesmo a estação instalada no CDI não tenha o mesmo rigor da estação do 
INMET, ainda sim, ela é extremamente confiável e rigorosa em suas medições.

CONCLUSÃO

Este trabalho foi desenvolvido tendo como ênfase a aquisição e armaze-
namento de dados meteorológicos, com uma apresentação simples e ao mesmo 
tempo detalhada dessas informações, de tal forma que fosse possível obter uma 
visualização abrangente das variações climáticas tanto instantâneas como ao 
longo do tempo, podendo, no caso, corresponder a intervalos de curta duração 
ou de longa duração.

A utilização de uma estação meteorológica comercial facilitou o processo 
de aquisição dos dados meteorológicos relativos ao estado do tempo em cada 
instante. Após a aquisição dos dados e posterior decodificação, o seu armaze-
namento num banco de dados permitiu então apresentar resultados relativos a 
intervalos de tempo diferentes.

Os dados foram apresentados tanto na forma gráfica como na forma de 
tabelas. Foram utilizados gráficos de formato diferente conforme o tipo de parâ-
metro. Em particular, para a direção do vento foi escolhido um diagrama na forma 
polar por ser mais intuitiva a sua relação com a realidade, isto é, a associação à 
rosa dos ventos ou pontos cardeais. Todos os dados apresentados no trabalho 
foram validados através de comparação com dados do INMET recolhidos em 
uma estação próxima à estação usada neste trabalho.

Outro ponto importante do trabalho foi a disponibilização de todos os 
dados via internet, permitindo assim atingir um dos objetivos definidos pela 
própria Sociedade Brasileira de Meteorologia: fornecer dados de qualidade, em 
quantidade e de fácil acesso para o cidadão.  

O trabalho deixa também claro o importante papel que a ciência da com-
putação tem em termos de aplicação no campo da meteorologia, climatologia 
e meio ambiente.
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Posteriormente, quando a base de dados armazenar uma quantidade 
de registros relativa a um intervalo de tempo maior, da ordem de anos, será 
possível uma análise mais profunda, com recurso a cálculo estatístico de como 
o clima vem se comportando, observando em que épocas determinados fatores 
ocorrem com maior frequência. A partir do cálculo estatístico pode ser analisada 
a probabilidade de determinados fenômenos acontecerem e pode ser apresen-
tada uma previsão de como o clima irá se comportar em um futuro próximo.

Finalmente pode-se concluir que o desenvolvimento deste trabalho pos-
sibilitou a aplicação de muitas áreas do conhecimento relativas à ciência da 
computação e uma grande contribuição e aprimoramento nas habilidades de 
desenvolvimento e pesquisa. Vale a pena destacar que este trabalho, na época 
intitulado como “Aquisição, decodificação e apresentação de dados de uma 
estação meteorológica”, foi merecedor de menção honrosa no 7º Encontro de 
Iniciação Científica e de Professores Pesquisadores, realizado de 8 a 10 de no-
vembro de 2012 na Universidade de Franca, ressaltando assim a importância do 
tema e a qualidade dos resultados obtidos.
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POSICIONADOR AUTOMÁTICO PARA  
PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

AUTOMATIC POSITIONER FOR PHOTOVOLTAIC PANELS

RESUMO

A conversão direta da luz solar em energia elétrica pode ser conseguida por 
meio de células solares através de um processo denominado efeito fotovoltaico. 
Deve-se ressaltar que este processo de conversão não depende do calor, pelo 
contrário, o rendimento da célula solar cai quando sua temperatura sobe. Como 
exemplo temos as células solares que recentemente foram instaladas no Polo Sul, 
que funcionaram perfeitamente e geraram mais potência do que seria esperado 
para um clima polar. Consequentemente, as células solares não são apropriadas 
apenas para regiões ensolaradas, mas também parecem promissoras para áreas 
em que outros tipos de sistemas de energia solar parecem sem perspectivas, o 
que é notável nas partes da região equatorial e zonas temperadas que sofrem de 
baixa insolação, visto que as células solares operam com o mesmo rendimento 
tanto sob céu nublado quanto sob a luz direta do Sol. O melhor aproveita-
mento de captação da luz solar é conseguido quando a placa está posicionada 
adequadamente, em ângulo apropriado, relativo à órbita solar. Desta forma, 
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percebe-se a necessidade de movimentação da placa para adequação conforme 
a hora do dia, estação do ano e ponto de fixação da placa. Portanto, o objetivo 
deste trabalho é demonstrar as técnicas de construção, materiais utilizados e 
resultados obtidos na construção de um protótipo da estrutura de suporte e 
sistema de movimentação e posicionamento de uma placa fotovoltaica com 
o intuito de facilitar a construção de futuros protótipos similares ou não a este 
aqui desenvolvido.

Palavras-chave: energia solar; placa fotovoltaica; posicionamento. 

ABSTRACT

The direct conversion of sunlight into electrical energy can be achieved 
by means of solar cells through a process called photovoltaic effect. It should 
be emphasized that this conversion process does not depend on the heat, on 
the contrary, the solar cell performance drops when the temperature rises. As 
an example, solar cells were recently installed at the South Pole, which worked 
perfectly well and generated more power than would be expected for a polar 
climate. Consequently, the solar cells are not only suitable for sunnier climes, but 
also look promising for areas where other types of solar energy systems look 
like no prospects, notably in those parts of the equatorial and temperate zones, 
which suffer from low insolation, since solar cells continue to operate with the 
same income under overcast skies, such as under direct sunlight. The best way 
to capture sunlight is accomplished when the plate is positioned properly, in 
proper angle relative to the solar orbit, thus realizes the need to drive the plate 
to adjust according to the time of day, season and attachment point of the plate. 
Therefore, the aim of this study is to demonstrate the construction techniques, 
materials and results obtained in building a prototype of the supporting structure 
and the movement and positioning of a photovoltaic plate in order to facilitate 
the construction of future similar prototypes or not this here developed.

Keywords: solar energy; photovoltaic plate; positioning.
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INTRODUÇÃO

A energia elétrica é uma das formas mais versáteis e convenientes de 
energia, sendo recurso indispensável e estratégico para o desenvolvimento das 
populações. 

Apesar dos avanços tecnológicos e benefícios proporcionados pela ele-
tricidade, cerca de um terço da população mundial ainda não tem acesso a 
esse recurso, e uma parcela considerável dos dois terços restantes é atendida 
de forma muito precária. 

No Brasil, a situação é menos crítica, mas ainda preocupante. Embora 
exista abundância de recursos energéticos, há grande diversidade regional e forte 
concentração de pessoas e atividades econômicas em regiões com problemas 
de suprimento energético (ATLAS, 2005).

Para atingir populações isoladas ou regiões de difícil acesso às redes de 
distribuição convencionais, a energia solar fotovoltaica apresenta-se como uma 
solução emergente.

Um dos aspectos importantes ressaltados é que o seu emprego tem 
contribuído para normalizar questões essenciais da geração distribuída, nos 
aspectos da qualidade, segurança e proteção. 

Outro fator importante na expansão do uso da tecnologia fotovoltaica é o 
apelo ambiental, pois estes sistemas têm como características a não modificação 
do equilíbrio térmico da Terra, operando sem emissão de gases de efeito estufa 
ou de gases ácidos, não sendo necessária a formação de lagos para reservatórios 
e o desmatamento só ocorre em grandes instalações, as quais, muitas vezes são 
construídas em áreas desérticas ou semiáridas.

O posicionamento correto da placa fotovoltaica aumenta entre 20 a 40% 
a eficiência de captação da energia solar (CHUN-SHENG et al. 2008). Desta forma, 
temos como objetivo apresentar as técnicas e resultados utilizados na cons-
trução de um protótipo da estrutura de suporte e sistema de movimentação e 
posicionamento de uma placa fotovoltaica que permitirá o melhor alinhamento 
em relação ao sol e, consequentemente, o aumento na eficiência de captação 
da energia.
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A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica partindo de autores 
conceituados, livros, artigos e materiais encontrados na internet, bem como a 
construção de um protótipo para fixar os conceitos aqui apresentados. O protótipo 
foi construído na Universidade de Franca, por alunos do curso de Engenharia 
Mecatrônica vinculado à disciplina Laboratório de Mecatrônica III. 

Espera-se com este artigo contribuir para a comunidade científica ao 
demonstrar as técnicas de construção, os materiais utilizados e os resultados 
obtidos, visando facilitar a construção de futuros protótipos similares ou não a 
este aqui desenvolvido. A construção da automação eletrônica e computacional 
do protótipo será abordada em artigo futuro.

MATERIAIS E MÉTODOS

Neste tópico serão abordados os materiais e métodos utilizados para a 
construção do protótipo de uma placa fotovoltaica, bem como a sua sequência 
de montagem.

Placa Solar

O mercado disponibiliza vários tipos de placas fotovoltaicas com dimen-
sões variadas que podem ser ajustadas para quaisquer aplicações, sendo assim, 
optamos por utilizar uma placa solar dentro de padrões fornecidos pelo mercado, 
facilitando o acesso à realização do projeto, posteriores ampliações e produção 
serializada.

 O painel fotovoltaico utilizado no projeto é um item existente no mer-
cado fabricado pela empresa Kiocera, que permite a captação por hora de 180 
W, energia suficiente para manter acesas durante o período de captação (ou 
armazenar baterias para uso posterior) 12 lâmpadas de 15 W, ou ainda, um re-
frigerador mais 4 lâmpadas de 15 W ou qualquer  equipamento que necessite 
até 180 W para seu uso.

A placa possui dimensão de 1.500 mm de comprimento por 668 mm 
de largura e peso de aproximadamente 12.4 kg, que facilita a construção do 
mecanismo.
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Figura 1 - Placa solar fotovoltaica.

Atuadores

A movimentação da base de suporte da placa fotovoltaica será realizada 
por atuadores também disponíveis no mercado com o mesmo intuito de facilitar 
a produção de outros protótipos similares e produção serializada.

Utilizamos os atuadores LA31 TECHLINE produzido pela empresa LINAK, 
sendo que optamos por estes atuadores pelo excelente torque1, ausência de 
ruídos e facilidades de controles.

Estes atuadores disponibilizam retorno de posicionamento por meio de 
sensor do tipo “Hall”. Este sinal posteriormente será tratado e possibilitará ao 
sistema eletrônico controle preciso sobre o posicionamento.

Figura 2 – Atuador.

Estrutura de suporte da placa

Na construção da base de suporte da placa fotovoltaica, utilizamos barras 
de ferro em formato L de 30 mm de altura por 20 mm de largura, que permitirão 
o assentamento da placa.

1  Quantidade de torção exercida por uma força sobre um objeto.
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Para evitar riscos de torções na estrutura que poderiam danificá-la, efe-
tuamos  travamentos soldando travessas com barras de ferro de 30 mm de largura 
por 5 mm de espessura, fortalecendo assim toda a estrutura da base.

Figura 3 - Estrutura da base da placa.

Suporte da estrutura de movimentação

A estrutura com a placa fotovoltaica foi fixada ao suporte que permitirá 
a movimentação e também a instalação no local apropriado.

Para realizar a construção deste suporte, utilizamos barra circular de ferro 
com 500 mm de diâmetro e 1.300 mm de altura.

Na base deste suporte, construímos uma caixa de cimento de 500 mm 
x 500 mm x 500 mm, permitindo o transporte do protótipo para exposição em 
vários locais.

No topo deste suporte soldamos o dispositivo que permitirá a movimen-
tação do suporte da placa fotovoltaica.

Figura 4 - Suporte de movimentação.
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Sistema de movimentação

O dispositivo que permite liberdade de movimento ao suporte da placa 
fotovoltaica foi instalado no topo do suporte da estrutura de movimentação e 
é composto por uma cruzeta utilizada em veículos de linha nacional, sendo fácil 
encontrá-la em casas de autopeças em necessidade de reposição ou construções 
seriadas.

A cruzeta é fixada no dispositivo de forma idêntica à utilizada na mon-
tagem em veículos.

Figura 5 – Cruzeta.

Fixação dos atuadores

A movimentação do sistema será realizada por dois atuadores, fixados na 
base do suporte do sistema de movimentação e também na base do suporte 
de fixação da placa fotovoltaica.

Fixação dos atuadores na base do suporte do sistema de movimentação

Os atuadores não são fixados diretamente na base, visto que, desta forma, 
perderiam ângulo de movimentação.

Os atuadores foram acoplados a um pivô, que permitiu liberdade de mo-
vimentos e criou distância necessária ao posicionamento dos atuadores.

Figura 6 - Fixação inferior dos atuadores.
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Fixação dos atuadores no suporte da placa fotovoltaica

Os atuadores também não puderam ser fixados diretamente na base do 
suporte da placa fotovoltaica, visto que, desta forma, ao atingirem determinados 
ângulos próximos ao máximo permitido pelo sistema de movimentação, os 
atuadores forçariam a base, causando danos irreversíveis ao sistema de movi-
mentação e até mesmo às placas fotovoltaicas.

Nesta fixação também se faz necessária a inclusão de uma dobradiça 
entre o atuador e a base de fixação da placa.

Figura 7 - Fixação dos atuadores na base da placa fotovoltaica.

Controles de final de curso e proteção ao sistema de movimentação

Nesta fase do projeto, estes controles não estão habilitados, visto que eles  
serão implementados com a fase de controle eletrônico e software.

Eles serão necessários para que o sistema se oriente, por exemplo, quando 
o sistema for desligado inesperadamente, ele necessitará ir até um ponto “zero” 
para depois fazer a leitura dos sensores de posicionamento do atuador, conse-
guindo assim voltar à posição de operação.

Acoplamento do suporte de fixação com o suporte da placa 
fotovoltaica

As duas partes básicas do protótipo (fixação e movimentação/ suporte 
da placa) são  construídas de forma independente e posteriormente acopladas 
para a montagem final. 

O acoplamento é feito por meio de quatro parafusos de fixação que unem 
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as duas placas através de furos feitos em duas chapas retangulares que foram 
soldadas cada uma em uma parte.

Figura 8 - Acoplamento do suporte inferior e suporte da base da placa fotovoltaica.

Protótipo final

A figura a seguir mostra o protótipo final em exposição, com a montagem 
completa e fixada na base de concreto que permite o deslocamento, mas ao 
mesmo tempo, sustenta a movimentação efetuada pela placa e atuadores.

Figura 9 - Protótipo final em exposição.

Sequência de montagem do protótipo

A montagem do protótipo foi efetuada na seguinte sequência:

•	 corte das barras L em duas peças de 1.510 mm e mais duas peças 
de  678 mm;

•	 soldagem das barras para criar a base do suporte da placa fotovoltaica;

•	 corte de duas barras de ferro, uma de 1.510 mm e outra de 678 mm 
(travessas) para serem soldadas ao suporte da placa com o intuito de 
dar estabilidade e resistência a ele;
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•	 corte de uma barra de ferro de 1.510 mm para ser soldada ao suporte 
da placa com o intuito de dar estabilidade e resistência a ele (travessa);

•	 corte da barra tubular para criar o suporte de movimentação;

•	 montagem da cruzeta no topo da barra tubular;

•	 soldagem dos dois pivôs para posterior encaixe dos atuadores;

•	 corte a chapa de ferro de 300 mm x 300 mm para ser acoplada no 
suporte da placa;

•	 corte a chapa de ferro de 300 mm x 300 mm para ser acoplada acima 
da cruzeta;

•	 furo das duas placas mencionadas anteriormente para posterior fixação 
e montagem do protótipo;

•	 soldagem da chapa de fixação na base do suporte da placa;

•	 soldagem da chapa de fixação no topo da base do suporte inferior;

•	 fazer molde da base de cimento para sustentação do protótipo; 

•	 soldagem das dobradiças no suporte da placa;

•	 pintura das partes inferior, superior do protótipo e base de cimento;

•	 montagem da base de cimento no suporte inferior;

•	 montagem do suporte da placa na base inferior;

•	 montagem dos atuadores.

DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE ELETRÔNICO

O controle dos atuadores lineares utilizados para posicionar o painel é feito 
com o CI L298, sendo usados dois canais para cada motor, ou seja, um CI, devido 
à corrente relativamente alta consumida pelos motores (aproximadamente 2.8A 
@ 12V, conforme testes de laboratório).

Foram implementadas também no circuito etapas que possibilitam a 
medida da tensão e corrente fornecida pelo painel fotovoltaico, permitindo via 
software observar a potência gerada, eficiência etc. Para a medida de corrente 
foram utilizados três amplificadores operacionais LM741 numa montagem de 
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entrada diferencial, em que aplicaremos a carga a um resistor de baixa impedância 
e alta potência, observando a queda de tensão e chegando ao valor da corrente. 

Figura 10 – Diagrama do circuito eletrônico.

Para alimentação dos amplificadores operacionais, a partir das tensões 
disponíveis (somente positivas) foi necessária a montagem de um oscilador, nesse 
caso foi utilizado um NE555, e a partir desta oscilação retificar a parte negativa 
da onda quadrada gerada, produzindo assim a tensão negativa necessária para 
alimentar tais componentes.

Para a configuração do posicionador é necessário fornecer informações 
como posição (dada em graus de latitude e longitude), data e hora. Essa confi-
guração poderá ser feita através da interface USB, como também pelo display/
botões de usuário.
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Toda a contagem de tempo foi implementada utilizando um Real Time Clock 
(RTC) de modelo DS1302, um CI dedicado com função de relógio de tempo real.

O microcontrolador TM4C123G-H6PMI da Texas Instrumens, de 32 bits, é 
baseado na tecnologia ARM Cortex M4, que processa as informações e controla 
todos os dispositivos acima citados; também trabalha a uma frequência de 80 
MHz e possui unidade dedicada para processamento de ponto flutuante, ga-
rantindo bom desempenho na execução dos cálculos matemáticos complexos 
para determinar a posição do painel. Além do baixo consumo de energia, foram 
dos itens determinantes para a escolha deste microcontrolador os dois módulos 
disponíveis Quadrature Encoder Interface (QEI), que em português seria Interface 
para Encoder de Quadratura, utilizados para a determinação precisa da posição 
dos atuadores lineares. Também estão disponíveis dois conversores analógico-
-digital com resolução de 12 bits, que são utilizados na aquisição de dados de 
tensão, corrente, temperatura e luminosidade.

A próxima etapa do projeto eletrônico é o desenvolvimento da placa de 
circuito impresso. Essa etapa já está em andamento, conforme mostrado no 
modelo da Figura 2. Uma certa dificuldade está sendo enfrentada, devido à 
relativa densidade de componentes e trilhas.

Figura 11 – Modelo 3D da PCI (em fase de desenvolvimento).

Desenvolvimento do firmware da controladora

Toda a programação do microcontrolador está sendo implementada em 
linguagem C com o uso do compilador Code Composer Studio (CCS) da Texas 
Instruments (TI), a mesma fabricante do microcontrolador . Também é utilizada a 
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biblioteca TivaWare, que traz funções que facilitam o tratamento dos periféricos 
(Timers, ADCs, QEIs etc).

Abaixo, alguns trechos do código-fonte para desenvolver alguns controles 
que já foram implementados:

Figura 12 - Função de configuração do módulo UART.

Figura 13 - Função de configuração do módulo de encoder de quadratura.
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CONCLUSÃO

Entre as fontes de energia limpa atualmente disponíveis, a energia solar 
fotovoltaica é sem dúvida alguma a que possui maior taxa de probabilidade 
de exploração pela disponibilidade constante e quase inesgotável da luz solar, 
o que permite a instalação do processo de captação a sua utilização em áreas 
desérticas, permitindo reduzir o impacto ambiental provocado pela construção 
de usinas hidrelétricas, reutilização de espaços públicos, prédios etc.

Auxiliando no aumento da eficiência de captação para este recurso até 
então inesgotável, este projeto demonstra que a energia solar fotovoltaica, apesar 
de ainda estar no inicio de sua exploração, vem acompanhada de processos e 
projetos que auxiliarão a humanidade como um todo, abrangendo todas as 
classes sociais e respeitando os limites do planeta.
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