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No rumo certo
Plataforma integrada de
sensores vai tornar mais preciso
o vôo dos aviões de pequeno porte

sistema de navegação dos
aviões de pequeno porte
está prestes a ganhar um
novo equipamento
que
vai unir dois tipos de sistemas hoje utilizados para determinar a
posição, trajetória e atitude (posição angular) de aeronaves. A novidade é uma
plataforma integrada de sensores inerciais e do Global Positioning System
(GPS) - Sistema de Posicionamento
Global-, que vai dar mais segurança à
classe desses aviões, como já acontece
com aeronaves de grande porte. Essa
plataforma está em desenvolvimento
final na empresa Navcon - Navegação e
Controle, de São José dos Campos.
Os sensores inerciais são considerados instrumentos primários de navegação e são independentes de sinais externos para funcionar. Eles são formados, .
principalmente, por dois instrumentos:
os giroscópios e os acelerômetros. Os
primeiros registram todos os movimentos da aeronave durante o vôo e funcionam por meio de princípios mecânicos,
com um rotor girando como um pião e
registrando os movimentos da aeronave
em relação à caixa em que está instalado. Também funcionam com laser emitido por meio de fibras ópticas. O movimento do avião é sentido na diferença
de velocidade de recepção do laser que
percorre a fibra. Eles disponibilizam
para os pilotos informações sobre a atitude do avião em três eixos: direção, ângulo do bico (inclinação para baixo ou
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para cima) e ângulo das asas (inclinação para os lados), mostrando se o avião
está voando paralelo ao solo. Os acelerômetros fornecem dados relacionados
à velocidade do avião.
O GPS é um sistema secundário de
auxílio à navegação - seu uso como sistema principal ainda está sendo testado.
Ele é formado por uma constelação de
24 satélites, na órbita de 20 mil quilômetros de altitude, que enviam sinais
captados por aparelhos receptores nas
cabines dos aviões. Os sinais são usados
para determinar posição e trajetória dos
aviões, por meio de coordenadas de latitude e longitude, linhas imaginárias
que cortam o planeta. A margem de erro dos sinais GPS, que no passado era
da ordem de 100 metros, hoje fica entre
1 e 3 metros, graças à correção das estações de referência localizadas em terra
chamadas de Differential Global Positioning System (DGPS).

Vôo cego - A plataforma integrada melhorará o uso do GPS e dos sensores e
foi concebida para suprir falhas que
possam existir nos dois sistemas. Os giroscópios podem ser pouco confiáveis
e imprecisos e podem precisar de constantes correções ao longo do vôo. Em
modelos mais simples e baratos, a margem de erro pode chegar a 10 graus por
hora, o que levaria o avião a uma trajetória completamente
equivocada. Giroscópios de alta precisão, entretanto,
têm desvio de apenas 0,01 grau por
hora, mas são aparelhos que podem'
custar por volta de US$ 300 mil.
O sistema GPS, por sua vez, só funciona se o sinal de quatro satélites da
constelação for captado simultaneamente pelo avião. Mas isso nem sempre é possível, o que pode levar a aeronave a fazer um vôo cego por alguns
instantes. "Falhas na transmissão do
sinal, restrições geométricas de posicionamento e até mesmo uma manobra
da aeronave podem fazer com que o
sinal do sistema GPS não seja captado
pelas antenas localizadas no avião", explica Schad.
Batizada de Sistema Modular de
Atitude e Navegação (Sman), a plataforma também poderá ser usada por
foguetes, mísseis, satélites, automóveis
e navios. Depois de três anos de pesquisas e desenvolvimento, os engenheiros
da Navcon concluíram, em abril, um
protótipo do equipamento, que teve

apoio do Programa de Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas (PIPE),
da FAPESP. "Vamos utilizar sensores
inerciais mais baratos e de baixa precisão e, mesmo assim, graças à integração
com o receptor GPS, os resultados obtidos são bastante satisfatórios", afirma
o engenheiro de eletrônica Valter Ricardo Schad, diretor da Navcon e um
dos inventores do Sman.
orma

modular é outra grande vantagem do Sman que
faz com que ele possa ser
utilizado por diferentes
~
veículos. "O Sman é um
sistema de prototipagem (elaboração de
protótipos) rápida. Isso significa que para
cada aplicação podemos definir o nível
de integração desejada", conta o engenheiro industrial do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe), Otávio
Santos Cupertino Durão, coordenador
do projeto. Por causa dessa característica, a plataforma pode ser usada por automóveis, para navegação ou monitoramento de frotas. Na Europa e Estados
Unidos, vários sistemas de navegação
veicular estão em uso. Eles têm a função de mostrar em uma tela no painel
do veículo a rua em que o carro está
percorrendo
e mostrar o melhor caminho ou, ainda, mostrar o estado do
trânsito nas ruas e avenidas à frente.
"Nesse caso, o sistema não precisará ser
tão complexo como em aviões, já que
na navegação veicular só estamos interessados em projetar a posição do automóvel no mapa", afirma Durão.
Outra aplicação do Sman é em foguetes, satélites e mísseis, substituindo
os caros componentes empregados atualmente para controle de órbita e atitude. Por fim, o aparelho também poderá
ser usado em navios e plataformas pe-
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trolíferas, auxiliando no posicionamento de ambos.
Segundo Schad, o uso de uma plataforma integrada com GPS e sensores
inerciais de baixo custo é foco de pesquisa e desenvolvimento em todo o mundo.
A Navcon é a única empresa no Brasil
que conseguiu desenvolver um sistema
modular integrado com essas duas tecnologias, incluindo determinação
de
atitude por GPS, e o uso de sensores
inerciais. Outras companhias até fizeram a integração, mas focando em apenas uma aplicação.
O modelo mais complexo do Sman,
para uso em aviões, será formado por
seis módulos, além de um software. A
unidade mestre de sensores é composta
por giroscópios, acelerômetros e alguns
circuitos necessários ao seu funcionamento, enquanto a unidade de sensores
e interfaces inclui bússolas, sensores de
velocidade (que medem os quilômetros
ou milhas percorridas por hora) e sensores adicionais. A unidade GPS pode
conter um ou vários receptores. Um teclado e um display gráfico, que servem
como interface para o usuário, serão a
base da unidade de controle e visualização, Por fim, o software será responsável
pela operacionalidade do Sman.

Alta tecnologia

- A Navcon entrou
com um pedido de financiamento da
patente do protótipo ao Núcleo de Patentes e Licenciamento de Tecnologia
(Nuplitec), da FAPESP. Paralelamente, está fazendo algumas adaptações no
Sman visando a sua colocação no mercado. Algumas negociações já estão em
curso. "Conversamos com uma empresa que fabrica sistemas de navegação para
automóveis e houve interesse por parte
dela em conhecer o produto melhor':
diz Schad. O setor aeroespacial também
está sendo sondado.
Com apenas três anos de mercado,
a Navcon se especializou no desenvolvimento de sistemas inerciais, auto mação
e controle de processos industriais e laboratoriais. Além do Sman, a empresa
também conta com outro projeto no
PIPE, com a primeira fase concluída,
para o desenvolvimento de um receptor GPS para aplicações espaciais. Com
os dois projetos, novas perspectivas se
abrem para a Navcon, que ganha, assim,
mais visibilidade na indústria aeroespacial e se apresenta para outros setores, como o automotivo e o náutico. •
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A chave para
manter segredos
Laboratório catarinense domina
técnica de criptoqrafia que protege
as informações da rede virtual
azer uma compra com car- ,
tão de crédito ou pagar contas via internet são duas situações que exigem boas
doses de segurança. Tanto
do lado de quem acessa como de quem
vende o serviço ou produto. Sempre é
possível imaginar que existe um hacker
em cada esquina da rede mundial à espera de uma oportunidade de roubar a
confiança e o dinheiro alheio. Por esse
motivo, consumidores e empresas que
querem ter garantia da autenticidade
de quem acessa seu site dependem cada
vez mais da criptografia. Essa técnica
permite embaralhar os dados de modo
a torná-los ilegíveis para aqueles que
não têm a chave decifradora. O domínio dessa tecnologia foi recentemente
conquistado pelo Laboratório de Segurança em Computação
(LabSec), do
Departamento de Informática e Esta-
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tística da Universidade Federal de Santa Catarina. "Concluímos a captação do
conhecimento sobre algoritmos (métodos de resolução de regras e operações
matemáticas)
existente nos sistemas
norte-americanos, os mais utilizados no
mundo': conta Ricardo Felipe Custódio, supervisor do LabSec. "Com isso, já
concluímos soluções para uso da criptografia na internet e nas redes internas
de empresas e governos:'
Alguns dos mais importantes campos de aplicação são a certificação digital, a assinatura digital e o e-mail seguro.
O certificado é um arquivo de computador com informações - nome, endereço e chave criptográfica daquele que
o detém, além de indicação do órgão
certificado r - que confirma a identidade de pessoas e máquinas. É fundamental, por exemplo, no acesso on-line a
um extrato bancário ou no receptor de

informações financeiras nas áreas seguras das lojas virtuais, para pagamento
de compras. A assinatura, que se baseia
no certificado, pode ser utilizada na remessa de documentos por e-mail, assegurando a autenticidade da origem e a
integridade do conteúdo, que chegará
ao destinatário sem nenhuma alteração.
Por fim, o e-mail seguro acrescenta uma
garantia adicional: a de que ninguém
poderá abrir a mensagem, exceto seu
destinatário original.
Concebida para proteger informações confidenciais nos tempos do Império Romano, a encriptação ganhou
tamanha relevância com a comunicação entre computadores que o governo
norte-americano a trata como questão
de segurança nacional. Por décadas,proibiu a exportação de produtos da chamada criptografia forte, um conceito que
varia conforme a evolução tecnológica.
Os Estados Unidos só relaxaram um
pouco a legislação em 1999, por forte
pressão da indústria de software, que começou a perder mercado para países
com sistemas criptográficos próprios,
como Suíça e Israel.
Transferência tecnológica - O LabSec
foi montado em 1999,por iniciativa de
seis professores antes ligados ao Laboratório de Computação Algébricae Simbólica, e, no final deste ano, terá formado cerca de 20 mestres. Tem projetos
inovadores em todas as áreas nas quais
o uso da criptografia é intenso, e alguns
deles já foram adaptados às necessidades do mercado.
Para dar conta dessas adequações,
sempre voltadas para a simplicidade de
implementação e uso, a UFSC firmou
um contrato de transferência de tecnologia com a Bry, uma empresa de base
tecnológica de Florianópolis, no final
do ano passado. Desde então, a Bry paga um valor fixo mensal à universidade, a título de adiantamento de royalties,
que corresponderão a 5% da receitabruta das vendas. "Nosso objetivo não é comercializar soluções para os usuários
finais,mas integrá-Ias,como componentes, em pacotes de produtos e serviços
dos nossos clientes potenciais'; anuncia
Carlos Roberto De Rolt, diretor-presidente da Bry.
Do trabalho da empresa, faz parte
do que De Rolt chama de "produtização": funções de marketing que envolvem, além da divulgação das tec-

nologias do LabSec,a adaptação de documentos técnicos, como manuais e arquivos de ajuda, o desenvolvimento de
interfaces gráficas e, nas soluções de
hardware, também de protótipos. Fundada em meados de 2000 com o apoio
de um investidor que financia os primeiros passos de um empreendimento,
também conhecido como "anjo ou angel investors", a Bry está concluindo negociações para um significativo aporte
de capital de risco que, se as expectativas de De Rolt se confirmarem, chegará em agosto. Seus estudos do mercado
projetam receita superior a R$ 30 milhões dentro de três anos e de mais de
R$ 100 milhões no final desta década.
dos
m destaques entre as
tecnologias desenvolvidas
no LabSec é uma protocoladora de documentos
eletrônicos que permite
estabelecer uma âncora temporal ao
documento, garantindo que o mesmo
não foi alterado a partir de uma determinada data e horário, um dos maiores
problemas na transmissão de documentos oficiais em rede."Essatecnologia,que
batizamos de "método da árvore sincronizada", está atraindo a atenção do
Massachusetts Institute of Technology
(MIT)", observa Custódio, da UFSC.
Em vez de exigir que o relógio das máquinas, tanto de quem recebe como do
emissor do documento, opere em uníssono - um objetivo muito improvável
-, o método estabelece o conceito de
datação relativa, ou seja, os documentos são ligados uns aos outros, como
numa corrente, dotando-os de uma referência comum: a âncora temporal.
Sem esse diferencial, as protocoladoras
hoje disponíveis - fabricadas pela norte-americana Datum e pela alemã
Time- Proof - têm preço em torno de
US$ 35 mil, fora imposto de importação, frete e seguro.
Com o nome de Bry PDDE, a protocoladora, que desde sua finalização
em 1999 já incorporou aprimoramentos e novas versões, já tem um usuário
no setor privado e desde agosto está
em teste no Tribunal Superior do Trabalho de Santa Catarina. "Trata-se de
um produto de alto potencial nas áreas
jurídica e tributária, pela confiabilidade
que seria agregada às atividades dos
contabilistas na remessa eletrônica de
documentos oficiais",afirma De Rolt.
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O equipamento não se limita a registrar a data e o horário da entrada de
mensagens na rede do usuário - também impede alterações de conteúdo e
se autodestrói em face de qualquer tentativa de violação física. À parte a ação
da Bry, o LabSec tem mantido conversações com o governo federal para a
adoção da protocoladora na prestação
de serviços do governo eletrônico.
Outras tecnologias do LabSec que
já se transformaram em produtos comerciais são o Bry AC, sistema para autoridades certificadoras - função que,
no âmbito da iniciativa privada, pode
ser exercida por, digamos, uma empresa
em comunicação com clientes, fornecedores e parceiros e, no público, depende de concessão governamental e está
em fase de regulamentação -, e o BrySigner.Este último é um software de assinatura digital que realiza operações
básicas, como autenticar a autoria e o
conteúdo de documentos.
"Em sua intranet, a UFSC já atua
como autoridade certificadora e utiliza
assinaturas digitais",diz Custódio. Uma
intranet, por definição, utiliza tanto a
rede interna do usuário quanto a internet para dar acesso a usuários autorizados, dentro das instalações do usuário
ou fora dela. Outro produto já disponível é o BryDeal, que controla a votação
em eleiçõespromovidas por entidades de
classe e em pesquisas promovidas por
empresas, entre outras aplicações, para
evitar duplicidades.
Cartório virtual - E o LabSec tem muitos projetos prestes a render frutos. O
de maior escopo é um sistema de cartório virtual que levaria para o mundo
digital todos os serviços notariais do
mundo de tijolo e cimento. "Uma equipe de 30 pessoas está identificando todos os processos dos cartórios'; comenta
Custódio. Uma das primeiras aplicações
deve assegurar a emissão de certidões de
nascimento nos hospitais, contribuindo
para reduzir o vergonhoso número de
brasileiros sem registro.
Entre as outras promessas de inovação figuram ainda a aplicação da
protocoladora à comunicação de voz
em centrais de atendimento, o uso de
criptografia em telefonia fixa e móvel
para evitar o "grampo" e um sistema de
consulta de crédito que, exigindo a
identificação da pessoa objeto da análise, garantiria o direito ao sigilo.
•
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