
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
ACADEMIA REAL MILITAR (1811)
CURSO DE CIÊNCIAS MILITARES

Fabiano Oliveira Dutra

O USO DO RASPBERRY PI NO AUXÍLIO DO CONTROLE DA RESERVA DE
ARMAMENTO DO CURSO DE COMUNICAÇÕES

Resende
2019



Fabiano Oliveira Dutra

O USO DO RASPBERRY PI NO AUXÍLIO DO CONTROLE DA RESERVA DE
ARMAMENTO DO CURSO DE COMUNICAÇÕES

Orientador: Ten COM Amaury de Lima Petterle

Resende
2019

Monografia  apresentada  ao  Curso  de
Graduação  em  Ciências  Militares,  da
Academia  Militar  das  Agulhas  Negras
(AMAN,  RJ),  como  requisito  parcial  para
obtenção do título de Bacharel em Ciências
Militares.



Fabiano Oliveira Dutra

O USO DO RASPBERRY PI NO AUXÍLIO DO CONTROLE DA RESERVA DE
ARMAMENTO DO CURSO DE COMUNICAÇÕES

Aprovado em___ de ________________ de 2019:

Banca examinadora:

_____________________________________________
AMAURY DE LIMA PETTERLE– Ten COM

(Presidente/Orientador)

_____________________________________________
ANTÔNIO FERNANDO PIRES PATURY JÚNIOR – Maj 

_____________________________________________
FERNANDO PAZZINATTO – Cap

Resende
2019

Monografia apresentada ao Curso de 
Graduação em Ciências Militares, da 
Academia Militar das Agulhas Negras 
(AMAN, RJ), como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em Ciências 
Militares.



Dedico esse trabalho a todos os meus companheiros que me estiveram comigo nesses

anos de formação e a todos aqueles que se interessam pela área de programação e automação.



AGRADECIMENTOS

Agradeço  primeiramente  a  Deus  pela  oportunidade  da  realização  desse  curso  que

muito contribuiu para meu desenvolvimento pessoal e pelos amigos que fiz durante todos

esses anos.

Agradeço também a minha família que sempre esteve comigo me apoiando em todos

os momentos durante esses cinco longos anos



RESUMO

O USO DO RASPBERRY PI NO AUXÍLIO DO CONTROLE DA RESERVA DE

ARMAMENTO DO CURSO DE COMUNICAÇÕES.

AUTOR: Fabiano Oliveira Dutra

ORIENTADOR: Amaury De Lima Petterle

O presente trabalho tem como foco o uso do Raspberry Pi e suas possibilidades na

implementação de um sistema automatizado. Os estudos do Doutor Carl Benedict Frey foram

utilizados para a contextualização e antecedentes no que se refere a automação de processos e

substituição  de  trabalho  do  homem  pela  máquina.  Foi  aplicada  uma  pesquisa  de  campo

elaborada pelo autor para levantamento de informações a cerca da reserva de armamento do

curso  de  comunicações.  Este  trabalho  tem  como  objetivo  apresentar  como  possível  a

implantação de um sistema utilizando o Raspberry Pi como dispositivo central para o controle

da reserva de armamento do curso de comunicações. Os dados recolhidos foram analisados e

verificou-se que os responsáveis pelo controle da reserva enxergam como possível e útil a

implantação do sistema. Além disso foi levantado um custo estimado para a implementação

mostrando que o sistema proposto seria útil e possível de ser implementado.

Palavras-chave: Rspberry Pi; Automação; Informatização.



ABSTRACT

O USO DO RASPBERRY PI NO AUXÍLIO DO CONTROLE DA RESERVA DE AR-

MAMENTO DO CURSO DE COMUNICAÇÕES.

AUTHOR: Fabiano Oliveira Dutra

ADVISOR: Amaury De Lima Petterle

The  present  work  focuses  on  the  use  of  Raspberry  Pi  and  its  possibilities  in  the

implementation of an automated system. The studies of Dr. Carl Benedict Frey were used for

contextualization and antecedents about the automation of processes and replacement of the

work of the man by the machine. A field research developed by the author was applied to

collect information about the weapons room of the communication course. This work aims to

present as possible the implantation of a system using Raspberry Pi as the central device for

the control  of the weapons room of the communications  course.  The collected data  were

analyzed and it was verified that those in charge of the control of the reserve see as possible

and useful the implantation of the system. In addition, an estimated cost for implementation

was raised, showing that the proposed system would be useful and possible to implement.

Keywords: Rspberry Pi; Automation; Informatization.
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1 INTRODUÇÃO

 Durante  o  ano  de  1997  o  mundo  presenciou  algo  improvável,  uma  máquina

ganhava do maior jogador de xadrez de seu tempo, Garry Kasparov. O confronto, entre o

jogador e o computador de cerca de 14 toneladas, durou oito dias e seis partidas quando

finalmente a máquina superou o homem em um duelo de capacidade intelectual (MOURA,

2014)

A evolução tecnológica possibilitou que grandes computadores se tornassem cada

vez  menores  e  com  valores  cada  vez  mais  acessíveis.  As  capacidades  de  um

supercomputador como o Deep Blue que derrotou Kasparov podem ser encontradas em

computadores muito menores e com um preço muito inferior aos US$15 milhões gastos no

supercomputador  dos  anos  90  (MOURA,  2014).  Um  dos  computadores  que  poderia

facilmente competir com um jogador de xadrez profissional nos dias atuais é o Raspberry

Pi.

Esse computador moderno consiste em uma placa de tamanho bastante reduzido com a

capacidade de embarcar um sistema operacional (normalmente o Raspbian, um derivado do

Debian) e custa cerca de U$35. A placa foi desenvolvida pela Fundação Raspberry Pi, que tem

como objetivo tornar o cotidiano cada vez mais digital, e preparar os jovens estudantes para o

que seriam os empregos do futuro (HIRT, 2018).

Um estudo realizado pelo professor Michael Osborne e pelo doutor Carl Fray analisou

a possibilidade da substituição do trabalho humano por máquinas em mais de 700 tarefas

realizadas no dia a dia. O resultado obtido pelos professores da universidade de Oxford foi

variado  mas  apresentou  que  uma  substituição  poderia  não  causar  nenhum  risco,

principalmente se a atividade realizada fosse repetitiva, de média ou baixa complexidade. O

estudo  divulgado  pleos  docentes  apresenta  conclusões  que  podem  ser  aplicadas

mundialmente.(MOURA, 2014)

Nesse  contexto,  podemos  verificar  que  uma  das  atividades  de  baixa  ou  média

complexidade que é desempenhada na AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras), mais

especificamente no CCom (Curso de Comunicações), é a verificação da identidade de pessoal

que tem acesso à armaria, e a informação do pronto da reserva de armamento. Os militares

que verificam o estado da reserva, realizam esse procedimento no mínimo três vezes ao dia.

Se  aplicarmos  o  estudo desenvolvido  pelos  professores  da  universidade  de  Oxford  nesse
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controle pode-se concluir  que essa tarefa poderia  ser substituída por um computador  sem

nenhum prejuízo.

Um dos novos dispositivos, de preço acessível, que pode desempenhar essa tarefa é

o Raspberry Pi.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO – METODOLÓGICO

O tema desse trabalho está inserido na área de estudo sobre a automatização de tarefas,

empregando, no caso deste estudo, ferramentas open source.  A pesquisa a ser desenvolvida

pretende analisar a aplicação do Raspberry Pi na reserva de armamento do CCom.

Para proporcionar uma maior familiaridade com o objeto de estudo desenvolver-se-á

uma pesquisa exploratória de forma a obter informações específicas sobre funcionamento e

potencialidades  da  placa  Raspbery  Pi  possibilitando  o  desenvolvimento  de  um  sistema

automatizado.

2.1. REVISÃO DA LITERATURA

 O  desenvolvimento  tecnológico  trouxe  mudanças  significativas  no  cotidiano  nos

últimos dois séculos. A mecanização foi um fenômeno muito presente nos primeiros anos da

revolução industrial,  a substituição do trabalho humano por maquinários específicos ou, a

utilização desses equipamentos no auxílio de tarefas específicas, transformou o cenário social

da Inglaterra no século XIX.

A agricultura foi um dos campos em que a tecnologia causou impacto significativo, o

doutor  Carl  Benedict  Frey  (2019)  mostra  em um estudo  apresentado  na  universidade  de

Oxford que a presença de material humano no ambiente rural cai de 45,9% em 1870 para 1%

em 2015 e não é muito difícil entender o porque dessa queda significativa.

Durante o início na explosão tecnológica na era industrial surgiu um receio comum na

população britânica da época, o elevado desempenho aliado ao baixo custo de produção por

hora das grandes máquinas a vapor causava um certo temor no operário no sentido que seu

espaço  como  trabalhador  fabril  estava  sendo  ocupado  por  máquinas.  O  receio  de  um

desemprego  devido  a  essa  ocupação  de  sistemas  automatizados  causou  uma  aversão  tão

grande  à  mecanização que  no  séc.  XIX aconteceu  uma revolta  de  quebra  de  maquinário

industrial, movimento que mais tarde ficou conhecido como Ludismo.

Símbolo  da  aversão  à  automatização  tecnológica  e  mecanização  do
trabalho, o ludismo expressaria antes de tudo o conflito dois mundos: aquele fixado
pela tradição artesanal do trabalho e o novo mundo do capital apoiado na tecnologia
como ganho de produtividade. 

Sua mais perfeita tradução se revela no dramático episódio da quebra de
fiadeiras  e  teares  automáticos,  patrocinada  pelos  assim  então  denominados,  ou
autodenominados Luditas. No condado de Nottingham, Inglaterra, em 1811, grupos
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organizados  de  trabalhadores  afetados  pelas  mudanças  econômicas  passaram  a
promover de modo clandestino a quebra de máquinas nas indústrias têxteis da região
e  agir  politicamente com ameaças aos  detentores  dos meios  de  produção locais.
(SILVA, 2018)

Contudo com o passar dos anos e, principalmente, o advento de tecnologias como a

corrente contínua, novos produtos foram aparecendo com características bastante diferentes

daquelas presentes nos grandes centros industriais ingleses do início do séc.  XIX. Após o

advento da corrente contínua o viés dos novos equipamentos passou a ser muito mais ligado

ao cotidiano e ao auxílio das tarefas humanas. Quando nos EUA foi perguntado se gostariam

de manter as lâmpadas de gás ou se desejariam que fossem trocadas por lâmpadas de CC

praticamente todos os postos policiais decidiram pela nova tecnologia. Esse e um exemplo

simples de como o desenvolvimento passou a visar o auxílio nas tarefas humanas e não mais a

substituição. (FREY, 2019)

O desenvolvimento  tecnológico  possibilitou  o  surgimento  de  várias  empresas  que

competem  no  mercado  de  inovação.  Na  área  da  computação  percebemos  uma  drástica

transformação tanto na qualidade quanto no preço dos produtos. Muito disso se deve ao fato

de que as tarefas repetitivas e de média complexidade podem ser facilmente escritas em um

programa, possibilitando o uso de um computador e consequente informatização da tarefa.

(FREY, 2019)

A possibilidade  dessa  substituição  gerou um impulso  para  o  desenvolvimento  dos

computadores. Desenvolvimento esse que gerou uma queda de dimensões dos computadores

que  acompanhou,  de  certa  forma,  a  queda  nos  preços.  Esse  fato  proporcionou  uma

popularização  dos  computadores  ainda  maior.  Praticamente  tudo  que  temos  às  mãos  na

atualidade ou possui ou está conectado a um computador central. 
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Figura 1 : Elliot e Raspberry Pi Zero, 58 anos depois.

Fonte: https://blazepress.tumblr.com/post/133999924616/58-years-later 

Um outro ponto importante de se observar é como os novos equipamentos alteraram o

modus operandi dos sistemas de produção, melhorando a qualidade do ambiente de trabalho.

Um trator, por exemplo, é capaz de arar um campo com uma eficiência muito maior do que

um homem que se vale apenas de um cavalo, sem contar o aumento da qualidade de trabalho

e a segurança proporcionada por essa máquina. Trabalhar dentro de um ambiente protegido

das  intemperes,  com temperatura controlada por ar-condicionado,  sem contato direto com

insetos,  sem risco de ataque de animais  peçonhentos  e  até  mesmo escutando música  são

experiências que foram proporcionadas graças ao desenvolvimento tecnológico aliado a uma

nova  mentalidade  de  inclusão  de  sistemas  automáticos  e  da  informatização  no  cotidiano

humano. (FREY, 2019)

Vale ressaltar  também, além da significativa melhora das condições  de trabalho,  o

desempenho em realizar uma tarefa específica. Ao analisarmos a tarefa de um analista de uma

empresa  por  exemplo  ou  um  agente  da  bolsa  percebemos  que  se  trata  de  um  trabalho

repetitivo,  de média complexidade,  mas que consome um tempo bastante considerável.  A

quantidade de infirmações processadas é muito maior do que a quantidade que será realmente
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utilizada para um levantamento estatístico ou uma projeção de crescimento. Dado a natureza

repetitiva e a capacidade dos computadores da atualidade, esse serviço pode facilmente ser

substituído por um software, e informatizado. Esse processo não vai excluir a necessidade do

analista, mas sim otimizar e melhorar a sua capacidade de trabalho. (FREY, 2019)

Se projetarmos esses para a rotina militar na academia vemos que um processo que foi

informatizado, além de aumentar a eficiência dos serviços e evitar erros (devido a natureza

dos microcomputadores  que  controlam esses  sistemas e  das  características  de  repetição  e

rotina do processo que foi automatizado), possibilita que o militar deixe de se preocupar com

uma das tarefas facilitando o controle em outras áreas e disponibilizando mais tempo para as

demais tarefas.

 No escopo desse trabalho, por exemplo, que versa sobre os possíveis impactos de um

sistema informatizado no auxílio do controle da reserva de armamento, o militar responsável

pode dedicar sua atenção ao controle de pessoal, controle de material, desempenho das tarefas

administrativas inerente a cada uma das funções, além de acelerar o processo de tomada de

decisão caso o sistema aponte alguma falha na segurança.

Todavia  existe  dois  grandes  problemas  quando  pensamos  em  automatização  de

sistemas. O primeiro deles é o custo e o segundo a vulnerabilidade.

O investimento para a implantação de um sistema em uma determinada empresa ou

instalação é carregado de diversos custos, seja dos próprios equipamentos, seja da mão de

obra  necessária  para  instalação.  Quando  se  raciocina  sobre  a  informatização  de  um

determinado  processo  é  necessário  observar  determinados  aspectos  para  um  serviço  de

qualidade.(Robic & Sbragia, 1996) 

São  levantadas  as  necessidades,  os  materiais  necessários,  o  melhor  software  e

hardware,  de  uma  maneira  gral  é  realizado  um  projeto  que  demanda  mão  de  obra

especializada no assunto e material desenvolvido especificamente para esse fim. Esse tipo de

linha de ação faz com que o gasto financeiro seja significativo

O segundo problema enfrentado é a vulnerabilidade, por mais seguro que um sistema

automatizado seja deve-se sempre levar em consideração que ele ainda vai apresentar alguma

falha de segurança.  Em verdade,  qualquer  sistema, mesmo que manual,  apresenta alguma

possível  brecha de segurança.  Tendo isso em mente deve-se pensar  na implementação do

sistema automático como mais um item de segurança, sendo utilizado no auxílio do sistema já

existente, e não com substituição total de um sistema manual.
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2.1.1. Problema

Vivemos inseridos em um mundo que, a cada momento, se torna mais automatizado e

mais tecnológico, funcionalidades que em muito auxiliam as tarefas diárias e dinamizam o

trabalho surgem em conjunto com essas novas tecnologias. Mesmo no meio militar nos vemos

cercados de  novos equipamentos  que  proporcionam uma modernização contínua  da  força

terrestre.  Sendo  que,  na  área  de  inovação,  os  microcomputadores  são  os  principais

dispositivos que regem essas mudanças.

 O  Raspberry  Pi  é  um  microcomputador  de  plataforma  intuitiva  e  de  fácil

entendimento. Com um conhecimento básico de programação é possível desenvolver diversos

programas que auxiliam as atividades diárias. Por apresentar uma comunidade internacional

voltada para o ensino, existem diversos projetos e programas que facilitam o entendimento do

funcionamento da placa e estão disponíveis aos usuários. Dessa forma é possível tanto adaptar

um projeto pronto, como desenvolver um novo projeto a partir de outro para seu uso próprio. 

Nesse contexto pode-se levantar o seguinte questionamento: seria viável a inserção do

raspberry pi no auxílio do controle da reserva de armamento do curso de comunicações da

AMAN ?

2.1.2. Hipóteses

A hipótese levantada por esse trabalho é de que, se o Raspberry Pi apresentar um custo

baixo e a capacidade auxiliar nas principais dificuldades levantadas no controle da reserva do

CCom ele e sim um dispositivo viável de ser utilizado.

As principais dificuldades encontradas no que se refere ao controle da reserva foram

levantadas através de uma entrevista com o chefe da quarta seção do curso de comunicações,

bem como através de uma pesquisa aplicada para os cadetes do terceiro ano do curso, que

concorrem à escala de serviço de sargento de dia do parque.

2.1.3. Objetivos

2.1.3.1. Objetivos gerais
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Apresentar como possível a implantação de um sistema  utilizando o Raspberry Pi

como dispositivo central para o controle da reserva de armamento do curso de comunicações

2.1.3.2. Objetivos específicos

Apresentar  as  características  e  potencialidades  do  Raspberry  Pi,  bem  como  sua

possível utilização num sistema para o auxílio do controle da armaria.

Apresentar um custo estimado para a instalação desse sistema.

Aplicar uma pesquisa de campanha no pelotão dos cadetes do terceiro ano do curso de

comunicações, coletar dados e gerar uma análise sobre esses dados.

Entrevistar o chefe da quarta seção do curso, o militar  responsável pela reserva,  a

respeito do controle da armaria do parque de comunicações.

2.1.4. Limitações da pesquisa.

Sendo a pesquisa aplicada somente entre os integrantes do curso de comunicações, a

sua aplicação nas demais localidades da AMAN ou em outras armarias poderia ter como de-

mandas outras dificuldades que não serão abordadas nesse trabalho

Para propor uma implantação efetiva na reserva de armamento, seria interessante a

criação de um ambiente específico para simular  a instalação,  desempenho e eficiência  do

Raspberry Pi. O que não foi possível nesse trabalho devido a uma limitação de tempo e espa-

ço para a criação desse ambiente.

2.2 RASPBERRY PI

O Raspberry Pi é um computador que apresenta as dimensões de um cartão de crédi-

to e foi desenvolvido pela Raspberry Pi Foundation com o objetivo de estimular pessoas jo-

vens a programar e facilitar o ensino de computação básica em escolas. Apesar do tamanho

reduzido o Raspberry tem capacidade de realizar e gerenciar tarefas como um computador

qualquer.
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Figura 2 : Raspberry Pi 3 B

Fonte: AUTOR (2019)

Atualmente o Pi é disponibilizado normalmente em duas versões, o modelo A+ é

mias simples, contando com uma memória de 512Mb de RAM, uma porta USB, uma porta

HDMI, conexão Bluetooth, Wi-Fi mas não sem entrada de conexão de rede cabeada. Já o Mo-

delo B+ é um pouco mias robusto, contando com 4 portas USB, 1Gb de RAM, uma entrada

Gigabit Ethernet, além de contar com as mesmas entradas HDMI, Bluetooth e Wi-Fi do mo-

delo A+.

As duas versões do produto utilizam são alimentadas por uma entrada micro USB e

possuem uma entrada para cartão de memória onde, normalmente, uma distribuição Linux é

instalada como sistema operacional. O Raspbian é o sistema operacional oficial da placa, ape-

sar de outros estarem disponíveis para a download e instalação na página web do produto.

Para a operação é necessário que o sistema desejado esteja instalado em um cartão SD e inse-

rido no Pi.

Devido ao seu tamanho reduzido, simplicidade, preço e facilidade de uso, por ser de-

senvolvido com o intuito de estimular jovens na área de programação, o Raspberry se tornou

bastante popular e criou uma comunidade mundial considerável.

Além disso, o recente desenvolvimento do minicomputador Raspberry Pi
abriu um grande potencial para a computação ser aplicada em um grande número de
áreas. Devido às vantagens exclusivas do sistema Raspberry Pi, essa tecnologia é
uma grande promessa para fornecer soluções no mundo em desenvolvimento.
(JAIN, VAIBHAV & GOYAL, 2014)
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No web site do produto podemos encontrar um fórum para discussões sobre o com-

putador, eventos independentes para divulgação e troca de conhecimentos (que ocorrem nos

EUA, Europa e China) e até mesmo projetos prontos para estimular o usuário,  como por

exemplo, um robô seguidor de linha, um gerador de senhas seguras ou um programa para

criptografar e descriptografar mensagens.

Com uma vasta possibilidade de uso, o Raspberry extrapola o ambiente escolar para

o qual foi projetado inicialmente, principalmente pela presença dos GPIO (General-Purpose

Input/Output) pins, que são pinos de entrada e saída de uso geral presentes nos dois modelos

disponíveis. Essas conexões são o que possibilitam o uso da placa como computador central

em um sistema automatizado como propõe esse trabalho.

2.2.1 Sistema Proposto

Com o objetivo de auxiliar no controle da reserva de armamento o sistema proposto

visa enviar de forma automática o pronto parcial da reserva através de um e-mail e registrar

também o responsável e o horário da abertura e fechamento da reserva.

O pronto parcial da reserva emitido pelo curso visa informar ao oficial de dia o esta-

do da reserva no período da manhã e da tarde. Apresentando o estado, se está aberta ou fecha-

da, e quais armamentos se encontram fora e dentro da armaria, basicamente repetindo o pron-

to final do dia anterior, emitido após a contagem realizada em conjunto pelo S4, Sargento de

Dia e cabo armeiro.

2.2.1.1 Logica do sistema

Figura 3: Diagrama do sistema proposto.

Fonte: AUTOR (2019)
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O sistema proposto apresentado na imagem contém uma tranca elétrica que é libera-

da após receber o comando através do GPIO em que estiver conectada no raspberry. O Co-

mando para liberar a tranca somente é enviado após o leitor RFID dar a confirmação de que o

cartão apresentado está cadastrado previamente, ou seja, somente pessoal autorizado contém o

cartão ou chaveiro cadastrado no leitor.

Após a liberação da tranca e a abertura da porta da reserva, o sensor magnético envia

ao Rasberry um sinal e este último grava o horário em que foi realizada a abertura. Da mesma

maneira, ao realizar o fechamento da porta o sensor envia um sinal a placa e é registrado o ho-

rário de fechamento.

Todas as informações seriam armazenadas e o Pi, que estaria conectado à rede inter-

na da AMAN, através da porta Gigabit Ethernet, enviaria um e-mail com os dados para uma

conta específica (no caso do oficial de dia aos parques) para quem seria entregue o pronto da

reserva. Como o pronto parcial apenas replica as informações do pronto enviado no final do

dia anterior o e-mail mantém essas mesmas informações apenas o estado apontado pelo sensor

magnético, ou seja, se a reserva está aberta ou fechada.

Seria possível também a utilização de outros meios para o envio desses dados. O

SPED, por exemplo, que é o meio utilizado na academia para transmitir as informações inter-

nas seria uma opção. Para isso seria necessário, como é no caso do e-mail, a criação de uma

conta para que o Raspberry entre como usuário.

2.2.1.2 Estimativa de custos

Os itens necessários para o sistema são os seguintes:

Figura 4: Raspberry Pi 3 Modelo B+

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1062128026-raspberry-pi-3-model-b-plus-
pi3-14ghz-lancamento-2018-_JM?quantity=1 
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Figura 5: Conjunto RFID MFRC522.

Fonte: https://www.filipeflop.com/produto/kit-modulo-leitor-rfid-mfrc522-mifare/?
gclid=CjwKCAjw0ZfoBRB4EiwASUMdYUBOTVGaESy0WRJvmnhydNoOh4iocm5Se-

4upANb1EZUWAOAT_FuvRoCX84QAvD_BwE 

Figura 6: Tranca Elétrica.

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-721242788-trava-eletrica-para-porto-auto-
matico-modulo-temporizador-_JM?quantity=1&variation=17450151481 
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Figura 7: Sensor Magnético.

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-702666879-sensor-magnetico-com-fio-de-
sobrepor-_JM?quantity=1

A tabela 1 apresenta alista dos itens necessários para a implementação do sistema

proposto, com seus preços encontrados através de busca na internet.

Tabela 1: Projeção de gastos.

Fonte: AUTOR (2019)

Pode-se observar que a estimativa de gastos para a implementação do sistema tem

um valor consideravelmente baixo.

2.3 REFERENCIAL METODOLÓGICO.

Os procedimentos metodológicos a serem adotados serão os seguintes: pesquisa bi-

bliográfica para um melhor aprofundamento do tema; pesquisa bibliográfica para um melhor
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entendimento sobre o dispositivo Raspberry Pi; pesquisa de campanha para levantamento de

informações junto aos responsáveis pelo controle da reserva de armamento do CCom.

2.3.1 Tipo de pesquisa.

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica a cerca do microcomputador para verificar

suas  características  e  possibilidades  bem  como  uma  pesquisa  a  cerca  do  assunto  de

automação,  tendo como principal  fonte  os  trabalhos  do  Doutor  Carl  Benedikt  Frey  e  do

professor Michael A. Osborne 

Foi realizada também uma pesquisa de campanha, com um questionário de 06 (seis)

perguntas  tendo  como  alvo  os  38  (trinta  e  oito)  cadetes  do  terceiro  ano  do  curso  de

comunicações, além de uma entrevista com o chefe da quarta seção (S4) do curso.

2.3.2 Coleta de dados.

A aplicação do questionário foi realizada através da internet para facilitar a coleta e a

divulgação, e a entrevista foi gravada em áudio para uma posterior análise das respostas.

2.3.3 Tratamento dos dados.

Os dados computados foram organizados em gráficos para uma melhor interpretação e

processamento.
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3 RESULTADO E DISCUSSÃO

3.1 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

A primeira pergunta realizada na entrevista com o S4 do curso de comunicações foi

“Quais as principais dificuldades que o senhor enxerga no controle da reserva de armamento

do CCom?” e a resposta foi de que o principal problema é o pronto parcial emitido pela ma-

nhã e pela tarde. Após isso as perguntas foram feitas tanto na entrevista, quanto no questioná-

rio.

Após a realização do questionário foram obtidos os seguintes dados:

Gráfico 1 – 1ª questão 

Fonte: AUTOR (2019)

Nessa pergunta 84,2% dos cadetes concordam que o tempo gasto com os prontos par-

ciais da reserva poderia ser melhor aproveitado no serviço.

Durante a entrevista, foi realizada a mesma pergunta ao S4 do curso e a resposta tam-

bém foi de que toma um tempo que poderia ser gasto de melhor forma, além disso o capitão

diz que ao se ausentar para entregar os prontos parciais da reserva ao oficial de dia “ele deixa

o serviço dele aqui (no parque), deixou a fiscalização, deixou de fazer alguma coisa que pode-

ria ter sido feita”
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Gráfico 2 – 2ª questão.

Fonte AUTOR (2019)

Nessa questão, todos concordam que um sistema como o proposto é seguro. O S4 do

curso quando perguntado também concordou, dizendo apenas que, assim como todo sistema,

pode apresentar falhas de segurança, então deve ser utilizado como “algo a mais” além do sis-

tema já existente. Na entrevista o Capitão citou ainda o sistema de alarme que já existe na re-

serva e funciona, segundo ele, muito bem e sem apresentar falhas aparentes.

Gráfico 3 – 3ª questão.

Fonte: AUTOR (2019)
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Nesse item todos responderam sim. Na entrevista, o S4 também viu como possível.

Gráfico 4 – 4ª questão.

Fonte: AUTOR (2019)

Nessa pergunta a maioria respondeu sim, concordando com o problema do custo. Na

entrevista o chefe da quarta seção também concorda que o custo é um dos principais proble-

mas.

Gráfico 5 – 5ª questão.

Fonte: AUTOR (2019)

Nesse item todos concordam que o sistema provendo esse controle seria útil, inclusi-

ve o S4 do curso.
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Gráfico 6 – 6ª questão.

Fonte: AUTOR (2019)

Nessa questão todos, inclusive o S4, concordam que o sistema ao informar de forma

automática o estado da reserva facilita o controle.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a aplicação da pesquisa nos cadetes do terceiro ano do curso de comunicações

e da realização da entrevista realizada, os dados obtidos foram gerados e analisados pelo au-

tor.

A pesquisa tinha como objetivo verificar a utilidade e viabilidade para a implementa-

ção de um sistema automático. A entrevista tinha como objetivo, além dos já citados, levantar

as principais demandas do responsável direto pela armaria.

Foi possível identificar que a principal demanda para melhorar o controle da reserva

de armamento é relacionada ao pronto parcial e ao tempo necessário para esse procedimento.

Além disso foi possível verificar que, segundo a população utilizada para a pesquisa,

o sistema automatizado auxilia e aumenta a segurança do sistema já existente na armaria. E

que o custo é para muitos uma das principais dificuldades para a implantação desse sistema.

Assim podemos verificar que o sistema proposto é capaz de diminuir o problema

principal enfrentado pelos responsáveis no controle da reserva, ao enviar de forma automática

através de e-mail ou SPED (como proposto) o pronto parcial da reserva emitido pela manhã e

pela tarde. Também verificamos que o custo, apesar de ser visto como um obstáculo para a

implementação do sistema, não é muito elevado ao utilizarmos a infraestrutura proposta com

o Raspberry Pi.

Levando em consideração as limitações dessa pesquisa seria interessante a simulação

da arquitetura proposta neste trabalho para a verificação do desempenho dos dispositivos no

sistema apresentado, antes de uma efetiva proposta de aplicação.
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	Nessa questão, todos concordam que um sistema como o proposto é seguro. O S4 do curso quando perguntado também concordou, dizendo apenas que, assim como todo sistema, pode apresentar falhas de segurança, então deve ser utilizado como “algo a mais” além do sistema já existente. Na entrevista o Capitão citou ainda o sistema de alarme que já existe na reserva e funciona, segundo ele, muito bem e sem apresentar falhas aparentes.
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	Nesse item todos responderam sim. Na entrevista, o S4 também viu como possível.
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	Nessa pergunta a maioria respondeu sim, concordando com o problema do custo. Na entrevista o chefe da quarta seção também concorda que o custo é um dos principais problemas.
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	Nesse item todos concordam que o sistema provendo esse controle seria útil, inclusive o S4 do curso.
	Gráfico 6 – 6ª questão.
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	Nessa questão todos, inclusive o S4, concordam que o sistema ao informar de forma automática o estado da reserva facilita o controle.
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	Após a aplicação da pesquisa nos cadetes do terceiro ano do curso de comunicações e da realização da entrevista realizada, os dados obtidos foram gerados e analisados pelo autor.
	A pesquisa tinha como objetivo verificar a utilidade e viabilidade para a implementação de um sistema automático. A entrevista tinha como objetivo, além dos já citados, levantar as principais demandas do responsável direto pela armaria.
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	Além disso foi possível verificar que, segundo a população utilizada para a pesquisa, o sistema automatizado auxilia e aumenta a segurança do sistema já existente na armaria. E que o custo é para muitos uma das principais dificuldades para a implantação desse sistema.
	Assim podemos verificar que o sistema proposto é capaz de diminuir o problema principal enfrentado pelos responsáveis no controle da reserva, ao enviar de forma automática através de e-mail ou SPED (como proposto) o pronto parcial da reserva emitido pela manhã e pela tarde. Também verificamos que o custo, apesar de ser visto como um obstáculo para a implementação do sistema, não é muito elevado ao utilizarmos a infraestrutura proposta com o Raspberry Pi.
	Levando em consideração as limitações dessa pesquisa seria interessante a simulação da arquitetura proposta neste trabalho para a verificação do desempenho dos dispositivos no sistema apresentado, antes de uma efetiva proposta de aplicação.
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