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Descrição: 
Processamento de sinais é o nome dado ao conjunto de técnicas que visam adquirir, modificar e 

analisar informações provenientes, por exemplo, de sensores de forma a extrair informações específicas 

ou adapta-los a uma dada aplicação. Exemplos de aplicações de processamento de sinais incluem 

telecomunicações, imageamento e diagnóstico médico e processamento geosísmico, dentre outros [1,2]. 

    Nas últimas décadas, o processamento digital de sinais (PDS), que usa ferramentas matemáticas e 

computacionais para efetuar – dentre outras operações - a amostragem, filtragem, análise, segmentação, 

compressão e/ou modificação dos sinais tem se consolidado como técnica padrão neste sentido [2]. 

    Um problema relativo ao PDS consiste no acúmulo de erros numéricos durante o processamento. 

Tais erros são decorrentes não apenas de problemas na aquisição e amostragem dos sinais, mas, 

sobretudo, ao fato de que os computadores operam em uma precisão numérica finita que implica, 

necessariamente, em erros de representação e arredondamento [3,5]. 

    Métodos numéricos autovalidados são aqueles nos quais o cálculo numérico efetuado contem 

informações sobre a precisão final das grandezas computadas de forma a tratar erros de 

arredondamento e/ou representação [3,4]. 

    Neste projeto, pretende-se estudar formulações autovalidadas, em particular pelo uso de aritmética 

intervalar, quadrática e afim, para as principais ferramentas numéricas utilizadas no PDS, em 

particular, no cálculo de transformações integrais tais como Transformadas de Fourier e Wavelet. 
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