
 

 
 

Scilab é um sistema voltado para aplicações numéricas constituindo-se em um poderoso 
ambiente de desenvolvimento de aplicações científicas e de engenharia. 

 
A partir de 19941, os códigos fonte do ambiente foram disponibilizados na Internet. Scilab é 

utilizado na indústria, em pesquisa e em ensino no mundo inteiro. O ambiente Scilab é 
desenvolvido e mantido pelo Consórcio Scilab, formado em maio de 2003. O Consórcio possui, 
atualmente, 23 membros2. 

 
Scilab possui centenas de funções pré-definidas. Além disso, programas escritos em várias 

linguagens (FORTRAN, C, C++, JAVA) podem ser adicionados ao sistema. Scilab possui 
estruturas de dados sofisticadas (como listas, polinômios, funções racionais, sistemas lineares,…), 
um interpretador e uma linguagem de programação de alto nível. O ambiente foi projetado como 
um sistema aberto permitindo ao usuário a possibilidade de definir novos tipos de dados e de 
realizar operações sobre eles. 

  
O Scilab possui diversas extensões: 

• Gráficos 2-D e 3-D, com animação 
• Álgebra linear, matrizes esparsas 
• Polinômios e funções racionais 
• Simulação: programas para a resolução 

de sistemas de equações diferenciais 
(explícitas e implícitas) 

• Scicos: simulador de sistemas dinâmicos 
híbridos usando diagramas de blocos 

• Controle clássico, robusto, otimização LMI 
• Otimização diferencial e não diferencial 
• Processamento de sinais  
• Grafos e malhas 
• Scilab paralelo 
• Estatística 
• Interface com ambientes de programação simbólica (Maple, MuPAD) 
• Interface com Fortran, Tcl/Tk, C, C++, Java, LabVIEW 

 
Muitas contribuições podem ser acessadas através da página Web do Scilab. 
Scilab pode ser utilizado em Windows 9X/2000/XP, em GNU/Linux e na maioria dos Unix. 

Para essas plataformas, além de versões pré-compiladas, estão disponíveis os códigos fonte, 
auxílio ao usuário no próprio ambiente e manuais de utilização em inglês. 
 
 

Web: www.scilab.org 
Contato: scilab@inria.fr 

                                                 
1 O desenvolvimento do Scilab começou em 1990 no INRIA e na ENPC.  
INRIA : Institut de Recherche en Informatique et en Automatique, ENPC : École Nationale des Ponts et Chaussées. 
2 ANAGRAM TECHNOLOGIES, APPEDGE, ARTENUM, ATMEL ROMA, AXS INGENIERIE, CEA, CNES, CRIL TECHNOLOGY, 
DASSAULT AVIATION, ECOLE CENTRALE DE PARIS, ECOLE POLYTECHNIQUE, EADS, EDF, ENPC, ESTEREL TECHNOLOGIES, 
IFP, INRIA, KLIPPEL, PSA PEUGEOT CITROËN,  RENAULT, STYREL TECHNOLOGIES, THALES e TNI. 
 

Software livre para 
cálculo científico 

 
 
      + de 250 000  
            utilizadores 
                  no mundo 
 

                     + de 20 000  
                          download 
                              por mês 
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