
ISSN 0102-3542 



acesse 

Biblioteca do Exército 
Cada vez mais a serviço dos ideais, dos valores 
e das necessidades da cultura militar brasileira . 



Editorial 

A o começar mais um ano desta nossa Revista Militar de Ciência e 

Tecnologia, pedimos vênia a nossos leitores para fazermos 

algumas reflexões que julgamos oportunas. 

Estes primeiros dias do ano coincidem precisamente com o início do 

século XXI. Faz poucos meses tivemos, nesta cidade e em milhares de 

outras, grandes ou pequenas, iluminadas por miríades de explosões 

coloridas, as ruidosas, as agitadas, as eufóricas celebrações do término 

do século XX e do começo deste. Obvialnente, não podemos dizer que 

tais celebrações se fizeram em todo o planeta, porquanto - é necessário 

lembrarmos - a designação cronológica que atribui ao presente ano o 

número 2000 se faz em uma escala linear cujo zero está nuclearmente 

solidário com o fato histórico que, pelo menos para a maior parte do 

Ocidente, tem um sentido fundamentalmente religioso. 

Não pretendemos (e nem teríamos o direito de fazê-lo) dar a esta 

página um timbre confessional; se o fizéssemos, estaríamos 

desrespeitando a crença de lnuitos de nossos leitores. Entretanto, para 

aqueles que estão bem informados sobre a história da civilização, é fora 

de dúvida que o referido fato histórico, independente de suas implicações 

estritamente religiosas, exerceu profunda influência nos costumes e nas 

idéias dos povos modernos, podendo serem citados como exemplos: o 

respeito pela mulher, o reconhecimento generalizado do que se chama 

"Justiça Social" e a convicção de que a democracia - apesar dos 

inúmeros problemas que surgem quando a pomos em prática - continua 

sendo o regime político que melhor atende à sociedade humana. 



Recordemos a respeito daquela influência a insuspeita opinião de 

Hipólito Taine ("Les Origines de la France Contemporaine ", citado 

por Gladstone Chaves de Melo no livro Origem, Formação e Aspectos 

da Cultura Brasileira). 

O próprio conceito de patriotismo - que já existia entre os povos 

antigos - adquire um sentido mais profundo dentro do ideá rio que 

impregnou a cultura ocidental a partir do acontecimento que baliza 

nossa contagem secular. Conforme escreve Soljenitsin: "Cada povo, até 

mesmo o menor deles, é uma faceta insubstituível do projeto de Deus." 

Neste quadrimestre são comenwrados os quinhentos anos da 

descoberta deste País. Ora, parafelicidade nossa, o Brasilfoi descoberto 

e colonizado por um povo cuja cultura estava impregnada pela benéfica 

influência a que se refere Taine. NãQ importa que a crítica mesquinha, 

feita pelos costumeiros detratores da nossa colonização, venha neste 

momento apontar certas falhas daqueles rudes porém determinados e 

corajosos colonizadores. Continuamos, os brasileiros, sendo herdeiros 

de fato das melhores tradições européias, a nós entregues por nossos 

bravos ancestrais portugueses, entre os quais o Coronel Ricardo Franco 

de Almeida Serra, patrono dos Engenheiros Militares. 

Cremos que estas e outras semelhantes considerações culturais 

deveriam, inspirar a todos nós, os que trabalhamos na área da ciência e 

tecnologia, seja em atividades do interesse comum do País, seja em 

outras orientadas pelo específico interesse militar. Se isso ocorrer, isto 

é, se nossa inspiração vier de valores não-pragmáticos, poderemos 

começar este século com a certeza de que ele será o cenário de autênticos 

progressos, incluindo aquele progresso ligado ao setor desta revista. 
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Os bem-avisados sabem muito bem 
que a guerra convencional não é coisa 
do passado. Ora, na guerra conven
cional é indiscutível o papel das forças 
blindadas, razão pela qual se torna 
óbvia a necessidade de uma defesa 
eficaz contra o carro. 

Nossa capa exibe foto de um 
soldado em posição para acionar um 

míssil anticarro, assunto de artigo inserto nesta revista. 

(Agradecemos a colaboração do Capitão Paulo Roberto 
Costa, do IPD, pelo empréstimo da foto.) 
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Ensino 

"'" A CONTRIBUIÇAO DA PSICOLOGIA 
"'" 

NA FORMAÇAO PROFISSIONAL 

Simone Miguez Cunha * 
Denise Madruga Carrilho** 

A modernidade nos impõe uma constante discussão sobre C011'to melhorar o 
desempenho do profissional contemporâneo. 

Este texto elucida a contribuição da Psicologia Escolar na formação dos 
Engenheiros Militares do Instituto Militar de Engenharia. 

A prerrogativa do trabalho é de poder contribuir na formação profissional dos 
alunos do IME de forma a ampliar o seu conhecimento e sua aufononúa. 

As mudanças no cenário mundial impõem transformações no perfil do profissional 
contemporâneo. A Seção Psicotécnica do Instituto Militar de Engenharia acredita, que 
para se manter o renome do Instituto, devemos ter um olhar crítico sobre as atividades 
acadêmicas e a prática educacional, investigando-as e avaliando-as no sentido de 
procurar planejá-las em consonância com as tendências do mundo, mas, ao mesmo 
tempo, respeitando o indivíduo na sua diversidade e singularidade, como ser dinâmico 
e integrado. 

Visando atender a essas necessidades, adotamos um modelo de atend4nento que 
pretende promover o pleno desenvolvimento das habilidades e potencialidades do 
aluno. O objetivo do trabalho psicopedagógico é ver o aluno em seu processo de 
construção do conhecimento contribuindo para a sua instrumentalização e 
estimulando-o a buscar o seu crescimento pessoal. Assim, acredita-se que o aluno 
possa vir a atuar em suas realidades com maiores recursos internos e até, quem sabe, 
provocando transformações que atendam melhor às necessidades do Exército brasileiro, 
da Sociedade Científica, bem como favorecer as relações afetivas no ambiente de 
trabalho, num convívio mais harmonioso. 

* Psicóloga Escolar e Psicopedagoga. 
** Psicóloga Escolar. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Não muito raro, as dificuldades afetivas 

e emocionais interferem no processo de 
aprendizagem do aluno, comprometendo o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional. 
Mesmo reconhecendo que muitas dessas 
dificuldades são próprias da fase do desen
volvimento em que se encontram estes alunos, 
considera-se que alguns deles necessitam uma 
atenção especial. O final da adolescência 
caracteriza-se por um fechamento na cons
trução da identidade, proveniente de uma 
busca para resolver crises oriundas de seu 
íntimo ou produzidas pelas pressões do meio. 
Todavia, encontram-se alunos em níveis 
diferentes de amadurecimento, alguns já 
tendo superado suas crises e outros, por suas 
fragilidades, demonstrando mais dificuldades 
para vencer essa passagem. Por meio de uma 
investigação avaliativa é possível construir 
um diagnóstico psico-educacional que indica 
ou não a necessidade de uma intervenção. Por 
isso, intervir psicopedagogicamente é favo
recer o aproveitamento das potencialidades, 
afastando possíveis barreiras que estejam 
dificultando a expressão do pensamento. 

É conhecido hoje que o afeto e a cognição 
são estruturantes do pensamento, pOltanto, não 
há como privilegiar no sujeito a dimensão 
cognitiva em detrimento dos seus desejos, 
necessidades, emoções, motivações, interes
ses e impulsos. Ver o aluno no seu processo 
de crescimento de forma diferenciada, identi
ficando seus conflitos e seus impedimentos é 
proporcionar que seu desenvolvimento 
cognitivo e emocional rume por caminhos que 
lhe permitam avanços e novas conquistas, 
ampliando sua autonomia. Sobretudo para 
proporCIOnar um bom vínculo com a 

aprendizagem e o aluno reconhecer o "apren
der" como positivo e estimulante, e conse
qüentemente produzir de acordo com as suas 
potencialidades. 

O psicólogo americano Howard Gardner 
(1994) nos aponta que as habilidades 
cognitivas são bem mais diferenciadas e mais 
específicas do que se acreditava. Sua Teoria 
das Inteligências Múltiplas trouxe grande 
contribuição para a Educação e a Psicologia, 
tendo em vista a amplitude do seu alcance, 
numa visão multidimensional que ultrapassa 
o conceito de inteligência como sendo um 
potencial único. Ao considerar a inteligência 
um potencial diversificado é possível ex
plorá-la em várias combinações intelectuais 
de modo que o aluno venha a atingir maior 
eficiência de desempenho durante o curso e 
posteriormente na vida profissional. 

Embora o nosso processo educacional no 
momento privilegie a inteligência lógico
matemática e espacial , acreditamos estar 
somando ao conhecimento do aluno quando 
propiciamos um espaço que possibilita maior 
entendimento das inteligências pessoais (Inter 
e Intra). 

O desenvolvimento nessa esfera pode ser 
um diferenciador na qualidade das atividades 
a serem realizadas pelos alunos. 

Parece oportuno citar Vygotsky para 
fortalecer e complementar esse ponto de vista 
de Gardner quanto à importância de se 
proporcionar um novo contexto educacional. 
Vygotsky (in Rego, 1995) menciona que o 

bom ensino é aquele que se adianta ao 
desenvolvimento; dessa forma, ampliar o 

acesso do aluno a várias áreas do conheci

mento é contribuir efetivamente para o 
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A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

desenvolvimento da sua capacidade 

intelectual. 

Quando objetivamos ampliar a formação 

do engenheiro ensejamos uma compreensão 

do indivíduo como um todo. Vislumbrar a sua 

futura atuação profissional é atentar para a 

nossa prática educacional, para as diferenças 

e oportunizar caminhos que levem ao pleno 

desenvol vimento das potencialidades dos 

alunos. 

É bem verdade que outros fatores também 

influenciam o atingimento das metas mencio

nadas , tais como: a metodologia de ensino 

empregada e a conscientização do professor 

do seu papel educacional. 

A inserção da Psicologia numa escola de 

Engenharia Militar também possibilita 

trabalhar diretamente e. indiretamente com 

essas questões ao fazer uma leitura diferen

ciada do processo de ensino e aprendizagem. 

Ao relevar o enlaçamento das dimensões 

psicológicas do sujeito compreende-se 

melhor suas dificuldades no processo de 

aprendizagem e o seu padrão comportamental. 

Quando se considera o referencial psicoló

gico da situação permite-se levar ao educador 

uma compreensão melhor das dificuldades 

dos alunos de modo a facilitar a relação 

professor/aluno e promover o desenvolvi

mento. 

Para atender a esse objetivo, a Seção tenta 

proporcionar um espaço para reflexão junto 

a estes profissionais levando-os a repensarem 

suas práticas e a buscarem novas soluções 

para os problemas vivenciados, orientando-

os quanto às formas mais adequadas para 

atuarem com os alunos que apresentam 

dificuldades e estimularem em sala de aula 

o pensamento divergente e criativo. 

Manter um canal de comunicação com os 

alunos é também preocupação constante da 

Seção. Uma das ferramentas que viabilizam 

essa comunicação é a pesquisa de opinião 

aplicada aos alunos. Seu maior objetivo é 

identificar áreas de conflito e de insatisfação 

que estejam simplesmente mobilizando e, 

muitas vezes, impedindo o pleno desenvolvi

mento dos alunos. 

Considerar as necessidades, motivações 

e interesses dos alunos e adequá-los aos 

objetivos educacionais é proporcionar tanto 

um clima de motivação, que favorece a apren

dizagem, bem como possibilitar o aperfei

çoamento do processo de ensino e melhorar 

a dinâmica interpessoal entre os alunos e a 

Instituição. 

A busca da qualidade é a tônica do mo

mento. Portanto, se a escola de nível uni

versitário não dispensar o devido cuidado às 

dimensões essenciais que afetam aspectos 

comportamentais talvez esteja fadada a não 

conseguir desenvolver plenamente as 

potencialidades dos seus alunos. 

Nesta visão prospectiva entendemos que 

a Psicologia, representada pela atuação do 

Psicólogo Escolar, pode contribuir na for

mação profissional de forma a facilitar que 

esses indivíduos absorvam mais facilmente 

as mudanças que um mundo globalizado 

imprime à sociedade. 
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COMPÓSITOS REFORÇADOS 
POR TECIDOS 

Marco Antonio Santos Pinheiro* 

INTRODUÇÃO 

Pesquisa 

Por definição, compósitos são materiais formados por duas ou mais fases, 
perfeitamente distinguíveis entre si em uma escala macrométrica, tanto pela existência 
de uma nítida interface separando suas fases quanto pelo fato de serem elas signi
ficantemente diferentes uma das outras, em termos de propriedades mecânicas. Por 
serem construídos de acordo com as necessidades do projeto em termos de resistência 
e desempenho, os materiais compósitos viabilizam a construção de estruturas eficientes, 
de alto desempenho e pouco peso, fatores muitas vezes de difícil conciliação quando 
são empregados os materiais convencionais. Inicialmente mais caros que os materiais 
convencionais, os custos de aplicação dos compósitos têm, entretanto, sido reduzidos 
de modo significativo nos dias atuais. Respondem por isso o surgimento de novos 
materiais, o desenvolvimento de novas tecnologias de fabricação e o aprimoramento e 
adequação dos projetos, resultado marcante das facilidades de comunicação e do 
sinergismo entre diferentes campos da ciência, como os da química, da ciência dos 
materiais e da mecânica. 

Basicamente formados por uma fase contínua, denominada matl1z e responsável 
pela forma estrutural e adequação às condições ambientais, e por uma fase descontínua, 
conhecida como reforço e responsável pela realização da quase totalidade do trabalho 
mecânico, tem crescido ultimamente o número dos compósitos que são reforçados por 
tecidos . 

O reforço usado na forma de tecido nos compósitos pode atender, com vantagens, a 
inúmeros requisitos de projeto, tais como a estabilidade dimensional, uma maior 

* Professor Conferencista no IME - marco_pinheiro@uol.com.br 
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COMPÓSITOS- REFORÇADOS POR TECIDOS 

conformabilidade e o uso em processos de 
laminação mais severos. Ainda, os tecidos 
são muito convenientes quando se deseja 
preencher formas complexas, além de serem 
o reforço mais indicado quando se trata de 
absorver a energia dos impactos. A macro
mecânica do compósito de tecido apresenta 
uma formulação mais complexa do que a dos 
compósitos tradicionais , reforçados por 
fibras longas, curtas, talões , partículas e 
outros tipos. Esta complexidade deve-se, 
principalmente, à existência de áreas pró
ximas uma das outras com acentuadas dife
renças em termos de rigidez e resistência, 
resultado do entrelaçamento entre os fios 
do tecido. 

O presente artigo apresenta uma visão 
inicial da macromecânica dos compósitos 
reforçados por tecidos, procurando enfatizar 
a importância do seu aprofundamento, 
principalmente por serem os tecidos, pela 
natureza de sua constituição, os mais indi
cados na confecção dos materiai s de 

rolo do 
urdume 

fiado 
urdume 

blindagens, de qualquer espécie. Neste tra
balho serão examinados os princípios bási
cos da mecânica destes materiais, sendo que 
o exame ficará restrito aos tecidos que tenham 
suas fibras ortogonais entre si, muito embora 
boa parte da discussão que será apresentada 
também se aplique a outros tipos de tecidos. 

COMO SÃO FEITOS OS TECIDOS 

Uma noção do modo como são feitos os 
tecidos, mesmo que simplificada, faz-se 
necessária para uma melhor compreensão da 
sua modelagem. 

Tecidos são estruturas, normalmente bidi
mensionais , formada pelo entrelaçamento or
ganizado de fios, obtido em máquina denomi
nada tear (/oOln). Com exceção de alguns tipos 
especiais, os tecidos são formados por fibras 
ortogonais entre si. A figura apresenta um 
esquema simplificado de um tear, com lança
deira e dois quadros de liços. 

quadros 
de liços 

lançade ira 

rolo do 
tecido 

Esquema simplificado de um tear de lançadeira com dois quadros de liços 
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Da esquerda para a direita, vê-se primeiro 
na figura o rolo do urdume (warp beam), do 
qual saem os fios denominados fios do 
urdume, ou, simplesmente, urdume (warp), 
que são levantados ou abaixados pelos 
quadros de liços (harness), de modo a 
facilitar a passagem, transversalmente, dos 
fios da trama (filling yará), que são guiados 
em seu movimento pela lançadeira (shuttle). 
Após atravessarem os fios do urdume, os fios 
da trama são empurrados e apertados em seu 
lugar pelo movimento horizontal de uma 
armação conhecida como pente (real ou 
batten). Todo o conjunto de fios e tecido é 
tracionado pelo rolo do tecido (cloth beam). 
Os teares mais modernos procuram substituir 
as lançadeiras por meios capazes de condu
zirem os fios da trama de modo mais rápido 
e silencioso. Assim, nos teares modernos os 
fios da trama são guiados por jatos de água 
(water-jet 100m), jatos de ar (air-jet 100m), 
por projéteis (projectile, nússile ou gripper 
loom) e outros meios mais. 

PRINCIPAIS TIPOS DE 
TECIDOS 

Conforme o processo de fabricação usado 
nas tecelagens pode-se obter: tecido 
(weaving), malha (knitting) ou feltros 
(jelting). Os compósitos, em sua maioria, são 
reforçados por tecidos, razão pela qual 
somente este tipo será analisado no presente 
trabalho. Os quatro tipos principais de 
tecidos são: o tecido básico (plain weave), 
as saljas (twills) , os cetins (satins) e as lãs 
(woven rovings). 

Por outro lado, os tecidos têm duas carac
terísticas de grande influência na sua efi-

COMPÓSITOS REFORÇADOS POR TECIDOS 

ciência como reforço, que são a sua capa
cidade em tomar formas complexas, princi
palmente com duplas curvaturas, e a sua 
resistência à distorção, ou estabilidade. 

O tecido básico é o modelo mais sim
ples de tecido , e nele o entrelaçamento é 
feito de modo que cada fio, de urdume ou 
da trama, passe sobre um fio e depois sob 
o fio seguinte, repetidamente. Nas smjas, 
um ou mais fios do urdume passam (ou 
"flutuam") sobre pelo menos dois fios 
consecutivos da trama. Além disso, os 
quadros de liços sofrem um deslocamento 
lateral de um em relação ao outro, de modo 
que este tipo de tecido apresenta um 
desenho característico na diagonal, conhe
cido como "linhas da smja" (twill lines). 
Nos cetins, um fio do urdume passa sobre 
três ou mais fios da trama e depois sob 
apenas um fio da trama. As lãs (rovings) 
têm como característica maior o fato de que 
nela os fios do urdume e da trama são 
formados por feixes de fibras não torcidas. 
Têm sido largamente empregadas na 
construção de embarcações, contêiners de 
carga e outras aplicações, normalmente 
onde não é requerido um alto desempenho 
da estrutura construída e onde faz-se neces
sário que as paredes sejam espessas. As 
lãs, por não serem tão usadas em compó
sitos de alto desempenho, não serão tra
tadas neste trabalho. As figuras da página 
seguinte ilustram os três tipos de tecidos 
que são abordados neste artigo. 

Quanto à estabilidade e à capacidade em 
tomar formas complexas pode-se dizer que: 

- os tecidos básicos são os de maior 
estabilidade dentre todos os tipos citados. 
Entretanto, têm pouca facilidade em tomarem 
formas complexas. De modo geral, formam 
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Tecido Básico Sarja 
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estruturas menos eficientes que os cetins e as 
salJas; 

- as satjas são relativamente estáveis e 
mais eficientes como estruturas do que os 
tecidos básicos. Conformam-se com relativa 
facilidade; 

- os cetins estão entre os reforços de 
tecido de maior eficiência, além de toma
rem formas complexas com grande 
facilidade. 

PARÂMETROS 

Alguns parâmetros são importantes na 
caracterização dos tecidos: 

- Equilíbrio: o tecido é dito equilibrado 
(balanced fabric) quando tem o mesmo 

flutuação dos fios da trama 
no avesso do tecido 

Cetim 

número de reforços, ou fios, por unidade de 
comprimento, tanto na direção do urdume 
quanto na direção da trama; 

- Tecido unidirecional: quando a 
quantidade de fios por unidade de área numa 
das direções, usualmente a do urdume, for 
muito maior que na outra direção, no mínimo 
80 a 20 vezes, o tecido é definido como sendo 
unidirecional. Tecidos uni direcionais não 
devem ser confundidos com compósitos 
unidirecionais, os quais são construídos com 
fibras paralelas e retas; 

- Massa por unidade de comprimento: 
propriedade expressa em unidades como 
denier, tex ou kg/m; 

- fator nfg: significa que cada fio do 
urdume interlaça-se com cada "nfg -és imo" fio 
da trama; 
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- fator nwg: significa que cada fio da 
trama interlaça-se com cada "nwg-ésimo" fio 
dourdume; 

- fator ng: usado quando nfg = nwg = ng, 
como é o caso dos tecidos estudados neste 
trabalho 

A figura abaixo ilustra os valores de ng 
para os três tipos de tecidos estudados. 

tecido básico 
ng_= 2 • sarja 

ng = 3 

(- trama 

CDMPÓSITOS REFORÇADOS POR TECIDOS 

similares às dos laminados tendo igual núme
ro de lâminas unidirecionais, orientadas defa
sadas de 90°, uma em relação a outra. Como 
exemplo cita-se os do tipo [0/90] e [+45/-45]. 
O primeiro tipo recebe o nome especial de 
larninado cruzado (cross ply lanúnate). Um 
compósito reforçado por tecido similar ao 
[0/90] pode ser obtido alinhando-se as fibras 

cetim de 4 liças 
ng = 4 

do urdume com uma das 
direções naturais do laminado, 
a longitudinal ou a transversal. 
Girando-se de 45° os fios do 
urdume obtém-se uma analogia 
com o laminado [+45/-45]. 
Tecidos não equilibrados são 
análogos aos laminados cons-
truídos com diferentes números 
de fibras longas nas duas 
direções ortogonais. 

cetim de 8 liças 
ng = 8 

(- região de 
entrelaçamento 

Como no caso dos com
pósitos unidirecionais de 
fibras longas, as propriedades 
dos tecidos também dependem 
fortemente da fração volumé
trica do reforço. Como uma 
regra, os tecidos não apresen
tam um "fator de empaco-

MECÂNICA DO REFORÇO 

o exame aqui realizado é restrito aos 
tecidos com fibras ortogonais entre si e con
sidera vários aspectos, tais como as pro
priedades macroscópicas, a eficiência do 
reforço, as deformações internas, os meca
nismos de falhas e a influência da ondulação 
das fibras . 

Em escala macroscópica, as propriedades 
mecânicas dos tecidos ditos equilibrados são 

tamento" (packing) tão eficiente quanto os 
compósitos de fibras unidirecionais e, assim, 
tendem a ter uma razão volumétrica de fibras 
menor, embora esta regra não seja válida para 
todos os compósitos de tecido. Por exemplo, 
compósitos reforçados com cetins de fibra 
longa têm sido confeccionados com frações 
volumétricas de fibras que ultrapassam 70%. 

As fibras retas e contínuas constituem-se 
no mais eficiente tipo de reforço. A maior 
parte dos tecidos têm suas fibras com curva
turas sobre pelo menos parte de seu compri
mento. Conseqüentemente, pôr sua própria 
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natureza, os tecidos são menos 
eficientes como reforços que as 
fibras longas. Existem dois tipos 
principais de curvaturas nos te
cidos. A primeira delas é a tor
cedura (twist) das fibras formando 
um único fio ou reforço. Alguns 
tecidos têm seus fios construídos 
desta forma pela maior facilidade 
que assim apresentam na tecela
gem e, ainda, pelo fato de ficarem 
menos suscetíveis aos danos do 
que as fibras não torcidas. O 
segundo tipo de curvatura é o da 
dobra (erimp), proveniente da 

til 
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operação de criação da trama do tecido. As 
dobras surgem naturalmente, como conse
qüência do movimento das fibras sobre e sob 
outras fibras, na montagem da trama do tecido. 
A eficiência do tecido depende fortemente 
da porcentagem do comprimento da fibra que 
está curvado e da severidade de suas curva-
turas. Neste aspecto, os cetins de fibras ten
dem a ser mais eficientes, porque suas fibras 
são retas ao longo de uma maior porção de 
seu comprimento. 

A influência do tipo de construção do 
tecido sobre a resistência à flexão e módulos 
de elasticidade foi estudada pôr Shibata, 
Nishimura e Norita,3 os quais consideraram 
cetins dos tipos "8-quadros de liços" e "pé
de-galinha" (erowfoot) tendo todos 10 fios 
de urdume por centímetro e fibras da trama 
com vários espaçamentos. A figura a seguir 
mostra a variação do módulo de elasticidade 
de acordo com o espaçamento dos fios da 
trama, para compósitos tanto epoxy como 
material da matriz. 

Os cetins feitos com 3.000 e 1.000 fios 
de reforço são denominados 3k e lk, respec-

---G 
L cetim de 8 - quadros de /iço 

G G 

cetim pé-de-galinha (1 k) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

espaçamento (fios da trama/em) 

tivamente. O efeito de aumentar o número de 
fios da trama por em é aumentar as curvaturas 
das fibras. Conseqüentemente, não traz 
surpresa observar-se uma tendência para 
baixo nos módulos de elasticidade com a 
diminuição do espaçamento entre os fios da 
trama. O cetim de "8-quadros de liço" não 
apresentou sensibilidade ao espaçamento, o 
que pode ser explicado pelo fato de que os 
reforços, neste tipo de tecido, são retos em 
grande parte de seu comprimento. Nos cetins 
do tipo pé-de-galinha, nota-se que, para o 
mesmo espaçamento, os cetins do tipo lk têm, 
consistentemente, módulos mais altos do que 
os do tipo 3k. Isto porque as curvaturas são 
mais severas em tecidos feitos com mais 
reforços (3k). 

A eficiência do compósito reforçado com 
o cetim equilibrado 8-harness, comparado 
com larninados [0/90] construídos a partir de 
lâminas unidirecionais foi estudado por 
Zweben e Norman.4 A tabela apresenta os 
dados relativos ao módulo de elasticidade e 
às resistências à tração e à compressão, para 
quatro tipos de compósitos. Na ordem: 
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compósitos reforçados com tecido de ara
mida (Kevlar 49) (100/0), híbridos com gra
fite e aramida na proporção 50/50, híbridos 
com grafite e aramida na proporção 25/75 e 
reforçados com grafite (0/100). Os compó
sitos foram feitos na forma de laminado cru
zado e na forma de tecido. Todos os com
pósitos têm 65% de razão volumétrica de 
fibras. 

COMPÓSITOS REFORÇADOS POR TECIDOS 

não foram estudados tão detalhadamente 
como o foram nos compósitos unidirecionais. 
Entretanto, sabe-se que o entrelaçamento das 
fibras nos tecidos, com suas ondulações 
(crimp), é fator de muita importância neste 
fenômeno e sua influência na falha dos 
compósitos vem sendo motivo de inúmeros 
estudos. 

Módulo de elasticidade Resistência à tração Resistência à tração 
(GPa) (GPa) (GPa) 

tipos [0/90] tecido Ef. (%) (GPa) tecido Ef. (%) (GPa) tecido Ef. (%) 

100/0 36,5 35,8 98 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 

50/50 55,1 48,2 87 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 

25/75 69,6 57,2 82 25/75 25/75 25/75 25/75 25/75 25/75 

01100 72,3 59,9 83 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 01100 
Nota: Ef. (%) = eficiência do tecido 

Tabela: Comparação entre compósitos reforçados por grafite e aramida, e híbridos, 
na forma de tecido e na de laminados cruzados 

Observa-se que a eficiência parece de
pender fortemente das fibras, uma vez que 
o compósito reforçado por tecido de ara
mida tende a ter propriedades mecânicas 
próximas às do laminados [0/90], enquanto 
a eficiência dos híbridos e a do reforçado 
por grafite é muito menor. Também nota-se 
que para os compósitos híbridos e para os 
reforçados por fibras de grafite, a eficiên
cia em termos de módulo de elasticidade é 
significantemente maior do que as referen
tes às resistências._ 

Quanto aos mecanismos de falha nos 
compósitos reforçados por tecidos, eles ainda 

MECÂNICA DO TECIDO 
BIDIMENSIONA L 

A base teórica para a anális dos tecidos 
bidimensionais é a Teoria Clássica das Pla
cas de Lam inados, segundo as hipóteses de 
Kirchoff Love. A seguir serão descritos os 
três modelos adotados para representar os 
tecidos, além de considerações a respeito de 
cada um deles. As formulações a eles perti
nentes, por serem extensas, não serão apre
sentadas no presente trabalho. Os modelos 
usados são: o do mosaico, o da ondulação da 
fibra e o da transposição dos sforços. 
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Modelo do mosaico 

A base da idealização do modelo do 
mosaico pode ser apreciada na figura, onde 
é mostrada uma vista em corte de um cetim 
de 8 liços . A seqüência da impregnação do 
tecido pelo material da matriz e a sua simpli
ficação para o modelo em mosaico é apre
sentada na parte inferior da figura . Este 
modelo não considera a ondulação (crimp) 
da fibra, que existe num tecido real. 

De modo geral, um compósito reforçado 
por tecido idealizado pelo método do 
mosaico pode ser considerado como uma 
montagem de peças de laminados assimé
tricos, do tipo cruzado (cross-ply laminate) . 

Cetim de 8 -/iços 

Vista transversal do tecido antes da 
impregnação pela resina 

~ .. t. .. : ..•..•..•..••. ; .. ..... : •. .,. ....... ~ ............ : ..• ,. .••.••. : •• . :~j.I ... : ... . 
Compósito reforçado por tecido 

........ : .. ~ ·. I. . :: ....... : ............ : ~ ......... ,. .. .. .I ... : ..... ... \ . . :{ . •... . : ... :: .. WM 
Idealização do modelo do mosaico 

Modelo da ondulação da fibra 

o modelo com ondulação foi desen
voI vido de modo a que fosse considerada a 
ondulação das fibras. Embora a formulação 
deste modelo seja válida para todos os 
valores de ng, o modelo é particularmente 
aceitável para tecidos com baixos valores de 
ng. Este modelo também é a base da análise 
desenvolvida para o modelo de transposição 
dos esforços , a ser apresentado no item 
seguinte. 

Na figura abaixo está representada a geo
metda do modelo, onde a forma da ondulação 
é definida pelos parâmetros hl(x), hix) e au' 

i..:;:::;;2:I:l~::;;:'4.....1.- Reg ião de 
entre laçamento 

z 

x 

Modelo de ondulação da fibra 

Os parâmetros ao = (a-au)/2 e a2 = (a+au)/2 
são automaticamente definidos após a deter
minação de alI' o qual é geometricamente 
arbitrário, entre os valores de O e a. Devido 
ao surgimento de uma região puramente 
matricial no modelo, os valores da razão 
volumétrica de fibra, V f, podem ser diferentes 
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para a totalidade do compósito e para a região 
do entrelaçamento. 

Modelo da transposição 
dos esforços 

A 

Modelo de transposição dos esforços 

o sucesso das análises com os modelos 
anteriores levou ao desenvolvimento do con
ceito do método da transposição dos esforços, 
para os compósitos reforçados por cetins. 
Este modelo é recomendado para os cetins 
tendo em vista que, neste tipo de tecido, as 
regiões de entrelaçamento são bastante sepa
radas uma das outras. A forma de repetição 
no cetim, que é hexagonal no tecido, é modi
ficada para a forma quadrada, no modelo, 
para simplicidade de cálculo. Uma visão 

COMPÓSITOS REFORÇADOS POR TECIDOS 

esquemática do modelo para uma célula 
unitária é mostrado, sendo esta célula compre
endida por uma região de entrelaçamento e 
suas áreas adjacentes. 

Este modelo é valido apenas para cetins 
nos quais ng é maior ou igual a 4. As quatro 
regiões denominadas de A, B, D e E são for

madas por fios de trama retos e, 
conseqüentemente, podem ser assu
midas como pedaços de laminados 
cruzados de espessura ht. A região C 
tem uma estrutura de entrelaçamento, 
onde aparece um fio de trama ondu~ 
lado. Embora a ondulação no fio do 
urdume seja ignorada neste modelo, 
o efeito é esperado como sendo 
pequeno, uma vez que o carregamento 
aplicado é assumido como sendo na 
direção da trama. 

A rigidez no plano da região C 
onde ng = 2 é calculada e seu valor 
encontrado é muito menor do que 
aquele para um laminado cruzado. 
Assim sendo, as regiões B e D supor
tam um carregamento maior que a 
região C e agem como pontes para a 
transposição do carregamento da 
região A para a E. Também é assu
mido que estas regiões B, C e D têm 
os mesmos valores médios para as 
deformações e curvaturas em seus 

planos médios. 

Considerações sobre os modelos 

a) O modelo da ondulação (crimp modei) 
é uma aproximação unidimensional e não leva 
em consideração a ondulação das fibras, 
sendo particularmente indicado para a 
previsão das propriedades elásticas dos 
compósitos de tecido básico; 
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b) Os resultados analíticos baseados no 
modelo da ondulação demonstram que as 
ondulações da fibra causam uma perda de 
rigidez no plano do laminado, se compa
rado aos resultados do modelo do mosaico. 
Os resultados para as constantes de flexi
bilidade, tanto para o modelo de ondulação 
quanto para o do mosaico, apresentam boa 
concordância com os resultados obtidos por 
análises feitas com uso do método dos 
elementos finitos; 5 

c) O modelo da ondulação tem sido usado 
para analisar o fenômeno da mudança de 
comportamento dos compósitos de tecido 
básico após a falha inicial das fibras; 

d) O modelo do mosaico é útil para uma 
estimativa grosseira das propriedades de 
rigidez do compósito de tecido; 

e) O modelo da ondulação oferece me
lhores resultados que o modelo do mosaico 
para os módulos relacionados à flexão e aos 
esforços no plano do laminado. Entretanto, o 
modelo da ondulação não se presta para a 
avaliação das propriedades elásticas para os 
cetins com valores altos de ng; 

f) O modelo de transposição foi desen
volvido para examinar a rigidez e resistência 
dos compósitos reforçados por cetins, de 
modo geral. As regiões de entrelaçamento em 

um cetim são separadas entre si por di versas 
regiões sem entrelaçamentos. Desde que as 
regiões com reforços retos ao redor das 
regiões de entrelaçamento têm maior rigidez 
no plano do laminado que as regiões com 
ondulações, elas ficam com o maior carrega
mento e atuam como pontes para a transfe
rência dos carregamentos; 

g) A rigidez elástica inicial para os com
pósitos de cetim pode ser estimada pelo 
método da transposição. A análise feita para 
um compósito reforçado por cetim de 8-liços, 
construído de grafite/epoxy, demonstrou uma 
boa concordância com dados experimentais 
para tecido e para laminado cruzado; 

h) Os mecanismos de falha do compósito 
por falhas sucessivas nos fios da urdidura e 
a conseqüente criação de "pontes" de trans
ferência do carregamento têm sido analisados 
com uso dos modelos acima. Os resultados 
teóricos obtidos para um cetim de 8-liços 
com fibra de vidro e polimida concordam 
bem com a curva expetimental e mostram que 
as regiões de transferência do carrega
mento, ou seja, as regiões de "pontes", res
pondem pelas maiores rigidez e tensão na 
região de mudança de comportamento nos 
compósitos de cetim do que naqueles de 
tecido básico. rnJ 
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RESUMO 

Pesquisa 

Foi estudada a cinética da síntese de a nitroguanidina a partir do nitrato de 
guanidina e ácido sulfúrico 98%. A reação ocorreu instantaneamente no ato da 
adição de reagente. O rendimento da reação depende da eficiência da troca térmica. 
Um reator batelada foi projetado com base nos dados obtidos. 

INTRODUÇÃO 

A nitroguanidina tem vasta aplicação na indústria química geral, I sendo usada como 
intermediário na indústria farmacêutica,2 indústria agroquímica3 e na fabricação de 
propelentes.4 

A nitroguanidina possui duas formas cristalinas diferentes: a e p. A forma a 
cristaliza em água sob a forma de agulhas finas, planas, duras e extremamente difíceis 
de pulverizar. A forma p cristaliza em água na forma de cachos de pequenas lâminas 
finas e alongadas, podendo esta ser convertida na forma a pela dissolução em ácido 
sulfúrico concentrado seguida da cristalização em água fria. 5.6 

A reação utilizada industrialmente para a obtenção de rutroguanidina é a síntese da 
forma a,6 que resulta da ação catalítica do ácido sulfúrico concentrado sobre o nitrato 
de guanidina seguida de precipitação em água fria. 

A forma p é produzida pela nitração da mistura de sulfato de guanidina e sulfato de 
amônia que resulta da ação do ácido sulfúrico sobre a dicianodiamida.6 

* Este trabalho foi apresentado no 1 oº Congresso Brasileiro de Catálise. 
** Engenheiro Químico (IME/8?). M.Sc em Engenharia Química (COPPE/PEQ/91). 
*** Ambos. Primeiro-Tenente QEM - Engenheiro Químico (IME/96). 
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A síntese de a nitroguanidina é uma reação de nitração em que o íon nitrônio pode ser 
gerado a partir de várias substâncias. Um estudo procurou otimizar a reação variando a 
temperatura do meio reacional (T R) , a relação molar entre ácido sulfúrico (AS) e ácido 
nítrico (AN) e tempo de reação para uma relação molar fixa entre os ácidos e o nitrato de 
guanidina (ng).7 

Este trabalho teve por objetivo o estudo da cinética da síntese de a nitroguanidina tendo 
como ponto de partida as condições ótimas propostas em trabalho anterior.7 

REAÇÕES 

A nitroguanidina pode ser obtida pela desidratação catalítica do nitrato de guanidina.7.8•9, lo 

Neste caso ocone uma nitração onde o verdadeiro agente nitrante é o íon nitrônio, N02 +, 

eletrófilo forte que mantém uma carga positiva sobre seu átomo central. Este cátion estável é 
um híbrido de ressonância, tem estrutura linear e comprimento das ligações NO iguais. Outras 
formas de síntese são possíveis já que o nitrônio é gerado em outras reações. O ácido nítrico 
puro (fumegante) sofre auto-ionizaçã07 segundo as equações: 

(1) 

(2) 

A mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico também gera o nitrônio. O H2S0
4 

remove a 
água gerada protonando-a e atua cataliticamente aumentando a concentração de íon nitrônio 
na solução ionizando o ácido nítrico. 

(3) 

Uma solução de nitroguanidina em ácido sulfúrico não contém ácido nítrico livre, mas na 
presença de substâncias facilmente nitráveis esta se comporta como se houvesse HN03 livre. 
Desta forma, uma solução de nitroguanidina em H2S04 pode ser utilizada como uma mistura 
nitrante. Isto parece dever-se à habilidade da nitroguanidina de liberar o íon nitrônio sob a 
influência do ácido sulfúrico.6,7 O mecanismo é o seguinte: 

NH2- C- NH2 

II 
NH2 
+ 

NH2-C-NH 
II 2 (4) 

NH2 
+ 

O ácido nítrico reage com o ácido sulfúrico formando o íon nitrônio (reação 3), que 
finalmente gera a nitroguanidina: 
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NH2- C-NH2 

II 
NH2 
+ 

- + 
. X+N02 - NH2- C-NH2 

II +HX (5) 

N ----- N02 

A nitroguanidina possui propriedades levemente básicas, o que explica a sua habilidade 
de formar sais com ácidos concentrados, por exemplo, forma um sulfato com ácido sulfúrico 
concentrado. Sofre decomposição quando aquecida em ácido súlfurico concentrado liberando 
CO2 e N20, provavelmente derivados da decomposição da nitramina seguida da hidrólise da 
cianamida, esta última também produzindo amônia na decomposição (ver reação 6). 

NH2-C-NHN02 -----+ NH2N02 + NH2CN 

II 
NH 

1 1 +2H20 

N20i + H20 2NH3 i + CO2 i (6) 

Uma solução de nitroguanidina em ácido sulfúrico concentrado também sofre decomposição 
quando deixada por algum tempo sob temperatura ambiente, o que pode ser comprovado pela 
ausência de precipitado quando diluída em água fria. 

EXPERIMENTAL 

° procedimento utilizado neste trabalho foi a desidratação catalítica do nitrato de guanidina 
pelo ácido sulfúrico 98%.6,11 Para tal, verteu-se VAS ml de ácido sulfúrico 98% em um balão 
tritubulado com agitação. Em seguida, fez-se a adição de mng g de nitrato de guanidina numa 
taxa tal que não haja um aumento de temperatura do meio reacional (TR) superior à 2°C. 
Deixou-se a massa reagir por t mimltos . O balão permanece imerso num banho de água, 
envolto por uma serpentina de vidro ou cobre de diâmetro <1>, no interior da qual passou água 
à temperatura ambiente numa vazão de <p Lls. 

A condição ótima proposta anteriormente utilizou uma mistura sulfonítrica.7 Contudo, 
neste trabalho utilizou-se somente ácido sulfúrico 98%, já que a conversão foi próxima. 

Ótima7 Utilizada 

TR(°C) 25 25 

(nAN + nAS)/nng 4,4 4,4 

nAN/(nAN + nAS) 0,5 O 

Conversão (% ) 85 ,37 80 

Tabela 1 : Condições de operação 
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o procedimento anteriormente proposto era feito em uma escala muito pequena,? o que 
não permitiria um estudo preciso da cinética ~a reação. Portanto, foram realizados neste 
trabalho, experimentos em uma escala 10 vezes maior. Os valores planejados foram os 
seguintes. 

Procedimento TeC) mnig) VAS+VAn(mL) resfriamento 

Anterior 25 6,82 13,3 + O sim 

1 25 68,2 133,0 + O sim 

2 25 68,2 133,0 + O não 

3 25 68,2 107,0 + 20 sim 

4 25 68 ,2 133,0 + O sim 

Tabela 2: Valores planejados 

Nos procedimentos de 1 a 4, para avaliar-se a taxa de reação, recolheram-se alíquotas de 
10 ml da solução reativa, precipitando-se a nitroguanidina em 240 mL de água gelada e 
filtrando-a à vácuo. As amostras foram secas em uma capela e posteriormente pesadas.11 

Estas alíquotas foram removidas a cada 20 minutos, de forma a acompanhar a evolução da 
concentração de nitroguanidina no meio para posterior análise pelo método diferencial, que 
consiste em verificar-se diretamente a relação entre a concentração e o tempo a partir do 
gráfico Concentração x Tempo, de forma a determinar a cinética da reação. 12 

RESULTADOS 

Os resultados das reações estão nas tabelas e gráficos a seguir. 

Procedimento T média massa de Rendimento 
(0C) nitroguinidina 

Anterior 24 3,21 55,13 

26 31,16 53,60 

2 32 28,20 48,50 

3 26 27,85 47,91 

4 26 34,98 60,17 

Tabela 3: Resultados 

O aumento de escala resultou em alguns problemas. No procedimento anterior,? a escala 
era bastante reduzida e não se observaram problemas com o controle de temperatura, sendo 
que a serpentina de vidro com 1/8" de diâmetro e comprimento de 30cm e o banho de água 
com 500mL eram suficientes. Já nos procedimentos desenvolvidos aqui, a serpentina de cobre 
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com 1/8" de diâmetro e 2,Om de comprimento, com vazão de água de 0,1 Lls e banho com 
1,OL de água, não foram suficientes para remover o calor desenvolvido tão rapidamente. 

O calor de reação é igual a 4 kJ/mol. Portanto, a reação é endotérrnica, o que não foi 
observado experimentalmente. O calor liberado no processo deveu-se provavelmente à 
dissolução do nitrato de guanidina no ácido. 

Nesta nova escala, não foi possível reproduzir os rendimentos obtidos anteriormente em 
torno de 80%, já que o rendimento máximo alcançado foi de 60,17%. O melhor rendimento 
foi obtido para o experimento onde oconeu a menor variação de temperatura do meio reacional. 
Neste caso, o aumento de temperatura durante a reação não atingiu 2°C. Isto indica que manter 
a temperatura em um valor constante é uma forma de otimizar a reação. Portanto, deve ser 
considerado no projeto do reator. 

A cinética deveria ser obtida pela variação da concentração da nitroguanidina com o 
tempo. Os resultados mostraram que uma vez terminada a adição do nitrato de guanidina ao 
ácido, não ocorreu um aumento significativo na concentração de nitroguanidina, o que indica 
que a reação pode ser dada como concluída ao final da adição. Desta forma, o tempo de 
residência do reator será igual ao tempo de adição do nitrato de guanidina. 

O produto final em todos os experimentos foi um pó branco. Os espectros realizados 
destes produtos no Perkin Elmer 1710 Infrared Fourier Transform Spectometer coincidiram 
com o espectro de um padrão de nitroguadina de pureza 99%. 

Observou-se uma liberação de gás durante a reação, provavelmente resultado da 
decomposição da nitroguanidina pela ação do ácido sulfúrico (ver reação 6). Como o tempo 
de adição foi razoavelmente longo, chegando a duas horas no experimento 4, pode ser possível 
que a nitroguanidina produzida no início da reação já sofra a ação do ácido. 
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Figura 1 : Variação da concentração de nitroguanidina com o tempo 
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PROJETO DO REATOR 

Para dar continuidade ao estudo da reação de síntese de ex nitroguanidina, fez-se o projeto 
de um reator batelada 1.100 vezes maior que o montado em laboratório. Considerando a 
cinética muito rápida, o principal fator a ser levado em conta no projeto do reator passa a ser 
a troca térmica, de forma a minimizar as variações de temperatura durante a reação. 

O volume reacional foi obtido por scale-up do reator de bancada sendo de 150L, 
trabalhando em regime semi-contínuo, para produção de 38kg de nitroguanidina por batelada. 

O reator adotado foi o cilíndrico com tampa e fundo toroesferóidal. Suas dimensões 
devem ser:II .13. 15.l7 diâmetro interno = 0,60m; diâmetro externo = 0,613m, altura de 0,82m; 
volume de 205L. Como é possível o desenvolvimento de gases no decorrer da reação, 
considerou-se como pressão de projeto 2,Oatm, logo a espessura do reator é de 1/4". 

O calor desenvolvido no processo (reação e dissolução) foi medido experimentalmente. 
O equipamento consistiu de um balão mergulhado em 500rnL de água no inte110r de um frasco. 
Dewar, com 45rnL de ácido sulfúrico puro aonde introduziu-se de uma só vez 22,4g de nitrato 
de guanidina. Esta mistura reacional foi mantida sob agitação e observou-se a temperatura. 

Volume de massa de volume temperatura temperatura calor 
água (mL) nitrato (g) de ácido inicial (0C) final eC) (J/mol) 

(mL) 

500 22,4 45,0 25,0 30,0 56915,2 

500 22,4 45,0 27,5 32,0 51223,7 

500 22 ,4 45,0 29,5 34,5 56915,2 

Tabela 4: Calor desenvolvido no processo 

A seleção de materiais do reator e dos acessórios em contato com o meio reacional, deve 
ser feita a partir da concentração do ácido.II .13,15.17 Esta foi obtida por titulação do filtrado 
resultante da operação de separação das amostras de nitroguanidina. Utilizou-se para a titulação 
uma solução de NaOH 20% p/p, tendo fenolftaleína como indicador. 

Volume de ácido volume de NaOH concentração de saída 

(mL) (mL) (% p/p) 

50 10,5 78,5 

50,0 10,3 77,0 

50,0 10,2 76,2 

Tabela 5: Concentração final de ácido sulfúrico 
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A média aritmética da concentração de saída é 77,2 %. Considerando que o ácido sulfúrico 
age como catalisador da reação, os valores aqui obtidos estão abaixo da concentração inicial 
(98%), fato que reforça a hipótese de que ocorreu decomposição de nitroguanidina durante a 
reação. 

O agitador foi do tipo turbina, com 4 pás, diâmetro do agitador de O,20m, as dimensões da 
pá eram de 5cm x 4cm, elevação do fundo de O,20m, velocidade de agitação de 150rpm, 
potência de 2,5 HP e seu material deve ser aço carbono vitrificado ou revestido com resina 
plástica. II ,12,1 3,16 

O sistema de resfriamento adotado foi do tipo serpentina, tendo como fluido frio a 
água, 11 , 19,2 1 sendo de aço carbono ASME A33, com comprimento de 65,8m e a vazão de água 
de O,24kg/s. 

CONCLUSÕES 

O estudo cinético avaliado aqui, com escala 10 vezes maior que a do trabalho anterior,? 
indicou que a cinética da síntese de a. nitroguanidina a partir de nitrato de guanidina e ácido 
sulfúrico 98 % foi instantânea. O rendimento maior foi observado para variações de 
temperatura do meio reacional não maiores que 2°C. Logo, a troca térmica no decolTer da 
reação mostrou-se um fator importante. 

O calor desenvolvido no processo foi liberado no decorrer da adição do nitrato de 
guanidina, possivelmente devido à dissolução do nitrato de guanidina em ácido sulfúrico. 

Provavelmente ocorreu decomposição do produto pela ação do ácido sulfúrico, já que 
observou-se formação de bolhas (ver reação 6) . fi] 
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Pesquisa 

ANÁLISE DE ROBUSTEZ EM 
ESTABILIDADE USANDO AS 

PROPRIEDADES DA SÍNTESE DE 
CONTROLE PRCBI 

Geraldo M. Pinheiro Gomes * 

RESUMO 

Este trabalho apresenta uma abordagem para uma medida de robustez 
paramétrica, usando as direções de robustez máxima e mínimas dentro do domínio 
de estabilidade num espaço paramétrico. Com base nos autovalores e autovetores 
da matriz que guarda as propriedades de robustez paramétrica, obtida na síntese de 
controle PRCBI (Para meter Robust ControI by Bayesian Identification)[ 1 l, obtêm,-se 
duas retas ortogonais que passam pelo ponto nOl1únal e, aparentemente, apontam, as 
direções de maior e menor robustez paramétrica. 

Os prilneiros resultados, apresentados sobre exemplos numéricos acadêmicos, 
criaram uma expectativa otimista que possibilitará o cálculo rápido e fácil do raio 
da hiperesfera de estabilidade que é uma medida de robustez paramétrica confiável 
e difícil de ser calculada em espaços de grandes dimensões, pelos algorit111.OS 
convencionais. 

palavras-chave: Controle Robusto, LQR, LQG, PRCBI, Estabilidade a Pequenas 

Perturbações, Robustez Paramétrica, Identificação Bayesiana. 

* Doutor ENSAE. 
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INTRODUÇÃO 

Quando se fecha a malha de um Sistema de Controle, o grande desafio é garantir boas 
margens de estabilidade e desempenho uma vez que o sistema real (dispositivo físico) estará 
sempre sujeito a toda sorte de perturbação. A variação paramétrica é a classe de perturbação 
que mais preocupa e que apresenta um difícil tratamento. 

Muitos trabalhos e pesquisas científicas na área do Controle Robusto têm sido 
desenvolvidos tentando-se determinar uma medida eficiente de robustez paramétrica em 
estabilidade. Tenta-se dimensionar o domínio de estabilidade dentro do espaço paramétrico, 
para sistemas operando em malha fechada com um controlador parametricamente robusto. 

O raio da hiperesfera inscrita no domínio de estabilidade do espaço de parâmetros é uma 
das mais tradicionais medidas de robustez paramétrica em estabilidade. Considerando que a 
grande maioria das aplicações práticas apresenta sistemas de ordem muito elevada e com um 
número elevado de parâmetros sensíveis, o cálculo do raio da hiperesfera, na "força bruta", 
torna-se numericamente pesado. 

O método apresentado neste trabalho resulta de uma observação obtida durante o trabalho 
de doutorado deste autor na implantação da Síntese de Controle Robusto PRCBI (Parmneter 
Robust Control by Baysian Identification) em Toulouse França [1], [7]. 

O método busca encontrar, dentro do espaço paramétrico, duas direções de robustez pas
sando pelo ponto nominal (valores nonúnais do conjunto de parâmetros). Uma delas tende a 
cortar o domínio de estabilidade no sentido da maior dimensão recebendo o nome de DRMAX 
(Direção de máxima robustez) e a outra no sentido da menor dimensão, DRMIN (Direção de 
n'lÍnima robustez) . 

A figura 1 ilustra o caso de um sistema com dois parâmetros sensíveis a e b, cujos 
valores nominais são, respectivamente, ao e bo . Mostra ainda as direções DRMAX e DRMIN 
bem como o círculo inscrito no domínio, centrado no ponto nominal e tangenciando a fronteira, 
o seu raio corresponde, no caso multi-dimensional, ao raio de hiperesfera de estabilidade. O 
cálculo deste raio é fundamental para obtenção de uma medida de robustez paramétrica. 

b DRMAX DRMIN 

bo .................... . 

ao a 

Figura 1: Direções de Max e Min robustez 
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No item "Quantificação da Qualidade de Identificação" será apresentada a quantificação 
da qualidade de identificação do conjunto de parâmetros com base na teoria Bayesiana de 
estimação paramétrica. No item "Direções de Robustez Paramétrica" serão formalizados os 
cálculos da matriz de covariância de estimação do vetor paramétrico, base do critério de 
robustez PRCBI, bem como das direções de máxima e mínima robustez DRMAX e DRMIN e, 
por fim serão apresentados alguns resultados acadêmicos. 

QUANTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO 

A síntese de controle robusto denominada (Parameter Robust Controi by Bayesian 
Identification) [1] foi desenvolvida, por este autor, em Toulouse, na França no CERT (Centre 
d'Etudes et Recherches de Touiouse) e já teve comprovada a sua eficiência em várias 
aplicações desenvolvidas no IME [2] e [9]. 

Mais recentemente a síntese foi aplicada com sucesso em um dispositivo real. O Levitador 
Magnético desenvolvido no Laboratório de Controle do Departamento de Engenharia Elétrica 
do !ME [14] que teve o seu controlador digital implementado com a estrutura LQG robustecida 
pela síntese PRCBI. 

A síntese PRCBI explora o fato de uma má qualidade de identificação paramétrica está 
geralmente associada a um sistema que apresenta excelentes margens de estabilidade. A 
síntese apresenta um critério de otimização para obter um controlador robusto em estabilidade 
em relação a um conjunto de parâmetros incertos na dinâmica da planta. 

Seja o sistema linear e invariante, apresentado na sua forma discreta e descrito por: 

Xk+1 = A(8)Xk + B(8)uk + D~k 

Yk = CKk + llk 

A(8) E RI1 SI1
, B(8) E RI1XI11

, D E RI1 XP e C E R
QXI1 

(1) 

~k E RP e ll
k 

E Rq são ruídos brancos, gaussianos, independentes de média nula e 

covariâncias Q e R respectivamente. 

8 E Rr é um vetor que reúne o conjunto de todos os parâmetros sensíveis da planta. Supõe

se, neste trabalho, que e está presente apenas nas matrizes A e B. A formulação estendida da 

síntese já implantada [16] permite a inclusão do vetor paramétrico também na matriz C. 

80 é o valor nominal e as perturbações da planta aparecem sob forma de uma variação do 

tipo fl8 = 8 - 80 . 

A identificação bayesiana consiste em determinar a densidade de probabilidade p(8/yk) 

onde Y k é o conjunto de medidas obtidas desde o instante O até k , dado por: 
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Uma formulação recursiva clássica é obtida pela regra de Bayes: 

p(8/yk- l) P (Yk 18, yk-l) 
p(8/yk) = ---------

( Iyk- l) P Yk 

(2) 

(3) 

p(Yk 18, yk-l) é uma função densidade de probabilidade Gaussiana representada por 

N {y k' Mk} sendo Mk a matriz de covariância do elTO de saída que, assintoticamente, tende 

para uma constante M e é obtida pelas relações do filtro de Kalman. 

A identificação paramétrica propriamente dita não é executada. A síntese usa apenas a 
formulação matemática baseada na estimação bayesiana para estabelecer um critério a ser 
otimizado e, assim, obter um controlador parametricamente robusto ou, mais precisamente, 
insensível às variações paramétricas. 

Uma pequena variação no vetor paramétrico (L18) gera uma variação na matriz de 
covariância do erro de saída (L1M) que servirá de base para o estabelecimento do critério 
que será exposto a seguir. 

Ligação Teórica entre AS e AM 

Considerando que uma variação no vetor paramétrico em torno do seu valor nominal 
causa uma variação na matriz de covariância do erro de medidas, a equação (3) pode ser 
assim reescrita: 

k Ac Ac 
p(80 + L18/Y ) = -----;-k- = ----.-k--------:k- (4) 

IMo + L1M1 2 IMol2 11 + MO- l L1M12 

A tarefa a seguir é ligar matematicamente as grandezas L1M e L18 de maneira a precisar 
completamente a estrutura da densidade de probabilidade (4) e deduzir a matriz de 
convariância da estimação Bayesiana do vetor paramétrico 80, partindo da hipótese que este 
é desconhecido, como simples medida da qualidade de identificação. 

Um filtro de Kalman, projetado sobre o sistema perturbado, isto é, considerando uma 
pequena variação L18, permite obter: 
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(5) 

onde L1P' é a variação, devida a L18, da matriz de covariância do erro de predição do estado 
estimado pelo filtro de Kalman. Para se obter L1M, a partir de L18, um conjunto de equações 
matriciais lineares do tipo X = AXB + C é deduzido: 

L = Ao[L + KoMoKl]AoT 

N = AoN(1 - KOC)T AOT - AoLL1AT - AoKoMo(L1AKo + AoL1K)T 

L1P' = Ao(1 - KoC) L1P' (1 - KoC) T Ao T - Ao(I - KoC)N T L1A T + 

+ (AoL1k + L1AKo) Mo (AoL1K + L1AKo)T + 
+ L1AL L1AT 

- L1AN(I - KoC)T AOT 

L1M = CL1P'CT 

A relação linear entre L1M e L18 permite as seguintes expressões: 

para sistemas monovariáveis: 

e para sistemas multivariáveis 
Tr[M - I L1M] = L18Ge -I L18T 

o o 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(lO) 

(11) 

Geo é uma matriz positiva definida, quadrada (r x r), onde r é o número de parâmetros 
incertos da planta, e é calculada em função dos parâmetros nominais da planta {Ao, D e C} , 
das matrizes de covariância dos ruídos Q e R e considerando pequenas variações de 8 em 
torno do seu valor nominal. 

Após várias análises do problema e ensaios em várias aplicações, utilizando modelos 
clássicos, chegou-se a conclusão que o traço da matriz Ge - 1 é a melhor opção como norma o 
a ser minimizada para tornar o sistema mais robusto. 

A matriz Geo-
I
, também simétrica, positiva e definida, constitui a base do critério de 

robustez paramétrica, pois contem informações que quantificam a qualidade da identificação 
bayesiana do vetor paramétrico. Sua existência é justificada em teorema [7] comprovando a 
convergência da estimação bayesiana do vetor para métrico nominal. 
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Supondo uma planta a ser controlada pela estrutura LQG, o objetivo da síntese PRCBI é 
obter os ganhos Kc do controlador e/ou Kf do filtro de Kalman, de modo a minimizar o 
critério 

min[Tr( Gso -1)] (12) 
KceD 

atuando no ganho Kc e indiretamente no ganho Kf através da matriz de entrada de ruído D. 
A matriz GS -I ótima, isto é, obtida após a minimização do critério (12), é usada para a o 

determinação das direções de robustez máxima e mínima. 

Cálculo de GS
O
-
1 

Seja Ej uma pequena variação na Cesmo elemento do vetor ~e. Define-se: 

I'l 
~ej = [O .. . O E. O ... O] 

J 

I'l 
~ejj = [O ... O Ej O .. . O Ej O ... O] 

e usa-se a notação a seguir para o cálculo dos elementos da matriz: 

Seja Tr[Mo- J ~M]élS .. o valor calculado a partir de uma variação paramétrica ~ejj' A 
IJ 

matriz Mo - [ ~M é calculada a partir da formulação matricial das equações (6) a (9), que 

resulta na solução de três equações do tipo Lyapunov mostradas. 

Cada elemento gij' da matriz Gso- 1
, é calculado da seguinte forma: 

Os elementos da diagonal principal: 

- 1 
Tr[Mo ~Mhs I gjj =-- ------

Os outros elementos : 

Tr[M
O
-

1 ~M] AS - (Ej2g .. + E],2g .. ) 
'-' ij 11 JJ 

gij = ---------------
2E-ê

J J 

(13) 

(14) 
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DIREÇÕES DE ROBUSTEZ PARAMÉTRICA 

A contribuição apresentada neste artigo é um subproduto do estudo da síntese e trata de 
uma medida de robustez paramétrica baseada em direções, ou seja, retas que definem regiões 
de maior e menor robustez à estabilidade no plano paramétrico. 

Os valores da grandeza 

J = ~80e -1~8T 
o 

(15) 

(pequenos em relação a unidade) para os valores dados no vetor paramétrico, condicionam 

a qualidade de identificação e, conseqüentemente, a robustez paramétrica em estabilidade. 

No espaço ~8 = [~81 ~82 ~83 ... ~8r], a supelfície 1 (15) representa um hiperelipsóide, 

uma vez que a matriz Oeo-
1 é definida positiva (pode ocorrer uma degenerescência caso esta 

matriz venha a ser semi-definida positiva) . 

Com uma mudança de variável efetua-se uma rotação dos eixos do espaço paramétrico de 
forma a coincidir com os eixos principais do hiperelipsóide, seja: 

onde N é a matriz de autovalores que diagonaliza Oeo-
1 de forma que se pode representar a 

grandeza 1, após a mudança de variável pela expressão: 

(16) 

onde Àl' À2 ... Àr são os autovalores da matriz Oeo-
1 (todos estritamer:...te positi}!os). Simboliza

se ÀM e \n os autovalores máximo e mínimo respectivamente e ~8M e ~8m as variações 

paramétricas que lhes estão associadas . 

Fazendo ~8i = O para todo i ~ m obtêm-se: 

(17) 

Onde Lm é a linha de ordem m da matriz N T. 

-
Em conseqüência, toda variação paramétrica ~8m pode conduzir a uma grandeza mínima 

de 11, Observa-se então que a direção da interseção dos r-i hiperplanos 
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(18) 

cOlTesponde ao subconjunto das variações paramétricas que garantem a melhor robustez em 
estabilidade. Esta reta representa a direção de máxima robustez paramétrica (DRMAX). 

Reciprocamente a direção definida por 

(19) 

cOlTesponde ao subconjunto das variações paramétricas que garantem a menor robustez em 
estabilidade. Esta reta representa a direção de mínima robustez paramétrica (DRMIN) . 

Constata-se, então, que as direções assim obtidas conespondem, respectivamente, as 
direções dos autovetores de G8

0
-

1 relativos a Âm e ÂM, em resumo: 

- DRMAX direção do autovetor de Àm 

- DRMIN direção do autovetor de ÀM 

Como ilustração é interessante observar o aspecto geométrico do problema. Considere

se como exemplo um vetor paramétrico bidimensional, onde 8 = [81, 82], 

A mudança de eixo representa uma rotação nas direções dos eixos principais do elipsóide. 

A figura 2 ilustra a representação de um iso-critério J = ~8G80-1~8T, desenhado no plano 

paramétrico (81 x 82), bem como as direções de máxima e mínima robustez. 

DRMAX 

................. 

DRMIN 

Figura 2: Elipsóide do iso-critério J e a rotação de eixos 
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No caso geral os hiperelipsóides podem ser caracterizados pela relação entre os autovalores 
máximos e mínimos que representam os respectivos alongamentos. Quando a relação 

'Â 
~ "'" 1 o hiperelipsóide se aproxima de uma hiperesfera, significando uma equivalência 
\n 
em todas as direções de variação paramétrica. Caso contrário, quando esta relação se torna 
muito elevada, os eixos nos indicam a direção de máxima robustez (DRMAX), paralela ao 
eixo maior do hiperelipsóide e a direção de mínima robustez (DRMIN) paralela ao eixo 
menor. 

EXEMPLOS 

Aplicação a um exemplo bidimensional 

Considera-se o sistema, linear, discreto e invariante, com uma entrada e uma saída 
representado na forma de espaço de estado a seguir: 

(20) 

a e b são os dois parâmetros incertos em torno dos valores nominais ao e bo . Çk e llk são 
ruídos gaussianos de variâncias Q e R respectivamente. 

Como valores numéricos considera-se: 

ao = -0.8, bo = 1 e DT = [O 1] 

Dentro da estrutura LQG e aplicando a síntese de controle robusto paramétrica PRCBI, 
visando tornar a planta menos sensível em relação às variações dos parâmetros a e b, o ganho 
do controlador ótimo calculado é: 

Kc = [-0.46 1] 

Kc foi calculado pelo Método LQR considerando o critério quadrático com as seguintes 
matrizes de ponderação Q I = I, Q2 = 1 e S = D. 
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Para este controlador ótimo obtêm-se: 

G - 1 
8 = o [ 

1.1305 

0.5200 

0.5200 
(21) 

0.2392 

Para esta matriz Àmax = 1.37 e Àmin = 5,2 . 10-9 e os autovetores geram as direções 
DRMAX e DRMIN que estão mostradas na figura 4. Esta figura mostra, no espaço paramétrico 
a x b, o domínio de estabilidade do sistema em malha fechada, mapeado por uma varredura 
no espaço onde, sempre que os pólos do sistema entram no círculo unitário, um ponto é 
traçado no gráfico. 

b 
3.0 

0.0 

-3.0 
-3.0 -1.5 0.0 1.5 

Figura 3: Domínio para o ganho ótimo Kc = [-0.46 1] 
DRMIN - Linha pontilhada e DRMAX - Linha cheia 

Ponto nominal a = -0.8 e bo = 1 
o 

3.0 

o valor nominal está marcado com x e as retas DRMAX (linha contínua) e DRMIN (linha 
pontilhada) mostram nitidamente as direções do eixo longitudinal e transversal respectivamente. 
Em face do elevado valor da relação (Àmax / Âmin), o domínio se degenera e se apresenta 
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como uma faixa de grande comprimento longitudinal. Observa-se uma perfeita coerência das 
direções de robustez com o domínio. 

Eliminando a degenerescência do exemplo anterior, tem-se na figura 4, o domínio de 
estabilidade do sistema em malha fechada, controlado por um regulador não ótimo 
Kc = [-0.7 1.5], escolhido arbitrariamente. Este domínio é delimitado por três retas formando 
o triângulo de estabilidade e as retas DRMIN e DRMAX foram traçadas sobre este domínio. 

b 
4.0 

0.0 

/ 

-4.0 
-4.0 

/ 
/ 

/ 

-2.0 

/ 

/ 

0.0 

/ 

/ 

/ 
,/ 

2.0 

Figura 4: Domínio para o ganho sub-ótimo Kc = [-0.7 1.5] 
DRMIN - Linha pontilhada e DRMAX - Linha cheia 

Ponto nominal a = - 0.8 e bo = 1 
o 

4.0 

O interessante a observar na figura 4 é que também se manteve a perfeita coerência nas 
direções máxima e mínima robustez. 

Aplicação a um sistema massa-mola 

O exemplo anterior é bem simples e serviu como uma visualização imediata do problema. 
Com o objetivo de testar esta técnica em casos mais complicados, usou-se uma estrutura 
flexível, isto é, um sistema massa-mola de oitava ordem. 
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38 

Seja um sistema massa-mola como mostra a figura 5. 

jJ-- m2 

b 

~ fi, 
L--.._--' b 

b 

Os estados são definidos na seguinte ordem: 

xl - Deslocamento em posição do bloco 1 
x

2 
- Velocidade do bloco 1 

x 3 - Deslocamento em posição do bloco 2 
x4 - Velocidade do bloco 2 
Xs - Deslocamento em posição do bloco 3 
x6 - Velocidade do bloco 3 
x7 - Deslocamento em posição do bloco 4 

x 8 - Velocidade do bloco 4 

A matriz da dinâmica é modelada como se segue: 

o 1 o o 

k b k b 

o o o 1 

2k 2b 

A= o o o o 

o o k b 

o o o o 

o o o o 

Figura 5: Sistema massa-mola 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o 1 o o 

2k 2b k b 

o o o 1 

k b k b 
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sendo que a entrada (força aplicada) e saída (medida da posição) define três tipos de sistemas: 

- tipo C (colocated) - entrada no bloco 2, saída em 2; 
- tipo N (11011 colocated) - entrada bloco 2, saída em 4; 
- tipo E (extremai) - entrada bloco 1, saída em 4. 

Foram considerados como parâmetros incertos m J e 1n2' para facilitar a visualização 
gráfica no plano paramétrico. 

A figura 6 mostra um domínio de robustez obtido com a síntese PRCBI aplicada sobre a 
estrutura LQG. A figura 7 mostra um domínio de robustez obtido com a síntese LQG-LTR. 
Fica evidenciada a nítida superioridade de robustez paramétrica entre a síntese PRCBI e a 
LQG-LTR. Nas duas figuras nota-se a excelente coerência das direções de robustez DRMAX 
eDRMIN. 

3.0 

2.0 

1.0 

0.0 
0.0 0.8 1.5 2 .3 3.0 

Figura 6: Domínios de robustez do sistema massa-mola (LQG) 
considerando parâmetros sensíveis as massas m l e m2 

Domínio robustecido pela técnica PRCBI 
DRMIN - Linha pontilhada e DRMAX - Linha cheia 
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3.0 

2.0 

1.0 

0.0 
0.0 

. 

..... .. .... '. 
" ... ':~.-

'. ~~;~HfH~{~m::::::;; ........ _ 
··::;::l~:::li~.;;j::::H::·:! ···· . 

//r"";;imF'~ _ .. 

0.8 1.5 

.... .. ... 

2.3 

Figura 7: Domínios de robustez do sistema massa-mola (LOG) 
considerando parâmetros sensíveis as massas m1 e m2 

Domínio obtido com a técnica LOG-LTR 
DRMIN - Linha pontilhada e DRMAX - Linha cheia 

CONCLUSÕES 

3.0 

Este trabalho apresenta um estudo e alguns resultados que abrem um interessante campo 
de pesquisa na obtenção rápida de uma boa medida de robustez paramétrica bem como no 
cálculo de controladores que tornem a planta insensível em relação às variações paramétricas. 

A direção DRMAX mostrará uma direção onde os parâmetros podem variar mais 
fortemente, enquanto que a DRMIN mostrará uma direção de alta sensibilidade, que poderá 
servir como medida de robustez (insensibilidade) paramétrica. rn:::l 
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Pesquisa 

MAGNETÔMETRO DE NÚCLEO 
MAGNÉTICO SATURADO, pARA REGISTRO 

DE CAMPOS MAGNETICOS DE 
TRÊS COMPONENTES (X, Y, Z) 

Eduardo A. Cadorin * 
Luiz C. C. Benyoser* 

Pedro Paulo Levi Mateus Canaúo *** 

RESUMO 

Foi construído um magnetômetro de núcleo magnético saturado (fluxgate), de três 
componentes (X, Y, Z) para o registro das variações do campo magnético da terra no 
intervalo: DC a 1.0 Hz. Os sensores, foram desenvolvidos utilizando materiais 
magnéticos amorfos (CoFeSiB) de alta resolução e de geometria toroidal. 

O circuito, foi projetado tomando como referência outros já existentes na literatura 
e pode ser considerado como constituído de três blocos: Um para a excitação do 
núcleo do sensor, outro para a leitura do segundo harmônico induzido na bobina sensora 
e finalmente o de realimentação do sistema sensor. Na construção, foram selecionados 
componentes visando minimizar o nível de ruídos, especialmente aqueles provocados 
por alterações de temperatura. 

SENSOR FLUXGATE 

O sensor fluxgate é constituído por um núcleo de material feno magnético, de alta 
permeabilidade, envolto por dois enrolamentos, um para excitação do núcleo/sensor e 
o outro para detecção do segundo harmônico que traz a informação do campo magnético 

* Instituto Militar de Engenharia -IME. 
** CNPq/Observatório Nacional. 
*** Instituto Militar de Engenharia -IME. 
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a ser avaliado. Para compreensão do seu 
principio de funcionamento [1], supomos um 
núcleo de material com características antes 
mencionadas, isto é, do tipo: mumetal, 
ferrite, permalloy ... Alinhando o eixo 
longitudinal do sensor com o campo 
magnético externo e excitando-o com um 
sinal de corrente periódico até seus limites 
de saturação, o núcleo será magnetizado 
alternadamente com o aparecimento de um 
fluxo magnético (<j> = B.A) no seu interior. 
Como conseqüência da variação temporal de 
<j> e da permeabilidade relativa "flr" do 
material, um sinal de tensão (V sec) será 
induzido nas "ns" espiras que compõem a 
bobina sensora: 

(1) 

Para campos magnéticos de pequena 
amplitude Bex será proporcional à B e o fator 
de proporcionalidade é a própria permeabi

lidade aparente, fla' do material (B = flaBex)' 
que depende da sua geometria. Considerando 
a relação entre magnetização "M" e a densi
dade de fluxo: [B = flo(H+M)], e a relação 
de proporcionalidade entre H e M através 
da susceptibilidade magnética "X": (M = XH) 
podemos encontrar a relação entre as per
meabilidades absoluta e relativa. Entretanto 
teremos que considerar ainda o fator de 
desmagnetização do material "D" e sua 
relação com o campo H (H = Hex- DM). De 
outra forma: 

(2) 

e pelas relações acima temos que: /1,. = 1 + X, 
o que nos conduz à relação entre as permea
bilidades relativa e aparente do material: 

MAGNETÔMETRO DE NÚCLEO MAGNÉTICO SATURADO 

fla = /1,. / (1 + D(flr-I» (3) 

A equação fundamental do magnetômetro 
fluxgate é finalmente obtida substituindo (2) 
em (1): 

(dfltJdt)(I-D) 
Vsec = n.A.Bex ------ (4) 

Do ponto de vista operacional, o funcio
namento de um magnetômetro fluxgate pode 
ser facilmente compreendido supondo um 
sistema de dois núcleos, a princípio idênticos, 
montados em paralelo e alimentados em série 
por uma fonte de corrente periódica, com 
freqüência fundamental (f) . Na ausência de 
campo magnético externo, os dois núcleos 
serão magnetizados com inversão de fase de 
maneira que nenhum sinal de tensão será 
induzido em um terceiro enrolamento (bobina 
sensora) e que envolve os dois núcleos. Entre
tanto na presença de um campo magnético 
externo, alinhado com o eixo longitudinal do 
núcleo/sensor, a sua simet11a de magnetização 
será quebrada e um sinal de tensão com 
freqüência (2f), proporcional ao campo 
externo, será induzido na bobina sensora. 
Desta maneira, avaliando este sinal do 
segundo harmônico da freqüência funda
mental, tem-se uma referência para o campo 
observado. 

Principais tipos de sensores fluxgate 

Vacquier: É composto por dois núcleos 
lineares, a princípio idênticos e montados em 
paralelo. Cada núcleo é envolto por uma 
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bobina, de excitação que é alimentada, em 
série por uma mesma fonte de alimentação. 
O sistema é ainda envolto por uma bobina 
sensora com "n" espiras envolvendo o 
sistema núcleo/bobina de excitação (figura 
1.a). 

Forster: Assemelha-se ao anterior, tam
bém é constituído por dois núcleos lineares 
e a alimentação é feita em série através de 
dois enrolamentos de excitação. A diferença 
é que nesta configuração a bobina sensora, 
ao contrário do Vacquier, envolve os dois 
núcleos em separado (figura 1.b). 

Ring-core (toroidal): Possui mecanismo 
de funcionamento semelhante aos casos 
anteriores de dois núcleos lineares em 
paralelo. A princípio, o toróide pode ser con
siderado como constituído de dois semi-
núcleos independentes e o seu processo de 
magnetização é bastante semelhante aos 
sensores anteriores. A excitação é feita 
através de um único enrolamento, disposto 
ao longo da superfície do toróide, em uma 
única camada. O enrolamento para a bobina 
sensora é obtido montando-o perpendicular
mente ao eixo de magnetização (figura 1.c). 

CIRCUITO ELETRÔNICO 

O circuito utilizado neste projeto foi de
senvolvido no Departamento de Geofísica do 
CNPq/Observatório Nacional (DGE/ON) e 
no Instituto Militar de Engenharia (!ME), to
mando-se como referência circuitos de ins
trumentos semelhantes, existentes na litera
tura. Na construção das placas tivemos o 
apoio da Indústria de Material Bélico -
IMBEL. 

Em módulos o protótipo pode ser de
composto em três blocos: a) Excitação; b) 
Detecção do sinal induzido (segundo har
mônico); c) Realimentação do sistema 
(figura 2). 

Circuito de Excitação 

a) Oscilador: Responsável pela geração 
das freqüências que serão utilizadas na ex
citação e como referência na demodulação. 
O oscilador é a cristal operando em 2MHz, 
tendo sua freqüência dividida por um divisor 
binário (4060) obtendo-se 15.625 KHz (para 
a excitação) e 31 ,25KHz (para referência na 
demodulação - "2f") . 

b) Filtro passa-banda em 15.625 KHz: 
Utilizado para se filtrar as harmônicas da 
onda quadrada gerada no oscilador obtendo
se uma senóide quase pura em 15.625 KHz. 
É um filtro de dois estágios (2ª ordem), com 
dupla realimentação (MFBP), conseguindo
se assim uma boa seletividade. 

c) Amplificador de saída: Para se con
seguir excitar as bobinas do núcleo é neces
sário fornecer uma COlTente de maior inten
sidade (=500mAp_p) ' Para isso utilizamos um 

Figura 1: a) Vacquier; b) Forsler; c) Toroidal amplificador de classe B, em um estágio de 
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CONTROLE DE 
OSCILADOR AMOSTRAGEM 
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isso utilizamos este 
circuito que possibilita 
o ajuste de fase. 

Saída 

(Para display, 
plotter, A/D, 
osciloscópio, 

FILTRO 
PASSA BAIXA 

c) Demodulador sín
crono: Responsável pe
la demodulação do sinal 
induzido na bobina 
sensora. Através de um 
processo de chavea
mento sincronizado, re
ferenciado pela freqüên
cia de 31 ,25KHz gerada 
pelo oscilador, este cir
cuito faz a comutação OFFSET 

etc.) 

Figura 2: Diagrama em blocos do circuito 

push-pull de saída, constituído de 1 par de 
transistores Darlington, 

Detecção do sinal induzido 
(2º harmônico) 

a)Filtro passa-banda em 3i,25KHz: 
Recebe o sinal vindo da bobina sensora sele
cionando o segundo harmônico da excitação. 
O circuito atenua as freqüências fora de uma 
banda estreita centrada no segundo harmônico 
(31 ,25KHz). Da mesma forma que o filtro da 
excitação, este também é um filtro de dois 
estágios com dupla realimentação (MFBP). 

b) Ajuste de fase: Devido aos filtros, o 
sinal que é captado na bobina sensora está 
defasado do gerado pelo oscilador. Para que 
se possa fazer a demodulação corretamente 
e se obter a informação referente ao campo, 
é necessário corrigir esta defasagem. Para 

entre o sinal e o sinal in
vertido . A sua saída 
contém a informação do 
campo magnético exter
no observado. 

d) Integrador: Este módulo faz a 
integração do sinal já demodulado. A sua 
saída é ligada diretamente a um plotter, o qual 
registra as medidas do campo. Como se 
deseja medir a variação de campo, o sinal 
do integrador é utilizado para realimentar o 
sensor. 

Realimentação 

a) Resistores de Realimentação: Trata
se de uma associação de resistores, que fazem 
a conversão da tensão de saída vinda do 
integrador, em corrente necessária para 
excitar a bobina de realimentação. Os valores 
são modificados juntamente com os 
capacitores do integrador, 

b) Compensação térmica: É um circuito 
que compara a tensão sobre o sensor com uma 
tensão de referência e altera seu valor de 

C '1111 i VoL XVII - NQ 1 - 1Q Quadrimestre de 2000 45 



MAGNETÔMETRO DE NÚCLEO MAGNÉTICO SATURADO 

saída visando compensar qualquer alteração 
da temperatura. Seu princípio de funcio
namento baseia-se na alteração da condu
tividade da bobina de realimentação devido 
a uma variação de temperatura, o que faz 
alterar a corrente fornecida para ela, e 
conseqüentemente a tensão sobre ela. 

c) Linha de referência: Na realimentação 
associa-se um nível de tensão ao zero de 
variação do campo magnético. Este módulo 
fornece uma tensão constante e estável, a qual 
é insensível a variações de temperatura e de 
tensão de alimentação (graças ao tipo do 
diodo zener escolhido), servindo de refe
rência (linha de base) para o processo de 
realimentação. 

RESULTADOS OBTIDOS 

Foram obtidos resultados através de 
simulações por software (SPICE). 

A figura 3 é o espectro da resposta em 
freqüência do filtro . 

Pode-se verificar que o filtro em 
15.635KHz (freqüência central) fornece um 
ganho de 1.8dB, enquanto que em 31 .16KHz 
a atenuação é da ordem de 30dB. 

O sinal após passar por este filtro é uma 
senóide praticamente pura de freqüência 
15.625KHz. 

No processo de leitura do segundo har
mônico também utiliza-se um filtro, este cen
trado em 31.25KHz (o dobro da freqüência 
de excitação). Neste filtro é importante a 
seletividade, ou seja, uma grande atenuação 
das harmônicas indesejadas da freqüência de 
excitação. Na figura 4 tem-se o aspecto da 
resposta em freqüência do filtro. 

40.---------------------------------------------------------~ 
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o 

Filtro 15.625 KHz 

Curva de Ganho 
(15.635k, 1.8144) 

(7.8436k, -30.335) 

(31.165k, -31.439) 

-40 

-80+-------------~------------~~----------~--------------~ 

1.0KHz 3.0KHz 
o DB(U(out)) 

10KHz 
Freqüência 

Figura 3 

30KHz 100KHz 
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50~------------------------------------------------------------~ 

Filtro 31.25 KHz 

(31.264k, 3.4112) 

Curva de Ganho 
o 

-50 

-100+-------------~----------------r_------------~--------------~1 
1.0KHz 3.0KHz 10KHz 30KHz 100KHz 

o OB(U(out)) Freqüência 

Figura 4 

180dr==========-------------------i 

135d 

90d 

45d 

Ajuste de Fase Potenciômetro de ajuste em 
meio curso (5 kohms) 

(31.159k,77.182) 

-80+--------------r--------------r-------------~--------------~ 
1.0KHz 3.0KHz 10KHz 30K-Hz 100KHz 

O OB(U(out)) Freqüência 

Figura 5 
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o filtro em 15,64KHz está atenuando 
27 dB e fornecendo um ganho de 3 AdB na 
freqüência central de 31 ,26KHz. As demais 
harmônicas serão mais atenuadas, como pode 
ser observado no gráfico. 

estar em fase com o sinal de excitação. 
Devido, principalmente, ao uso dos filtros 
tem-se um pequeno deslocamento na fase do 
sinal induzido, e então é necessário utilizar 
um circuito que faça esta coneção. A figura 
5 é a resposta de fase do circuito ajustado 
em seu ponto médio. (ll] 

Para que o circuito consiga fazer a demo
dulação conetamente, o sinal induzido deve 

Agmdecimentos: Os autores agradecem ao Eng. Alfredo Fleischman do Departamento de Geofísica do 
Observatório Nacional/ON, ao DI: Nalin Trivedi do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais/INPE, por 
suas valiosas sugestões apresentadas no desenvolvimento e montagem da eletrônica do protótipo e ao 
r Ten Plínio, da Indústria de Material Bélico/IMBEL pelo apoio prestado na confecção do protótipo. 
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"Seja sempre você, aprenda com os outros tudo o que puder, 
mas nunca abandone a sua essência. É ela que vai criar 

a sua marca registrada ... " 

Roberto Shinyashiki 

**** 
"Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de 

consciência que o criou. É preciso ir mais longe. Eu penso 
99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho num 

grande silêncio e a verdade me é revelada. " 

Albert Einstein 
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Resumos de Teses 

ALTERNATIVAS ECONÔMICAS DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE GRANÉIS SÓLIDOS DOS 

PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 

Autor: José de Carvalho Bustamante 
Orientadora: Maria Cristina Fogliatti de Sinay 
(Tese defendida no IME, em 23 de abril de 1997) 

Os fluxos marítimos de granéis sólidos do comércio internacional experimentaram um crescimento 
vertiginoso a partir da década de 50. Considerando-se seus cinco componentes mais importantes -
minério de ferro, carvão mineral , soja, bauxita e fosfatos - no período de 1970 a 1994, o total 
movimentado passou de 448 milhões de toneladas anuais para 1.015 milhões, com um incremento 
médio de 3,3% ao ano. 

Como conseqüência, para poder transportar com eficiência estes fluxos, o porte médio dos navios 
graneleiros novos teve que crescer continuadamente ao longo do período. Assim de 26 mil toneladas 
de porte bruto em 1965, chegou-se a 99 mil toneladas em 1995, com um incremento anual de 4,4%. 

Estes fatos, por sua vez, pressionaram os países exportadores e importadores a terem de adequar 
seus terminais graneleiros aos calados dos novos navios, fato sempre de elevado investimento e 
freqüentemente restrito pelas condições naturais dos litorais . 

O impacto deste problema de adequação porto-frota usuária na economia de produção e de 
exportação dos países fornecedores destas matérias-primas, em geral pertencentes ao Terceiro Mundo, 
forçou a busca de soluções alternativas mais econômicas, uma vez que não se podia excluir o uso de 
graneleiros de grande porte nestes fluxos, por seus custos unitários de transporte muito mais baratos, 
chegando a ser da ordem de 50%. Como o frete marítimo tem grande incidência no preço CIF destes 
produtos, que em sua quase totalidade são de baixo valor unitário, e o mercado é bastante competitivo, 
o problema passou a ser prioritário parei estes países. 

Duas alternativas despontaram como promissoras: o transshipment, ou seja a transferência ao 
largo de carga de navios de menor porte, com acesso aos terminais existentes de pouca profundidade, 
para os grandes graneleiros oceânicos, impedidos de atracar nestes terminais; ou o topping, em que 
se carrega no terminal apenas parcialmente o graneleiro de porte e se completa o carregamento em 
ponto onde permita a profundidade, pelo sistema que for mais adequado às circunstâncias. 

A tese examina conceitualmente a economicidade destas alternativas, centrando-se no 
transshipment, devido aos óbices comerciais que restringem o toppin.g, analisando os componentes 
das fases de carga, transporte e descarga dos produtos. Como resultado, montou-se um programa 
computacional, que a partir dos dados atuais e dos previstos no novo tipo de operação, estabelecesse 
para um dado fluxo a economicidade ou não de se executar o transshipment. 

Para avaliação de sua aplicabilidade prática, fez-se seu uso em fluxos de soja em grão de Brasil 
e Argentina para a Europa, com pleno êxito, justificando seu emprego. 
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RESUMOS DE TESES 

DESCOBERTA DE CONHECIMENTO VIA PROVADOR DE 
TREOREMA 

Autom: Polyana Abrahão 

Orientadora: Claudia Mariagarcia Medeiros de Oliveira 
(Tese defendida no !ME, em 3 de junho de 1997) 

° grande volume de dados armazenados, decorrentes da informatização dos diversos segmentos da 

sociedade, nos transporta a um novo contexto no tratamento da informação e sistemas de apoio a decisão. 

Neste novo contexto somente a disponibilização dos dados não bastará para que se desenvolvam estratégias 

de ação bem-sucedidas, será necessário que se possa interpretar, analisar e relacionar estes dados . 

Com isso, para atingir este novo requisito dos sistemas de informação que efetivamente apoiem decisões, 

surge uma busca intensa por ferramentas que tornem a análise de dados e a extração de conhecimento, 

implícito nos dados, a mais automática possível. 

Esta tese pesquisa técnicas que auxiliem no desenvolvimento destas ferramentas com enfoque na 

descoberta de conhecimento em banco de dados, conhecida como Knowledge Discovel)' in Database (KDD). 

° trabalho concentra-se na revisão e adaptação de uma das técnicas de Programação Lógica Induti va (ILP) 

denominada "Generalização Menos Geral Relativa" no contexto de Data Mining a partir de um banco 

relacional de dados. Este trabalho envolve basicamente a integração de duas linhas de pesquisa: Banco de 

Dados, especificamente banco relacional de dados, e ILP, com a abordagem da técnica "Generalização 

Menos Geral Relativa". 

ESTUDO DO MANGANÊS NA FLUORAPATITA POR 
RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA 

Autor: João Cozac Weto 
Orientador: Ronaldo Sérgio de Biasi 
(Tese defendida no 1MB, em 18 de junho de 1997) 

Foi estudado o espectro de ressonância paramagnética eletrônica (RPE) do íon Mn2+ em amostras 

policristalinas de fluorapatita, CaJO(P04)6F2' dopadas com dióxido de manganês (Mn02)' 

As medidas foram realizadas à temperatura ambiente e 9,5 Ghz. As amostras de fluorapatita foram 

caracterizadas por difração de raios X, antes e depois da dopagem. 

Os espectros de RPE apresentam um conjunto de linhas correspondente a um sítio de simetria cúbica e 

outro, menos intenso, correspondente a outro sítio cuja si metria não foi determinada, além de linhas referentes 

a transições proibidas. 

Foram determinados os parâmetros do Hamiltoniano de Spin para o sítio de simetria cúbica: g = 2,0016 

e A = 90mT. 

Foram determinados também o tempo de relaxação spin-rede (TI) e o tempo de relaxação spin-spin (T2) 

para o íon manganês nos sítios de simettia cúbica. Os resultados encontrados foram: T2 = 15ns e TI = crD,55, 

onde c é uma constante efé a concentração de manganês. 
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RESUMOS DE TESES 

METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DA AJ3NT ISO /IEC 
GUIA 25 NOS LABORATORIOS DE ANALISES DE 

RADIONUCLÍDEOS EM AMOSTRAS AMBIENTAIS DA 
DIVISÃO DE ANÁLISES AMBIENTAIS / CNEN 

Autor: Josué Peter de Oliveira 
Orientador: João Alberto Neves dos Santos - Ma} QEM M.Sc 
(Tese defendida no 1MB, em 15 de julho de 1997) 

A Norma ABNT ISO/IEC GUIA 25: 1993 "Requisitos gerais para capacitação de laboratórios de 
calibração e de ensaios" publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece 
requisitos gerais que um laboratório deve demonstrar, para ser formalmente credenciado para realizar 
calibrações ou ensaios específicos. Desta forma, o laboratório passa a fazer parte da Rede Brasileira de 
Calibração (RBC) ou da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE) respectivamente. 

A Divisão de Análises Ambientais (DIAMB) do Departamento de Proteção Radiológica Ambiental 
(DEPRA) do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN) é um laboratório que realiza análises de radionuclídeos em amostras provenientes do Programa de 
Fiscalização, Pesquisa e Prestação de Serviços, quanto à possível contaminação por radionuclídeos, seja 
no meio ambiente, em alimentos e outros insumos para consumo humano, inclusive, na certificação destes 
para fins de importação e exportação. Por este motivo, a DIAMB tem necessidade de seu reconhecimento 
formal para a realização de análises de radionuclídeos em amostras ambientais. 

Este trabalho visa fornecer uma metodologia para orientar um laboratório que busque implementar um 
processo de credenciamento. Descreve também as políticas no cumprimento dos requisitos de que trata a 
Norma, as orientações necessárias ao detalhamento de determinadas fases e comenta alguns pontos da 
Norma, de forma a facilitar o entendimento do processo de credenciamento como um todo. 

ESTUDO DA QUALIPADE NOS PROCESSOS 
DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 

Autora: Helen Lucy da Silva 
Orientador: Paulo Afonso Lopes da Silva 
(Tese defendida no IME, em 2Ide julho de 1997) 

É sumamente importante para uma empresa, que deseja continuar no mercado de trabalho, cada vez 
mais competitivo, começar a se preocupar com as reclamações dos clientes e procurar atingir suas 
expectativas, buscando com isso o aperfeiçoamento da qualidade na prestação dos seus serviços. 

Com ênfase nas empresas prestadoras de serviços, foram levantados alguns critérios para o 
aperfeiçoamento dos processos de melhoria que as empresas poderão utilizar para atingir as expectativas 
dos seus clientes, partindo para a conquista de novos mercados. 

Com base em leituras sobre o assunto em referencia, abordaram-se vários autores que definem o conceito 
da melhoria da qualidade nos processos da prestação de serviços. Ademais, adotando-se como uma empresa 
do ramo de refrigeração de porte médio, nela se aplicou uma metodologia de avaliação da qualidade dos 
serviços produzidos, onde se procura identificar como os clientes percebem os serviços prestados. 
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RESUMOS DE TESES 

PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE OPORTUNIDADE 
DE INVESTIMENTO PARA AUMENTAR A CAPACIDADE 

DE MOVIMENTAÇÃO "EM UM TERMINAL DE 
CONTEINERES 

Autor: José Mauro Marquez 
Orientadores: Gregório Coelho de Morais Neto e Antônio Carlos Tancredo 

(Tese defendida no IME, em 31dejulho de 1997) 

A evolução da conteinerização mundial e nacional , bem como a expansão dos terminais nestas últimas 

duas décadas, é investigada por meio de uma revisão bibliográfica sobre o tema. 

Os modais envolvidos no transporte de contêineres para o term.inal são analisados com a finalidade de 

identificar os fluxos internos de contêineres e os seus eventuais gargalos operacionais. 

Os fluxos foram divididos nos eventos: Recepção, Estocagem e DesembarquelEmbarque. A partir daí, 

os mesmos foram analisados e verificou-se que o evento de desembarque/embarque tem o maior potencial 

restritivo no que concerne às causas de atrasos na movimentação de contêineres. 

O passo seguinte do procedimento, é anal.isar as atividades do evento crítico, sendo que a atividade de 

descarga do navio foi identificada como a que movimenta o menor número de contêineres, pois a mesma 

além de ser complexa, depende dos portêineres, que são guindastes de cais próprios para a movimentação 

de contêineres. Este equipamento tem grandes proporções e só três podem ser alocados por navio, tornando 

esta atividade restritiva para efeito de aumento de capacidade. 

Dentre os equipamentos utilizados nesta atividade, o portêiner foi identificado como o que apresenta as 

maiores restrições operacionais, e a partir daí, propõe-se uma análise do problema a ser estudado para 

gerar alternativas que aumentem a capacidade de movimentação do terrn.inal, obedecendo a critérios de 

custo para sua seleção. 
Uma aplicação do procedimento, com a finalidade de mostrar sua utilidade para tomada de decisão 

gerencial , é feita com base em dados obtidos no term.inal de contêineres da Companhia Docas do Rio de 

Janeiro - TECONT/CDRJ. Uma das alternativas de investimento foi a modernização dos portêineres e a 

outra, foi a aquisição de mais dois com concepções modernas e de maiores proporções. 
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Gráfico 1: Gráfico de custo entre alternativas 
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o gráfico I mostra o comportamento das curvas de custo em função da demanda por alternativa. A partir 

do ponto de custo mínimo, onde as curvas assumem um comportamento constante, pois estes pontos são 

limitados pela capacidade dos equipamentos, as mesmas devem crescer aumentando o custo médio de 

movimentação, devido à demora para carregamento (Demourge) e pela utilização de equipamentos do 

navio, como é mostrado no gráfico 2. 

Gráfico Comparativo entre as alternativas 

-CUSTO SIT. ATUAL. (R$/CTR) 
- CUSTO ALT I (R$/CTR) 

CUSTO AL T 11 (R$/CTR) 

Demanda de contêineres (x 1000) 

Gráfico 2: Gráfico entre as alternativas x demanda 

ANÁLISE TÉRMICA EM CANAIS COM 
EFEITOS DE DIFUSÃO AXIAL NO FLUIDO 

Autora: Ana Cristina Rocha de Castro 

Orientador: Francesco Scofano Neto, DSc. 

(Tese defendida no !ME, em 07 de agosto de 1997) 

o problema de entrada térmica em canais com efeitos de difusão axial no fluido e com condição de 

contorno convectiva é analisado aplicando-se a Técnica da Transformada Integral Generalizada. 

São adotadas duas modelagens distintas para o problema, isto é, análise em região única onde é admitido 

perfil de temperatura uniforme na entrada do canal e análise em duas regiões que utiliza uma região imaginária 

a montante da origem do canal. 

Metodologia de solução através da Técnica da Transformada Integral Generalizada são propostas para 

resolver os modelos matemáticos compostos por equações diferenciais parciais e condições de contorno 

formuladas pelas duas modelagens de análise. 
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Baseado nos problemas de autovalores na direção transversal , as equações diferenciais parciais são 

transformadas em um conjunto infinito de equações diferenciais ordinárias acopladas de 2~ ordem,já incluindo 

a condução de calor axial no fluido. 

O sistema truncado destas equações acopladas é transformado em um sistema de equações diferenciais 

ordinárias lineares de 1 il ordem, cuja solução é obtida através da determinação dos autovalores e autovetores 

correspondentes da matriz de coeficientes usando subrotinas bem estabelecidas do IMSL. 

Desprezando os termos não diagonais das matrizes de coeficientes obtém-se um sistema desacoplado de 

equações diferenciais ordinárias. Para este caso soluções analíticas são obtidas para cada uma das equações 

desacopladas obtendo-se, então, uma solução aproximada denominada de Solução de Baixa Ordem para o 

sistema original de equações diferenciais ordinárias. 

São apresentadas análises de comportamento de convergência das soluções propostas, verificando-se a 

influência do número de Peclet e do número de Biot. O efeito da condução de calor axial no fluido, a 

especificação do perfil inicial e a sua dependência em relação ao número de Biot e ao número de Peclet são 

analisados através dos resultados da distribuição axial da temperatura média, da temperatura da parede, do 

fluxo de calor na parede e do número de Nusselt obtidos utilizando as duas modelagens do problema. Os 

resultados obtidos estão, de uma maneira geral, em boa concordância com os da literatura. 

PROBLEMAS CONJUGADOS EM CANAIS 
COM CONDUÇÃO DE CALOR AXIAL NO FLUIDO 

Autor: Roberto Carlos de Araújo 

Orientador: Rodrigo Otávio de Castro Guedes - PhD 

(Tese defendida no IME, em 1 º de setembro de 1997) 

Neste trabalho é desenvolvido um estudo da transferência de calor para o escoamento laminar em regime 

permanente de um fluido newtoniano no interior de dutos planos e circulares submetidos a um fluxo de 

calor prescrito uniforme ou convecção externa, incluindo os efeitos simultâneos de condução de calor axial 

na parede do duto e no fluido. Considerando-se um modelo simplificado onde os gradientes de temperatura 

transversais no sólido são aproximados, a técnica da transformada integral generalizada é aplicada no 

tratamento deste problema conjugado, fornecendo quantidades de interesse como a temperatura média do 

fluido, temperatura da parede, fluxo de calor e o número de Nusselt local. Os resultados são investigados 

nas regiões a montante e ajusante quanto a influência do parâmetro de conjugação da parede, do número de 

Peclet e do número de Biot. O problema é também estendido a uma análise em região única utilizando uma 

condição de entrada modificada pelos efeitos de condução axial na parede e no fluido 
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MECÂNICA DO DANO CONTÍNUO APLICADA À 
PROPAGAÇÃO DE TRINCAS POR FADIGA 

Autora: Adriana Martins Ribeiro 

Orientador: Cícero Vianna de Abreu 

(Tese defendida no IME, em 5 de setembro de 1997) 

Utilizando um modelo simplificado de procedimento numérico de modelagem de propagação de trinca 

por fadiga é proposta a inclusão na matriz de rigidez do parâmetro Dano. Este processo visa a constante 

atualização da matriz de rigidez a cada iteração e a solução do sistema resultante de equações através do 

método dos elementos finitos associada a uma aplicação elasto-plástica. O procedimento leva em 

consideração o tempo já decorrido desde o início do carregamento até o instante do estudo. Desta forma, é 

possível avaliar a deterioração do material (dano interno). 

Para o cálculo do dano, a formu lação adotada como modelo matemático foi proposta por Lemaí'tre em 

seu artigo Fonnulation and ldentijication of Damage Kinetic Constitutive Equations de 1987. Entre as 

hipóteses consideradas ao longo da tese, tem-se que o dano é considerado isotrópico e que a fadiga analisada 

é a de alto ciclo, ou seja, a ruptura do material ocorre quando este já foi ciclado mais de 100 mil vezes. 

LINGUAGEM DE CONSULTA AO SIGO: 
UM SISTEMA GERENCIADOR DE OBJETOS 

Autor: Charles Sampaio Collyer Jun.ior 

Orientadora: Ana Maria de Carvalho Moura, D.Ing.IME 

(Tese defendida no IME, em 11 de setembro de 1997) 

SIGO é um Sistema Gerenciador de Objetos em desenvolvimento no !ME (Instituto Militar de Engenharia), 

utilizado para o desenvolvimento de aplicações emergentes em Banco de Dados. Este trabalho tem como 

objetivo agregar novas funcionalidades à sintaxe da linguagem de consulta e manipulação LIMOS 

(Linguagem de Manipulação de Objetos no SIGO), implementando-a e integrando-a ao SIGO de duas 

formas: através de uma intelface de consulta interativa baseada em menus e ícones, dirigida principalmente 

a usuários finais, com processamento via ODBC (Open Database Conllectivity) e viabilizando um ambiente 

de programação para o desenvolvimento de aplicações homogêneo e uniforme, onde comandos da LIMOS 

podem ser embutidos no escopo da linguagem de programação C++, utilizada pelo sistema. Para atingir 

este objetivo alguns SGBDOOs (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Orientados a Objetos) foram 

estudados, bem como as suas respectivas linguagens de consulta. O comando na linguagem de consulta 

LIMOS, antes de ser submetido ao ODBC, é traduzido para SQL utilizando-se o gerador de analisadores 

sintáticos LARS (Look-Ahead R*S). rn::i 
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Desenvolvimento 
e Tecnologia 

PIROTÉCNICOS E PIROMECANISMOS 
(lª Parte) 

Ubirajara da Silva Valença * 

Este artigo é a tradução e adaptação de textos extraídos das publicações que 
constam da Bibliografia citada no final. 

INTRODUÇÃO 

o dicionário define pirotecnia como "a arte de fazer ou de usar fogos de artifícios". 
A pirotecnia mesmo sendo uma "velha arte" continua tendo grande importância militar. 

Pirotecnia, a Arte do Fogo, da palavra grega pyr (fogo) e techne (uma arte) é uma 
de três tecnologias intimamente ligadas; mais especificamente, a dos explosivos, a dos 
propelentes e a dos pirotécnicos. As três não têm apenas a raiz físico-química comum; 
também suas funções e finalidades se entrelaçam. Em suas manifestações típicas os 
explosivos produzem altas velocidades de reação, liberando produtos gasosos; os 
propelentes são, também, produtores de gases e de rápida reatividade, porém, mais 
lentas que a dos explosivos; já as misturas pirotécnicas reagem, principalmente, a 
velocidades visivelmente observáveis, com a formação de resíduos sólidos. 

Em sua forma mais simples, os artifícios pirotécnicos consistem de um agente 
oxidante e de um combustível, que produzem uma reação exotérmica, auto-sustentada, 
quando aquecida à temperatura de iniciação. 

Os primeiros artifícios pirotécnicos, feitos pelo homem, podem ter sido o resultado 
de uma mistura acidental de Salitre (KN03) com Carvão (C) ou Alcatrão. 

* General-de-Brigada Engenheiro Militar, Professor da Cadeira de Explosivos no IME. 
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N a guerra moderna alguns usos impor
tantes para os artifícios pirotécnicos são: 
como incendiários, fontes luminosas para 
rastreamento de mísseis, acessórios de aviões, 
mísseis e artefatos nucleares, para produzir 
sinais sonoros e para produzir sinais lumi
nosos ou fumaças. Altifícios iluminativos são, 
também, usados para fotografias; adap
tações recentes incluem artifícios proje
tados para atuação por sinais de rádio, diri
gidos para um míssil a milhares de quilô
metros da terra . 

HISTÓRIA ANTIGA 

Misturas incendiárias e fumaças coloridas 
foram usadas para a guerra, celebrações 
religiosas e entretenimento na Arábia, China, 
Egito, Grécia e Índia, há muito tempo atrás. 
Mesmo antes de 2000 a.c., histórias de guerra 
na Índia mencionam misturas incendiárias, 
cortinas de fumaça e gases tóxicos. Mais tarde, 
contra Alexandre - o Grande - (365-323 a.c.) 
os defensores de uma cidade da Índia teriam 
sido capazes de "fazer trovejar e lançar raios 
das paredes". Naquela época, depósitos 
naturais de salitre eram abundantes na Índia 
e, provavelmente, serviram como a fonte deste 
material para emprego em composições que 
tornaram essas demonstrações possíveis. 

O conhecimento da pirotecnia viajou do 
Oriente até a Europa no começo da Era Cristã. 
Os primeiros registros sobre exibições 
pirotécnicas, na Europa, mencionam o Circo 
Romano durante o reinado de Augustus (27 a 
14 a.c.). O uso romano dos pirotécnicos 
parece ter sido dedicado a exibições. 

Um emprego militar dos pirotécnicos, que 
começou há muito tempo e persistiu por muitos 
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séculos, foi o uso como "navio de fogo" (uma 
embarcação carregada com combustível e 
explosivos abalroava e fazia explodir outros 
navios ou construções) em batalhas navais. 
Registros antigos mencionam os "navios de 
fogo" desde o século IV antes de Cristo 
quando os marinheiros fenícios, de Tiro, 
usaram-no na batalha contra Alexandre - o 
Grande. Registros posteriores mostram 
empregos dos "navios de fogo" pelos gregos 
contra os turcos, pelos cruzados em Acra e 
pelos ingleses, já no século XVI, contra a 
Almada espanhola. 

o FOGO GREGO 

Um dos primeiros e mais bem-sucedidos 
procedimentos da guerra química foi a 
mistura conhecida como Fogo Grego. O 
primeiro registro de seu uso data do século 
VII d.C. Essa mistura de enxofre, resina, 
cânfora e outras substâncias combustíveis 
desconhecidas, fundidas com salitre, era um 
poderoso artifício incendiário que, também, 
produzia gases sufocantes. Ele foi usado de 
muitas diferentes maneiras. 

PIROTECNIA CHINESA 

Registros da pirotecnia chinesa remon
tam ao século X. Foguetes e Velas Romanas 
são mencionados em 969 d.e. e no século 
XIII foram empregadas fumaças coloridas 
para sinalização, setas incendiárias e setas 
impulsionadas por foguetes . Outras armas 
chinesas, dessa época, incluem as "lanças 
de fogo" arremessadas a cerca de 10 
metros. 
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PÓLVORA NEGRA 

Acredita-se que o inventor de Pólvora 
Negra tenha sido o filósofo inglês e frade 
Roger Bacon. Em 1242 d.C. ele divulgou os 
ingredientes da Pólvora Negra, defendendo
se contra a acusação de feiticeiro. Embora 
Bacon conhecesse o poder explosivo da 
Pólvora Negra ele, aparentemente, não reco
nheceu a possibilidade de seu uso para impul
sionar projéteis. 

Os primeiros usos registrados das armas 
de fogo e da Pólvora Negra, como propelente, 
datam do inÍCio do século XlV. Registros da 
Universidade de Ghent, na Bélgica, mostram 
que o primeiro canhão foi inventado por 
Berthold Schwarz, em l3l3 , e os registros 
comerciais indicam que canhões e pólvora 
foram exportados, de Ghent, para a Inglaterra, 
no ano seguinte. 

Quando a Pólvora Negra começou a ser 
usada como propelente entre os séculos XIV 
e XV a utilidade dos artifícios incendiários, 
então disponíveis, declinou. Por causa do 
uso da Pólvora Negra, os exércitos 
começaram a combater uns com os outros a 
tais distâncias, limitando o uso do contato 
ou dos artifícios incendiários de curtos 
alcances. 

USOS DIVERSOS 

o primeiro uso registrado de cortinas de 
fumaça data de 1701 quando Carlos XII, da 
Suécia, queimou palha úmida para produzir 
fumaça que lhe desse cobertura para atravessar 
um rio. Em outras partes da Europa, na mesma 
época, artifícios pirotécnicos foram sendo 
desenvolvidos em virtude de seus valores 
para fins militares. 

SÉCULOS XVIII E XIX 

Com a descoberta de Berthollet do 
Clorato de Potássio, em 1788, começava a 
Era Moderna na pirotecnia. O Clorato de 
Potássio permitiu os efeitos das cores nos 
pirotécnicos e a adição de Magnésio, em 
1865, e de Alumínio, em 1894, nesses arti
fícios, aumentou, grandemente, a variedade 
dos efeitos atingidos. 

COMEÇO DO SÉCULO XX 

Um impOltante desenvolvimento pirotéc
nico no início deste século, foi o projetil 
traçante. Os traçantes têm sido usados em 
todos os tipos, porém seu desenvolvimento 
tem sido mais dedicado às munições das 
armas portáteis, automáticas. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, as 
tropas em oposição, em trincheiras separadas 
por reduzidas distâncias, regularmente em
pregaram artifícios pirotécnicos. - Projéteis 
iluminativos foram usados como proteção 
contra ataques de surpresa e artifícios 
sinalizadores usados para pedir, ajustar ou 
parar o fogo de artilharia, para identificar a 
posição de tropas amigas e inimigas e para 
registrar emergências, em terra, no mar ou 
no ar. 

O uso de agentes químicos durante a 
Primeira Guerra Mundial resultou na criação 
de um Serviço de Guerra Química, em 1918, 
nos Estados Unidos. 

A SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL 

Com a entrada dos Estados Unidos na 
guerra, diversos tipos de pirotécnicos, tais 
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como os artifícios iluminativos, projéteis 
traçantes, fumígenos, observadores de tiros, 
incendiários e muitos tipos de artifícios de 
sinalização terrestres e aéreos, foram neces
sários em enormes quantidades. No fim da 
guerra os pirotécnicos permitiam comunica
ção visual, de noite ou de dia, entre aviões e 
tanques, tanques e artilharia, infantaria e 
aviões e entre navios e a costa. 

PERÍODO PÓS-GUERRA 

Os fundos de pesquisa e desenvolvimento 
sobre pirotécnicos foram reduzidos no pe
ríodo que se seguiu a Segunda Guerra Mun
dial. Contudo, avanços significativos foram 
realizados, o que permitiu considerável aper
feiçoamento dos mtifícios pirotécnicos sinali
zadores, fumígenos, incendiários e ilumina
ti vos, quando a Guerra da Coréia começou, 
no início da década de 50. 

Nos Estados Unidos, a pesquisa e o 
desenvolvimento de pirotécnicos, nos dias 
atuais, é sustentada por agências governa
mentais. 

INTRODUÇÃO À 
PIROTECNIA MILITAR 

Resumo 

A moderna pirotecnia militar, como uma 
ampliação do "Fogo Grego" e da "Arte de 
fazer fogos de artifício", tem progredido a 
tal extensão que os artifícios e sistemas 
pirotécnicos, para as operações militares 
ofensivas e defensivas, têm-se tornado indis
pensáveis. Ela se desenvolveu como uma 

PIROTÉCNICOS E PIROMECANISMOS (1ª Parte) 

ciência que exige intensiva e extensiva 
pesquisas, básica e aplicada, para encontrar 
novas exigências militares e de espaço, 
convencionais e únicas. 

O estado de progresso, inicialmente 
modesto, foi modificado, consideravelmente, 
quando as operações militares tornaram-se 
mecanizadas com o desenvolvimento de 
tanques, bombm'deiros anti-aéreos, subma
rinos, artilharia de longo alcance, porta
aviões, outros veículos e armas, tudo asso
ciado com a introdução de operações 
combinadas. 

Para coordenar todas essas forças e pro
porcionar comunicação visual entre todos os 
participantes das operações de combate, de 
noite ou de dia, o desenvolvimento da mu
nição pirotécnica, para todas as finalidades, 
foi absolutamente essencial. O uso crescente 
de aviões, para finalidades de bombar
deamento e observação, exigiu o uso de 
artifícios iluminativos e instantâneos que 
podiam ser disparados de aviões, movendo
se rapidamente, para iluminar o território 
inimigo, para fotografia e observação notur
nas e também para localizar alvos para 
bombardeamento. 

Uma variedade de sinalizadores fumí
genos, marcadores, incendiários, cartuchos 
iluminativos, sinalizadores para terra e para 
aviões, tiveram de ser desenvolvidos para 
atender às novas exigências táticas. Novas 
demandas de artifícios de sinalização 
exigiram o desenvolvimento e o aperfei
çoamento de sinalizadores e de fumígenos 
coloridos. 

Para a identificação de submarinos e 
operações de resgate, tipo ar-mar, foram 
desenvolvidos sinalizadores flutuantes, 
operados por baterias ativadas pela água do 
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mar, com grande durabilidade e estabilidade. 
Muitos tipos de simuladores para treinamento 
de tropas terrestres ou marítimas foram 
também desenvolvidos e tornaram-se uma 
ajuda indispensável nessas operações. 

Com o advento da era espacial, os 
artifícios pirotécnicos tornaram-se, também, 
de indesclitível importância. Eles são usados 
intensivamente para marcação e rastreamento 
de foguetes e mísseis, para operações de 
resgate e para finalidades especiais de contra
medidas. Para encontrar as exigências para 
essas aplicações tem sido necessário inves
tigar as reações pirotécnicas sob condições 
de baixa pressão, baixa temperatura, quan
tidades muito reduzidas de oxigênio atmos
férico, graus de confinamento variáveis e 
com tipos diferentes de sistemas de 
iniciação. 

Estudos básicos têm sido empreendidos 
para atingir um entendimento fundamental 
sobre a pré-ignição, ignição e reações auto
propagáveis dos ingredientes dos pirotéc
nicos. Algumas teorias têm sido desenvol
vidas e usadas como guias para formulação 
de composições com exigências específicas 
de velocidade de queima. Relações teóricas 
e empíricas foram desenvolvidas para prever 
as velocidades de propagação em pirotéc
nicos de queima lenta, como função do tama
nho das partículas e da composição. Equipa
mentos, também, foram desenvolvidos para 
avaliar a intensidade luminosa e as cores das 
chamas dos pirotécnicos, a intensidade 
luminosa e a duração das chamas, as cores 
das nuvens de fumaça e o aperfeiçoamento 
dos pirotécnicos iluminativos. Os estudos de 
laboratório incluem o uso de técnicas de 
análise térmica, análises espectrofotomé
tricas e cromatográficas e outras que se 

utilizam de modernos métodos de análise 
instrumental. 

Significado 

A tradução literal de pirotécnico pode ser 
a de uma atuação de calor ou de explosão. 
Isto, naturalmente, está longe da realidade, 
porém pode ser notado que alguns tipos de 
piromecanismos, contendo altos explosivos, 
são chamados de pirotécnicos. Uma distinção 
clara entre pirotécnicos e piromecanismos é 
difícil. Os pirotécnicos, em sua maioria, 
podem ser considerados como "materiais 
capazes de sofrer combustão quando corre
tamente iniciados para produzir um efeito 
especial". 

Há três pontos a notar nessa definição: 
primeiro, as composições devem queimar e 
não detonar; segundo, é importante considerar 
a iniciação. Algumas composições são capa
zes de detonar se muito confinadas ou 
incorretamente iniciadas por um super
estímulo. O terceiro ponto é o que distingue 
os pirotécnicos de outros tipos de explosivos : 
eles produzem efeitos especiais. 

Efeitos 

Os efeitos especiais produzidos por 
pirotécnicos estão listados na tabela l. Todos 
produzirão calor, embora para alguns usos a 
produção de calor é o efeito a ser utilizado. 
A produção de luz pode ser parcialmente 
considerada como um efeito de calor, visto 
que temperaturas elevadas são exigidas para 
criar uma energia radiante; cortinas de 
fumaça e fumaças sinalizadoras também são 
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dependentes de calor. A categoria rotulada 
como "luz" deveria na realidade ser cha
mada de "radiação eletromagnética", visto 
que outros comprimentos de onda além 
daqueles do espectro visível são , também, 
relevantes. A radiação infravermelho é de 
grande importância na produção de 
dissimuladores. 

Efeito Exemplos 

PIROTÉCNICOS E PIROMECANISMOS (1ª Parte) 

1) Características de rendimento 
a) Calor de reação (callg ou cal/cm3) -

Pode ser usada como um critério para a 
seleção da combinação combustível
aJudante. 

b) Velocidade de queima (m/s, mJmin, sim) 
- Aplicada para misturas consolidadas e 
medida como uma velocidade linear. 

Calor Acendedores; Incendiários; Retardos; Produtores de metais ; Aquecedores 

Luz Iluminativos (períodos longos e curtos) Sinalizadores; Traçantes 

Fumaça Sinalizadores; Cortinas 

Som Sinalizadores; Distração 

Tabela 1: Efeitos Priotécnicos Especiais 

CARACTERÍSTICAS DOS 
PIROTÉCNICOS 

A aplicabilidade de uma mistura pirotéc
nica específica, para uma aplicação parti
cular, é governada por muitos "julgamentos". 
Considerações devem ser dadas não apenas 
para o efeito final e para a produção desej ada, 
mas, também, para o rendimento global, a 
reprodutibilidade e para as características de 
processamento e estocagem. A detenninação 
analítica e precisa de vários parâmetros 
envolve exigências de pesquisa permanente 
para desenvolver métodos avaliativos do 
produto. 

As características mais importantes para 
os pirotécnicos, usados para fins militares, 
são as citadas a seguir: 

c) Intensidade (candeIa) - Produto visível 
ou iluminação, em candeIa. 

d)Cor - A qualidade da cor de uma 
chama pirotécnica é tomada como a razão da 
intensidade luminosa aparente através de um 
filtro colorido apropriado para a intensidade 
luminosa total. 

e) Visibilidade - Aplicada para artifícios 
de iluminação e de sinalização; medida em 
termos de brilho e de outras qualidades. 

f) Eficiência - Relaciona o produto ao 
peso ou volume original; para iluminativos 
ou sinalizadores é expressa em candelas/ 
segundos por grama ou por mililitro; para 
artifícios produtores de fumaça a eficiência 
é considerada como a percentagem dos 
componentes químicos vaporizados pelo 
peso dos componentes químicos contidos, 
originalmente, no artefato ou pelo peso total 
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da munição, dependendo das exigências do 
avaliador. 

g) Cor e Volume de fumaça - Comparada 
a padrões existentes ou pela habilidade de 
observadores para detectar e reconhecer as 
distâncias estabelecidas, a cor e o "poder de 
escurecimento total" (TOP). 

2) Características gerais de funcio
namento 

a) Iniciabilidade - A facilidade com que 
um pirotécnico se inicia é determinada por 
testes padrões que relacionam o tempo que o 
artifício leva para iniciar. 

b) Higroscopicidade - É a facilidade com 
que uma composição absorve umidade a uma 
temperatura e umidade relativa selecionadas. 

c) Reações características - Fundamen
talmente importantes são o calor de reação e 
a velocidade de reação de um pirotécnico. 
Para fazer uma composição consolidada 
queimar, progressivamente, calor suficiente 
deve ser liberado e a velocidade de reação 
deve ser de intensidade suficiente para 
compensar as perdas de calor que ocorrem. 

Em adição ao calor de reação e a velocidade 
de reação, as demais características apresen
tadas pelos pirotécnicos são influenciadas por 
muitos outros fatores, a saber: 

1 - Granulação ou tamanho das partículas 
dos ingredientes 

2 - Composição dos ingredientes 
3 - Pureza dos ingredientes 
4 - Superfície de queima 
5 - Característica de transferência de 

calor 
6 - Configuração e material de embalagem 
7 - Pressão de carregamento 
8 - Presença de umidade 
9 - Grau de confinamento 

10 - Temperatura e pressão ambiente 
11 - Método de iniciação 
12 - Relação comprimento/diâmetro 
13 - Método e energia de disseminação 
14 - Geometria da carga de arreben-

tamento 
15 - Velocidade, aceleração e aerodinâ

mica do artifício 
A importância de um fator pode variar e 

influenciar, consideravelmente, a aplicação 
do pirotécnico. Fatores como o diâmetro 
médio da partícula, superfície específica, 
forma e distribuição afetarão a velocidade 
de queima da mistura pirotécnica. Modifi
cações nas características gerais do formato 
da chama e da supelfície de queima combinam 
para influenciar os itens geradores da chama. 
Em composições pirotécnicas para retardos, 
a velocidade de queima é de fundamental 
importância e pode ser modificada por trocas 
nas percentagens e no tamanho das partículas 
dos ingredientes, na incorporação de adi
tivos, na variação da compactação, etc. 
Misturas pirotécnicas do tipo fotoflash são 
influenciadas pelo método de iniciação, razão 
comprimento para o diâmetro, geometria da 
carga de arrebentamento e o grau de 
confinamento. 

Em adição, há muitos outros fatores para 
itens específicos que podem exercer di
versas influências sobre o rendimento dos 
pirotécnicos. 

COMPOSIÇÕES 

Componentes Básicos 

Na maioria dos casos as composições 
pirotécnicas consistem de um combustível e 
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de um oxidante misturados com outros 
aditivos para dar o efeito especial exigido. 
Materiais orgânicos, tais como o tetranitro
carbazol (TNC) e a nitroguanidina, aparecem 
em algumas composições, porém isto é 
relativamente raro. Também há materiais que 
não queimam e ainda assim são considerados 
como pirotécnicos. Muitas vezes é porque 
eles produzem um efeito criado pelo verda
deiro pirotécnico. Por exemplo, o tetracloreto 
de titânio (TiC14) reage com a umidade do ar 
para formar uma cortina de fumaça; é uma 
hidrólise e não uma combustão. Os fósforos 
vermelho e branco queimam em contato com 
o ar para dar uma cortina de fumaça e isso é 
considerado um efeito pirotécnico; é um 
exemplo de uma composição de "apenas o 
combustível" . 

COMBUSTÍVEIS 

Metais: 
Alunúnio 
Cromo 
Feno 
Magnésio 

Titânio 
Tungstênio 
Zircônio 

Não Metais: 

(Al) 

(C r) 
(Fe) 
(Mg) 

Manganês 

(Ti) 
(W) 
(Zr) 

Boro (B) 
Carbono (C) 
Silício (Si) 
Enxofre (S) 
Fósforo (P) 

PIROTÉCNICOS E PIROMECANISMOS (1ª Parte) 

Várias Combinações 

De forma diferente dos altos explosivos 
ou dos propelentes, onde apenas um pequeno 
número de materiais distintos são usados, 
para os pirotécnicos a faixa é extremamente 
ampla, exigindo um cuidadoso acompanha
mento da composição. Os combustíveis são 
geralmente elementos pulverizados, metais ou 
não metais, que, quando oxidados, liberam 
elevadas energias. Uma seleção de combustí
veis é apresentada na tabela 2. Os oxidantes 
são, também, variados e podem ser conside
rados como classes de sais cujos exemplos, 
também, são encontrados na tabela 2. A 
maioria é de fornecedores de oxigênio. 
Contudo, halocarbonos podem, também, atuar 
como agentes oxidantes no verdadeiro sentido 

OXIDANTES 

Cloratos 
Cromatos 
Dicromatos 
Halocarbonos 
(Mn) 

Nitratos 
Óxidos 
Percloratos 

(KCl03) 

(BaCr04) 

(K2Cr207) 
(C2Cl6, PTFE) 
Iodatos (AgI03) 

(KN03) 

(Ba02,Zno) 
(KCl04) 

Tabela 2: Combustíveis e Oxidantes usados em Composições Pirotécnicas 
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químico; o flúor é o oxidante químico mais 
energético. Como parte da formulação há 
outros componentes que podem ser quase tão 
importantes, para a composição final, quanto 
o sistema combustível-oxidante. 

Aglutinantes 

Os aglutinantes fazem mais do que apenas 
consolidar uma composição. A tecnologia e 
a arte primitiva dos pirotécnicos confiam nas 
propriedades dos aglutinantes. A tabela 3 lista 
alguns aglutinantes, mostrando a diversidade 
da escolha. Algumas das ceras , usadas há 
séculos, são ainda populares e naturais, na 
origem. Mais recentemente tem havido uma 
orientação para os polímeros manufaturados. 
Essas resinas e bonachas podem ser mais 
rigorosamente controladas quanto a qualidade 
e os fabricantes não são dependentes dos for
necedores externos. 

Os aglutinantes aumentam a coesão entre 
as partículas, ajudando a consolidação. Não 
obstante, uma função igualmente importante 
é a de cobrir e proteger os componentes reati
vos, tais como os pós metálicos que podem 

NATURAIS 

Parafina 
Cera de abelha 
Cera de carnaúba 
Cera chinesa 
Óleo de linhaça fervido 
Verniz litográfico 
Goma laca 

reagir com o oxigênio ou com a umidade. 
Eles, também, modificam a velocidade de 
queima e o desempenho, além de reduzir a 
sensibilidade a certos estímulos, como por 
exemplo à fricção. Em alguns casos, eles 
podem melhorar o desempenho, tais como nos 
iluminativos. 

Na fabricação de qualquer composição 
pirotécnica, na forma de um conjunto sólido, 
tal como um bastão, o aglutinante pode, 
simplesmente, ser adicionado na massa. É 
também, comum, inicialmente, revestirem-se 
alguns constituintes, geralmente os pós 
metálicos, com uma substância de cobertura, 
evaporando-se uma solução orgânica do 
aglutinante sobre o pó, o qual, após a seca
gem, é misturado com os outros ingredientes. 
Os aglutinantes industrializados são muitas 
vezes curados após a misturação para dar
lhes uma rígida estrutura polimérica de 
ligações cruzadas. Isto pode ocasionar ele
vadas temperaturas durante a polime
rização. Mesmo materiais naturais podem 
provocar aquecimento durante o uso. Tanto 
o verniz litográfico quanto o óleo de linha
ça fervido oxidam-se no ar com evolução 
de calor. 

MANUFATURADOS 

Baquelite 
Poliéster 
Borracha clorada 
Policloreto de vinila - PVC 
Bonacha Thiokol 
Resina epoxi 

Tabela 3: Aglutinantes usados em Priotécnicos 
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PROPRIEDADES DOS 
MATERIAIS 

Problema de Degradação 

Em geral, as composições pirotécnicas 
são bem mais susceptíveis à degradação 
durante a estocagem do que outros materiais 
explosivos. Isto não é surpresa, visto que 
cerca de dois terços de todas as formulações 
contêm metais finamente divididos, muitas 
vezes com alta reatividade, tal como mag
nésio. Estes metais têm a propriedade de 
reagir com a umidade, particularmente, em 
soluções salinas. 

Sais 

A maioria dos oxidantes são sais metá
licos . Para compor o problema, estes sais 
oxidantes podem ser bem higroscópicos e, 
assim, atrair a umidade da atmosfera. Isto 
significa que o composto acabado deve ser 
selado. Contudo, se a umidade já está pre
sente , por exemplo em invólucros de 
papelão, então a reação do metal com a 
água produz hidrogênio gasoso. Isto pode 
pressurizar o artifício causando o apareci
mento de uma pressão perigosa no invó
lucro, ou talvez quebrando a integridade do 
selo hermético, permitindo que mais umi
dade atmosférica entre. Todas essas coisas 
podem tornar o artifício não confiável. A 
reação completa de um décimo de grama 
de água (uma gota) pode produzir 60ml de 
hidrogênio. Isto enfatiza a importância das 
lacas e vernizes usados para cobrir e 
proteger os pós metálicos. 

PIROTÉCNICOS E PIROMECANISMOS (1ª Parte) 

Impurezas 

Outras reações menos esperadas podem 
OCOlTer com os constituintes dos pirotécnicos. 
Por exemplo, algumas cortinas de fumaça 
usam o óxido de zinco (ZnO) em suas 
formulações. Ele pode reagir com o dióxido 
de carbono existente no ar atmosférico 
formando carbonato de zinco (ZnC03) que 
pode modificar, drasticamente, as caracterís
ticas de queima da mistura fumígena. Tal 
impureza pode, também, estar no material 
estocado antes do preparo do pirotécnico; por 
isso, o controle de qualidade dos ingredientes 
é vital na preparação dos pirotécnicos. Não 
é incomum para uma batelada de artifícios 
pirotécnicos ter o seu desempenho fora da 
faixa de especificações devido a presença de 
impurezas ou de reações que ocorrem durante 
a estocagem. 

Reações Químicas 

As possibilidades da ocorrência de 
reações químicas são muitas e o resultado 
final pode ser apenas uma degradação do 
desempenho; pode ser até uma iniciação 
espontânea. Não é normalmente recomendado 
o uso de enxofre ou de fósforo em formu
lação com um clorato como o sal oxidante, 
porque, ambos combustíveis, podem formar 
ácidos na presença de umidade e de oxi
gênio. O ácido então reage com o clorato 
para formar ácido dórico, altamente 
reativo e instável. Existem composições 
com c1oratos e enxofre, porém sempre 
contêm um neutralizador do ácido tal como 
o carbonato de cálcio. Uma consideração 
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judiciosa de quaisquer possíveis reações 
químicas indicará que composições são mais 
seguras. 

Sensibilidade 

Quando se trata de segurança de um explo
sivo, é necessário considerar todas as varie
dades de estímulos que afetam a sua sensi
bilidade. Em geral, os pirotécnicos são mistu
ras de elementos ou compostos químicos 
altamente reativos. O tamanho das partículas 
é geralmente muito pequeno - rnícrons ou 
décimo de mícrons - e assim há uma grande 
superfície para reação. Elas são, também, 
muitas vezes ponteagudas ou arenosas, sendo 
sais ou pós metálicos. Não é surpresa, por
tanto, que essas composições sejam, muitas 
vezes, bastante sensíveis a vários tipos de 
energia mecânica aplicada. 

Como generalização, os pirotécnicos são 
mais sensíveis à fricção, chama e descarga 
elétrica e, talvez, de algum modo, em menor 
extensão à percussão. A presença de certos 
ingredientes, tal como o clorato de potássio, 
servirá para indicar a sensibilidade da 
composição. Outros materiais são, também, 
indicados para sensibilizar algum estímulo 
particular. Composições contendo zircônio 
são famosas por sua sensibilidade a centelha 
e precauções contra efeitos estáticos devem 
ser tomadas durante a fabricação e armaze
nagem. Desse modo, a sensibilidade do 
artifício é dependente do material usado na 
sua formulação. Outros fatores são também 
importantes: para uma dada composição, as 
trocas no tamanho das partículas de um ou 
mais ingredientes pode alterar tanto a sensi
bilidade quanto a intimidade da mistura. 

Alternativamente, mantendo constante as pro
priedades de vários ingredientes, porém 
alterando a razão de misturação, pode-se, 
também modificar a facilidade à iniciação. 
Essas modificações, além de alterarem a 
sensibilidade, terão um efeito significante 
sobre o rendimento do pirotécnico. 

FATORES QUE AFETAM O 
RENDIMENTO 

Constituintes 

Obviamente, o rendimento de qualquer 
pirotécnico dependerá da escolha dos consti
tuintes. O que está sob consideração aqui são 
os fatores que influenciam o rendimento após 
os ingredientes básicos terem sido escolhidos. 
Como a queima de uma composição pirotéc
nica é de fato uma reação química, ocorrendo 
entre componentes, o primeiro fator a consi
derar é a razão ou as proporções entre esses 
reagentes. 

Pode ser dito que qualquer reação quími
ca pode ser balanceada pela escolha da 
relação correta entre os reagentes, tal que 
todos os reagentes serão consumidos para dar 
os produtos. A relação ideal ou correta dos 
reagentes é o que se chama de "mistura este
quiométrica" . Nesta relação, ou muito perto 
dela, a composição terá o seu rendimento 
máximo. Como estas reações são exotérmicas, 
elas, também, atingirão a produção máxima 
de calor e, ao mesmo tempo, uma velocidade 
de queima mais rápida. Qualquer troca na 
composição que a afaste da estequiometria, 
ou do combustível ou do oxidante, reduzirá a 
produção de calor da reação. Isto afetará o 
rendimento global da composição. 
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Em alguns casos este conceito se aplica 
de modo muito marcante, tal como para o 
sistema Si-Pb02, onde a porcentagem este
quiométrica de silício fica em torno de 9% e 
o calor máximo é produzido com cerca de 
10% de silício. Contudo, se o oxigênio at
mosférico pode ser considerado com reagente, 
tal como no sistema Mg-NaN03, então o 
rendimento máximo esperado para mistura 
pode ocorrer com porcentagens de magnésio 
bem mais altas. Também, na tentativa de 
calcular a mistura ótima, pode ser bem difícil 
encontrar as reações químicas que ocorrem. 
Isto porque, as reações químicas acima de 
2000°C não são do tipo geralmente 
consideradas pelos químicos. Os produtos 
mais estáveis, nas temperaturas normais, 
podem não se formar nesses extremos. Tem 
havido casos onde a razão estequiométrica 
tem sido encontrada experimentalmente; a 
composição tem produzido um máximo de 
calor e a reação química racionalizada a 
partir desse fato. 

Velocidade de Queima 

Para os pirotécnicos, o fator mais impor
tante que afeta o rendimento de uma compo
sição é a velocidade de queima. A máxima 
velocidade é muitas vezes uma função da 
quantidade do combustível da mistura este
quiométrica, particularmente se o combus
tível é um pó metálico. Isto é devido ao 
aumento da transferência térmica, permi
tindo que a queima de uma camada rapida
mente aqueça a camada seguinte, condu
zindo-a até a temperatura de ignição. A 
troca é maior para os metais, a seguir para 
os metalóides e é desprezível se o combus-

PIROTÉCNICOS E PIROMECANISMOS (1ª Parte) 

tível é um não-metal, tal como carbono ou 
enxofre. 

Visto que a velocidade de queima tem um 
valor máximo para uma dada porcentagem 
do combustível, então se o teor desse com
bustível aumenta ou diminui, a velocidade de 
queima será menor. Conseqüentemente, duas 
composições terão a mesma velocidade de 
queima, como é mostrado na figura 1 e assim 
a escolha deve ser feita. Logicamente seria 
preferível escolher aquela com a mais alta 
porcentagem de combustível, visto que ela 
seria provavelmente a mais fácil para 
misturar e obter homogeneidade. Também, 
no lado rico em combustível da curva, a 
inclinação é menos acentuada e assim ligeiras 
trocas na composição, causadas por uma 
misturação incompleta, tem menos efeito 
sobre a velocidade de queima. 

Retardadores 

A composição na qual pequenas modi
ficações dos componentes teria menor efeito 
é aquela próxima ao topo da curva com a 
mistura estequiométrica. Contudo, ela pode 
queimar muito rapidamente para o rendimento 
desejado. Um meio para que este rendimento 
possa ser modificado, sem alterar a este
quiometria dos reagentes, é o de se adicionar 
um material inerte. Isto é uma prática comum 
e é usual adicionarem-se materiais como a 
argila, por exemplo o caolim, que faz baixar 
a velocidade de queima. 

Um outro tipo de aditivo usado para tornar 
mais lentas as composições, é o que se de
compõe endotermicamente, reduzindo o calor 
global produzido. ° exemplo comum deste 
tipo de retardador é o Oxalato de Cálcio que 
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Figura 1: Velocidade de queima versus estequiometria 

se decompõe em Óxido de Cálcio, Monóxido 
de Carbono e Dióxido de Carbono. Ele é 
geralmente adicionado como um Monohidrato 
que acrescenta o efeito de resfriamento; veja 
a equação abaixo: 

Qualquer material adicionado à compo
sição, não diretamente envolvido com a 
reação combustível-oxidante, modificará a 
velocidade de queima. Isto inclui os agluti
nantes e tem sido notado que a adição de 
diferentes aglutinantes, na mesma porcenta
gem, para algumas composições, dá veloci
dades de queima muito diferentes. 

Tamanho da Partícula 

Quando se está considerando os materiais 
para a fabricação de pirotécnicos, de grande 
importância é o conhecimento da superfície 
específica. Em termos gerais, a superfície 
específica é a superfície do material dispo
nível para a reação; é mais fácil a reação 
ocorrer quando a superfície é grande. Assim, 
quanto menor é o tamanho da partícula dos 
ingredientes, mais rápida é a reação. Pós 
metálicos são disponíveis em tamanhos 
micrométricos, muitas vezes chamados ultra
finos. A faixa usual dos pós metálicos se 
estende entre 5~ e 1000~ e eles são produ
zidos soprando um gás comprimido através 
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do metal fundido, dando-se o nome de matelial 
atomizado. As partículas são muitas vezes 
aproximadamente esféricas, embora existam 
em forma de flocos . O critério simples, usado 
para definir superfície, não explica plena
mente a reatividade do material. 

Os fabricantes de fogos de artifício muitas 
vezes usam uma espécie de alumínio chamada 
dark pyro por causa de suas boas proprie
dades de reação; ele substitui o alumínio 
atomizado, de partículas menores. 

O que determina a superfície reativa, ou 
sítios, é muito mais complexo que as varia
ções simples da superfície para o volume do 
matelial. A reatividade OCOITe a nível atômico 
ou molecular. Para os sólidos reagirem, como 
é muitas vezes exigido na química dos 
pirotécnicos, os átomos ou moléculas devem 
ser arrancados da superfície, e assim com 
menos forças atrativas, mantendo-os presos, 
estarão mais disponíveis para a reação. Há, 
também, uma ordem de forças de ligação a 
ser considerada para os diferentes tipos de 
materiais . A mais forte ligação nos sólidos é 
encontrada em ligações covalentes, tal como 
no silício. As ligações iônicas vêm a seguir, 
abrangendo óxidos e sais metálicos. Estes são 
seguidos pelas ligações metálicas, em metais 
elementares e, finalmente, a ligação mais fraca 
é encontrada em sólidos cristalinos ou 
amorfos, existentes em moléculas discretas, 
tais como as da sacarose ou do hexa
cloroetano. 

Micro Estrutura 

A reatividade é altamente dependente da 
estrutura íntima dos componentes do sólido. 
Quaisquer defeitos, dentro da estrutura iônica, 
provocam enfraquecimento e podem aumentar 
a reatividade. Estes defeitos podem surgir 

PIROTÉCNICOS E PIROMECANISMOS (1ª Parte) 

naturalmente como em compostos não este
quiométlicos, como o Óxido de Zinco, ou po
dem ser causados por impurezas. As impu
rezas podem estar presentes por acidente ou 
podem ser introduzidas nos compostos por 
um tratamento. Por exemplo, o Germânio 
reage com o Trióxido de Molibdênio como é 
mostrado na reação abaixo: 

Mas, se o Germânio é tratado (dopado) 
com pequenas quantidades de Arsênico, a 
reatividade é consideravelmente aumentada. 

Outro exemplo é o da reação do Clorato 
de Potássio dopado com Clorato de Cobre, 
quando misturado com enxofre. Após a mis
tura, ocorre uma reação espontânea durante 
o repouso. 

O Clorato de Potássio não dopado, mes
mo misturado ao enxofre, permanecerá esto
cado, por longo tempo, sem reagir. Deve ser 
ressaltado que essa mistura é extremamente 
sensível e não é aconselhável usar-se essa 
combinação. 

CALOR E SUAS APLICAÇÕES 

Calor de Combustão 

Todos os pirotécnicos produzem calor 
quando queimam. Em muitos usos ou efeitos 
especiais, esta produção de calor é a verda
deira exigência. Como a maiolia das compo
sições contêm um metal como combustível, 
a plimeira consideração da produção de calor 
é a do calor de combustão dos metais. A 
tabela 4 dá uma amostra representativa dos 
calores de combustão de alguns metais e não
metais. Assim, alguns elementos são prodi
giosos produtores de energia, enquanto outros 
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têm um valor mais modesto. Nota-se, também, 
que a densidade desempenha um papel 
importante quando são considerados volumes 
fixos dos materiais. 

Em bases volumétricas, o Tungstênio (W) 
é tão energético quanto o Alumínio (AI), en
quanto que, tomando por base o peso, o Tungs
tênio é o mais inferior do dois . Os maiores 
fornecedores de energia para composições 
são derivados de misturas de elementos, 

PRODUTO COM O 
OXIGÊNIO 

METAIS 
AI Al20 3 31 ,3 (84,5) 
Mg MgO 24,8 (42,2) 
Ti Ti02 20,0 (89,8) 
Zr Zr02 12,1(77,2) 
Fe Fe304 7,5 (58,9) 
W W03 4,6 (89,2) 

METALÓIDES 
B B20 3 57,8 (70,8) 
Si Si02 31,3 (62,5) 

NÃOMErAlS 
C CO2 32,7 (65,3) 
P P4O lO 24,0 (43,7) 
S S02 9,3 (18,6) 

Também, a energia exigida para decom
por os oxidantes é pequena para os nitratos, 
aproximadamente zero para os percloratos e 
para os cloratos algum calor é liberado. 
Comumente é observada a produção de calor 
superior a 8 kJ/g para essas misturas. Para 
um dado combustível , os oxidantes oriundos 
de cloratos são geralmente mais sensíveis à 
iniciação do que aqueles contendo nitratos 
ou percloratos. 

PRODUTO COM O PRODUTO COM O 
ENXÔFRE SELÊNIO 

Al2S3 9,4 (25,4) 
MgS 14,3 (24,3) MgSe 2,5 (4,25) 

FeS 1,7 (13,4) 
WS2 1,1 (20,3) 

Tabela 4: Calores de Reações de Metais, Metalóides e não-Metais com o Oxigênio (calor de combustão), 
enxôfre e selênio - kJ/g (kJ/cm3) 

geralmente metais, com oxidantes em forma 
de sais. Esses oxidantes são muitas vezes sais 
metálicos de Nitratos , Cloratos ou Perclo
ratos, têm elevado teor de oxigênio livre e 
baixa estabilidade; os elementos não tomam 
parte nas reações de produção de energia. 
Os exemplos são os íons (Na+, K+, etc), o 
Nitrogênio ou o Cloro, todos com baixos 
pesos atômicos. 

Reações Térmicas 

Outro grupo importante de oxidantes é o 
dos óxidos metálicos. Esses oxidantes reagi
rão com metais produzindo as chamadas 
"reações térmicas". Um exemplo de tal 
reação é a mostrada abaixo: 

2AI + Fe203 ~ A120 3 + 2Fe 
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Do ponto de vista termodinâmico, a ener
gia produzida por este tipo de reação depende 
somente dos calores de formação dos dois 
óxidos. Assim, o calor de reação (L1Hr) é a 
diferença entre o calor de formação do Al20 3 
e o calor de formação do Fe203 (L1Hf Al20 3 
- L1Hf Fe203)' Quanto maior o calor produ
zido mais violenta é a reação. Como regra 
geral, ocorrerá uma reação estável se a 
diferença entre os calores de formação dos 
dois óxidos é de cerca de 120 kJ/mol. Se a 
diferença é maior que 160kJ/mol a reação 
tende a ser violenta, como a reação entre o 
AluITÚnio e o Dióxido de Chumbo. Por outro 
lado, quando as diferenças são menores, a 
reação torna-se lenta e provavelmente não se 
completará. A tabela 5 mostra alguns calores 
(teóricos) produzidos de combinações metal/ 
óxido metálico. 

Embora não seja prático misturar metais 
com o oxigênio elementar, também ocorre a 
reação entre metais em pó e calcogêneos 
(enxofre, selênio e telúrio). Essas reações tem 
uma modesta produção de calor, embora o 
melhor oxidante (enxofre) junto com metais, 
produza muito calor ao reagir com o oxigênio 
(ver tabela 4), do mesmo modo que o 
Alumínio que dá reações bem respeitáveis. 
A tabela 4, também, mostra os tipos de rendi
mentos possíveis para algumas dessas combi
nações. Os halogêneos orgânicos são um outro 
grupo de oxidantes usados em reações com 

METAL 

Ai 
Ti 
Mg 
Mo 
W 

Pb02 

3,1 (21,3) 
2,4 (18,1) 
3,9 (16,8) 

1,1 (2,3) 
0,8 (8,6) 

PIROTÉCNICOS E PIROMECANISMOS (1ª Parte) 

metais combustíveis. Por exemplo, uma das 
primeiras composições produtoras de fu
maça utilizou a reação entre o Zinco em pó 
e o Tetrac1oreto de Carbono, na chamada 
"mistura Berger". Mais recentemente Mag
nésio e Politetrafluoretileno (PTFE) têm 
funcionado como prodigiosos fornecedores 
de energia usados em chamas dissimu
ladoras. 

PRIMEIRAS EXCITAÇÕES 

Exigências 

Os artifícios pirotécnicos, geralmente, 
consistem da composição principal prensada 
em um invólucro. No topo deste é adicio
nada uma camada de uma composição espe
cial; ela é projetada para receber o impulso 
de um iniciador tal como um fusível elétrico. 
Esta camada tem muitos nomes : primeiras 
excitações, ignitor, escorva e mistura de 
partida. 

Seu papel é o de atuar como reforçador 
entre a baixa energia inicial produzida pelo 
iniciador e a composição principal que pode 
ser difícil de iniciar. ° fusível elétrico, pro
vavelmente, iniciará as composições menos 
comprimidas; contudo, os bastões prensados 
exigem, usualmente, uma mistura de partida. 

Cuo 

4,1 (21,0) 
3,1 (17,8) 
4,3 (16,5) 

1,4 (8,8) 
0,9 (1,9) 

Mo03 

4,7 (18,4) 
3,1 (14,4) 
4,8 (14,2) 

0,7 (3,9) 
0,2 (0,5) 

Tabela 5: Calor produzido (teórico) para algumas combinações metal/óxido metálido - kJ/g (kJ/cm3) 
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As exigências para as misturas de partida 
são, surpreendentemente, bastante rígidas. 
Elas devem ser facilmente iniciadas pelo 
iniciador e gerar uma grande quantidade de 
calor, porém não muito rápida ou violenta. 
Uma reação violenta pode fazer com que a 
mistura de partida apague a superfície que 
está sendo iniciada e cause a falha do arti
fício. É vantajoso formarem-se alguns pro
dutos não voláteis, deixando pmtículas incan
descentes e assim transferindo o calor para a 
composição principal. Os constituintes da 
mistura de pmtida devem ser compatíveis com 
aqueles da cm'ga principal, visto que esses 
ignitores serão prensados em forma de cama
da ou assentados sobre a superfície da carga 
principal. Por exemplo, um ignitor contendo 
enxofre não deverá ser usado com uma cm'ga 
principal contendo clorato. Finalmente, a 
composição do ignitor não deverá ser muito 
sensível, mas deverá ter um rendimento 
comparado a relativa facilidade de iniciação 
do artifício principal. Isto é conseguido em 
três tipos de compostos: 

a) Pólvora negra e suas variações 
Essas composições iniciam-se com muita 

facilidade e têm rendimentos apropriados, 
produzindo gases quentes, pressão e 
pmtículas incandescentes. Um modo simples 
de empregar a pólvora negra é o de aglutiná
la com celulose, produzindo uma composição 
conhecida como Cambric. 

COMPOSIÇÃO 

BfKCIOJThiokol 
BIKN03 
Mg/Ba02/C 
Al/Si/KN03/Fe304/C 
SilPb02/Cu20 
SilTilPb30 4 

A pólvora negra sem enxofre é, também, 
preparada quando a carga principal é 
incompatível com a presença de enxofre. Isto 
é de particular importância pm'a composições 
contendo magnésio que, sob contato prolon
gado, reage com o enxofre prejudicando o 
artificio. 

b) Compostos orgânicos 
Um segundo gmpo que é geralmente muito 

mais frio que a pólvora negra, é o formado 
por compostos orgânicos mais um oxidante. 
Um bom exemplo é o da composição 60/40 
formada, nessa proporção, entre o nitrato de 
potássio e a lactose, usada para iniciar 
artifícios coloridos, onde ignições indese
jáveis podem causar a queima da composição 
principal e prejudicar o efeito desejado. 

c) Produtores de escórias 
O terceiro gmpo, com os produtos mais 

quentes, é o conhecido como produtores de 
escórias. São excelentes iniciadores e são 
empregados para produzir a iniciação em 
situações difíceis como nas grandes altitudes 
onde a pressão reduzida afeta as velocidades 
de queima. Eles podem ser formulados de 
elementos combustíveis com sais oxidantes 
ou de materiais termíticos, como o elemento 
combustível, com um óxido metálico. A 
tabela 6 dá exemplos desse grupo de 
iniciadores. 

USO 

Escorvas em geral 
Iniciação em altitudes elevadas 
Iniciação de traçantes 
Iniciação de fumígenos tipo HC 
Iniciação de fósforo 
Iniciação de retardos 

Tabela 6: Produtores de escória 

(Este artigo continua no próximo número da RMCT) 
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MÍSSEIS ANTICARRO 

Paulo Roberto Costa * 

INTRODUÇÃO 

Desenvolvimento 
e Tecnologia 

o míssil anticarro tem como principal emprego a destruição do blindado inimigo e 
como emprego secundário a destruição de casamatas, construções, fortificações e outros 
alvos justificados por sua importância no teatro de operações. Em geral, o míssil é 
empregado em conjunto com outras armas anticalTo, considerando o alcance das 
mesmas, de modo que os sistemas se tornem complementares em relação à cobertura 
de distâncias no telTeno. 

A defesa contra blindados considera o engajamento em distâncias consideráveis e 
busca atingi-los antes que os mesmos possam empregar o armamento de dotação. 
Diversos mísseis anticarro têm emprego em distâncias da ordem de 2.000m. Os 
desenvolvimentos de sistemas mais atuais estão considerando o emprego de mísseis 
na faixa de 4.000 a 5.000m. 

A EVOLUÇÃO 

O desenvolvimento dos mísseis anticarro, visando atender os requisitos da defesa 
anticarro ao longo do tempo, foi evoluindo até as configurações atuais, conhecidas 
como de "Terceira Geração". A concepção inicial chamada "MACLOS" (Manual 
Actuated Command to Une Of Sight), é baseada no comando manual realizado pelo 
atirador, visando cOlTigir a trajetória do míssil para obter o impacto no alvo. O olho 
do atirador tem como função o engajamento do alvo e a avaliação do elTO de posição 

* Capitão Engenheiro Militar, Engenheiro Mecânico e de Automóveis, Mestrado em Propulsão pelo Instituto 
Militar de Engenharia -IME. 
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do míssil em relação à linha de visada para 
impacto no alvo. As correções são efetuadas 
por dispositivos manuais (tipo joystick) e 
transmitidas ao míssil por meio de fio (míssil 
filoguiado). Como exemplo, pode-se citar o 
míssil Cobra empregado pelo EB e atualmente 
desativado. A presença do homem no sistema 
limita a velocidade do míssil, em valores 
relativamente baixos, para possibilitar o 
controle. A limitação de velocidade é incom
patível com o requisito de tempo para im
pacto no alvo mais curto. Com a necessidade 
de diminuir as funções diretas desempenhadas 
pelo atirador no sistema e empregar mísseis 
com maior velocidade, que minimize o tempo 
até o impacto, surgiram sistemas ditos de 
segunda geração, chamados "SACLOS" 
(Semi-Automatic Conunand to Line Of 
Sight), ou seja, comando semi-automático 
para a linha de visada. Cabe ressaltar que a 
filosofia desse tipo de guiamento considera 
a posição do míssil em relação à linha de 
visada (erro), a elaboração de ordens de 
guiamento e a atuação para que o míssil anule 
esse erro. Nesses sistemas, o atirador conti
nua com a função de engajamento e acom
panhamento do alvo, mas a função de avaliar 
o erro de posição do missil em relação à linha 
de visada é implementando um processa
mento no interior da unidade de tiro por 
goniômetro e sinalizador na cauda do míssil. 
As ordens, a partir da unidade de tiro, neces
sárias para a pilotagem são transmitidas ao 
míssil, em geral, por fio. Nesse sistema, 
apesar da imunidade das transmissões por fio 
ao míssil, existe a vulnerabilidade quanto 
à possibilidade de "iludir" a unidade de 
tiro com uma informação errada de posição 
do míssil , por meio de um sinalizador 
similar ao do míssil posicionado no alvo, 

ocasionando a perda de orientação pelo 
míssil. 

Em geral, os mísseis ditos de terceira 
geração, ou seja, que surgiram como evolução 
do "SACLOS", apresentam-se com duas 
filosofias de operação: autoguiamento 
indireto por feixe LASER (Beam-riding) e 
"atire e esqueça" (Fire and Forget). 

No guiamento por feixe laser beam
riding, o atirador continua com a função de 
engajar e acompanhar o alvo ao longo do 
percurso. A unidade de tiro, no instante do 
disparo, emite um feixe laser codificado 
colimado com o conjunto ótico de pontaria. 
O míssil, ao ser disparado, ingressa no 
interior do feixe laser (região delimitada 
aproximadamente pela superfície de um 
tronco de cone). A partir do sinal de um 
receptor ótico localizado na cauda do míssil, 
o conjunto eletrônico de bordo processa o 
erro (posição do míssil no interior do feixe 
em relação à linha de visada) e elabora ordens 
para pilotar o míssil, anulando o erro de 
posição. Nesse caso, o míssil é classificado 
como de autoguiamento indireto, pois elabora 
as ordens necessárias para manobrar o míssil 
de maneira autônoma a partir das informações 
extraídas do feixe gerado pela unidade de tiro 
(indireto) e não de informações provenientes 
do alvo (direto). Cabe ressaltar que nos três 
sistemas, MACLOS, SACLOS e Feixe Laser 
Beclln-Riding, os quais são baseados numa 
trajetória sob a linha de visada, o apontamento 
e o acompanhamento do alvo exigem a 
observação ponto a ponto do alvo durante 
todo o tempo até o impacto. 

No sistema "atire e esqueça", o atirador 
designa e engaja o alvo antes do disparo e o 
sistema fica locado no alvo o míssil é 
disparado e manobra para o alvo, de maneira 
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autônoma e sem interferência do atirador. O 
guiamento é efetuado a partir de um seeker 
passivo, tipo infra-vermelho ou por proces
samento de imagem. Esse tipo de funciona
mento permite que o atirador deixe a posição 
de disparo imediatamente após o disparo, 
possibilitando o reengajamento de um outro 
alvo. 

ALGUNS MÍSSEIS ATUAIS 

A seguir, são apresentados alguns mísseis 
anticarro e as principais informações apre
sentadas na tabela 1. 

Míssil Javelin 

É um sistema portátil, com peso total de 
28,7kg em condições de marcha, disparado 
do ombro ou do solo, podendo ser instalado 
em viaturas sobre esteira ou rodas, e anfíbias. 
É composto por uma unidade de disparo e 

Figura 1: Javelin - o atirador engaja e loca o alvo pela 
unidade de disparo e controle 

controle e a munição (míssil e tubo lançador). 
Javelin é um míssil fire and forget (atire e 
esqueça), disparado após estar com o alvo 
engajado, com autoguiamento e equipado com 
um seeker imageador por infravermelho. A 
cabeça de guerra é do tipo tandem e a 

Figura 2: O Javelin é lançado e, a partir de uma posição 
elevada, mergulha para o alvo e at inge o teto do blindado 

propulsão apresenta dois estágios com 
propelente sólido, tipo sem fumaça. O tubo 
lançador é de material composto. 

O sistema é colocado em condições de 
disparo em menos de trinta segundos e 
recarregado em menos de vinte segundos. 

O atirador identifica e engaja o alvo por 
meio do dispositivo ótico e loca, por meio 
de um comando, o míssil no alvo antes do 
disparo. Nessa situação, o disparo é efetuado 
e o atirador está livre para abandonar a 
posição. O míssil segue de forma autônoma, 
manobrando em direção ao alvo. 

O sistema possui ainda equipamentos 
auxiliares para instrução e treinamento de 
atiradores e equipamentos de visão noturna. 

O sistema está sendo produzido pelajoint 
venture Raytheon / Lockheed Martin. O 
primeiro lote de fabricação foi entregue ao 
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Exército Americano em 1996, após 10 anos 
de desenvolvimento. 

O JAVELIN e o GILL apresentam-se 
como possíveis soluções para equipar forças 
leves do Exército e Fuzileiros Navais Britâ
nicos, em missões que exigem o 
deslocamento de tropa equipada ao longo de 
20km, devido às suas características de baixo 
peso e transportabilidade. 

Gill- Spike 

Sistema portátil, com peso total de 26kg, 
disparado do solo. É composto por uma 
unidade de disparo e a munição (míssil e tubo 
lançador). GILL é também um míssilfire and 
forget (atire e esqueça), disparado após estar 
com o alvo engajado, com autoguiamento e 
equipado com um seeker imageador por 
infravermelho ou por CCD. A cabeça de 
guerra é do tipo tandel1'l. 

O sistema é colocado em condições de 
disparo em menos de trinta segundos e 
recarregado em quinze segundos. O alcance 
é da ordem de 2.SOOm, faixa complementada 
pelo SPIKE, com características similares e 
alcance de 4.000m. 

Atualmente, encontra-se em serviço em 
forças israelenses e é fabricado pela DivisãQ 
de Mísseis da RAFAEL Corporation. 

Trigat 

TRIGAT é um míssil de terceira geração, 
em desenvolvimento com duas variações: 
TRIGAT MR, para alcances médios da ordem 
de 2.400m e TRIGAT LR, para alcances 
longos, da ordem de 4.000m. 

O TRIGAT MR emprega o sistema laser 
beam-riding e a pilotagem do míssil é por 
meio de um sistema TVC (Thrust Vector 
Controi) , isto é, pilotado por meio da apli
cação de forças propulsivas próximas ao 
centro de gravidade do míssil. 

A faixa de emprego é de 200 a 2.400m. A 
cabeça de guerra é do tipo carga oca dupla 
(Double Shaped Charge Warhead). 

A operação de recarga é efetuada em 
menos de cinco segundos e possibilita uma 
cadência de 3 tiros por minuto, segundo 
informações do fabricante. 

Adicionalmente, o sistema possui equipa
mentos auxiliares para instrução e treinamento 
de atiradores e equipamento auxiliar de visão 
noturna. 

A previsão para entrada em serviço do 
material é em meados do ano de 2002. 

Figura 3: Conceito Laser Beam-Riding do TRIGAT 

MSS 1.2AC 

O Sistema MSS 1.2 AC é de emprego 
anticarro para alcances de SOO a 2.000m, 
podendo ser disparado também contra 
casamatas, pequenas construções e helicóp
teros pairando. O guiamento do MSS 1.2 é 
do tipo autoguiamento indireto por feixe laser 
- beam riding. O míssil leva uma cabeça de 
guerra tipo carga oca com capacidade de 
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~I JAVELIN GILL TRIGATMR II KORNETE BILL 2 MILAN 3 MSS 1.2 

2: Peso Total 
>< (ITÚssil + tubo- 22.3kg 13kg 17kg S 29kg 20kg 1l.9kg 24kg 

I lançador) 

Z 
10 .... Peso da Unidade 6.4kg 13kg 17kg ND ND ND 28kg 

.... de Tiro 
10 

O 
r:: Peso do ITÚssil 1l.8kg -11.5kg 15kg ND 1O.5kg 7.1kg 15kg D) 
o.. Z ~. ." 3 Comprimento l.08m l.2m l.05m I.2Om O.90m 1.20m 1.38m Q 

:::a (1) 

:s: rJI - =t .... 
(1) Diâmetro 126mm ND 152mm 152mm 150mm 115mm 130mm N o.. )::o (1) z 
I\) CI 
o Alcance de 2.000m 2.500m rrúnimo-200m 3.500m (noite) mínimo - 150m 2.000m 2.000m -3.000m Q 
o )::o o utilização máximo - 2.400m 5.000m(dia) máximo - 2.200m (condições fav.) :s: 

Q 
I:I1:II 

Modo de automático automático - "atire e autoguiamento autoguiamento semi-automático semi- autoguiamento i= 
N 

Guiamento "atire e esqueça"com seeker indireto por feixe indireto por filoguiado automático indireto por feixe 
)::o 

<":I 
)::ot 

esqueça" IIR ou CCD laser beam-riding feixe laser filoguiado laser beam-riding CI 
CI 
Q 

Cabeça de Carga Oca Carga Oca Dupla Carga Oca Dupla Carga Oca Explosiva! Carga Oca (uma) Carga Oca Carga Oca (uma) I ~ Guerra Dupla Incendiária Dupla 
cn 
-a 

Propulsão 2 estágios de ND propelente sólido propelente sólido 29kg propelente sólido propelente 2 estágios de I ~ propelente sólido sólido propelente sólido 
:z: 
C; 
:::a 

Tabela 1: Comparação de Mísseis Anticarro CI 
< 
;i;, 

::J I I ~ cn 
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penetrar mais de SOOmm de chapa de aço. 
Ele é constituído por dois subsistemas deno
minados Modo Emprego e Modo Apoio. O 
Subsistema Modo Emprego compreende a 
munição, integrando tubo lançador e míssil, 
e a unidade de tiro, operada por dois homens: 
o atirador e o municiador. 

O Subsistema Modo Apoio é constituído 
pelo simulador e pelo equipamento de teste. 
O simulador para formação e adestramento 
de atiradores é do tipo cenário real e alvo 
sintético. As instruções são programadas na 
estação do instrutor, a qual permite definir o 
tipo de alvo (blindado ou helicóptero), a 
trajetória e a velocidade do alvo. O instrutor 
pode acompanhar e gravar o comportamento 
do instruendo por meio da estação do 

Figura 4: MSS 1.2 - Subsistema Modo Emprego 

Figura 5: Missil MSS 1.2 em vôo 

instrutor e avaliá-lo estatisticamente a partir 
dos dados obtidos nas sessões de treina
mento. O equipamento de teste permite a 
verificação da unidade de tiro com testes tipo 
go - no go e a manutenção de terceiro e quarto 
escalões. 

Atualmente, o MSS 1.2 está sendo desen
volvido pelo Exército brasileiro, sob respon
sabilidade do Instituto de Pesquisa e Desen
volvimento - IPDI CTEx, o qual contratou a 
empresa MECTRON, situada em São José 
dos Campos - SP, para executar os serviços 
de revisão do projeto, modernização e 
construção de protótipos. No atual estágio, 
estão previstas as atividades de avaliações 

Figura 6: Estação do Instrutor do Simulador do 
MSS 1.2AC 

Figura 7: Estação Central do Equipamento de Teste - MSS 
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técnica e operacional. Na sequencia, o 
desenvolvimento entra na fase de Lote Piloto, 
dentro de um planejamento para dotar a Força 
Terrestre até o ano de 2005. 

COMENTÁRIOS FINAIS 

Foram apresentadas, em linhas gerais, a 
evolução dos mísseis anticarro e algumas 
configurações atuais. 

Como via de regra, a evolução dos mís
seis anticarro foi impulsionada pela evolução 
da ameaça, caracterizada pela maior mobi
lidade dos blindados e a capacidade das 
blindagens modernas. Os reflexos no desen
vol vimento de mísseis foram o aumento de 
velocidade e capacidade de manobra, neces
sários para obtenção de tempos de vôo curtos. 
As cabeças de guerra passaram a apresentar 
grande capacidade de penetração (em geral 
carga oca) e combinar cargas duplas 
(tandem) para emprego contra blindagens 

reativas. Associadas a esses aspectos, 
devem-se considerar as exigências de maior 
operacionalidade, ou seja, facilidade de ope
ração, principalmente pela menor parti
cipação do atirador na execução de funções . 
O aumento da confiabilidade e probabilidade 
de impacto motivaram a implementação de 
sistemas mais sofisticados para a identi
ficação e o engajamento no disparo e no 
guiamento e controle durante o vôo do míssil. 

Mais recentemente, devem-se considerar 
o aumento do poder de fogo e alcance das 
armas que equipam os blindados, orientando 
o desenvolvimento de mísseis de maior 
alcance, da ordem de 4.000 a 5.000m. 

Um aspecto importante, considerando o 
emprego de forças leves em missões que 
envolvem deslocamentos consideráveis, é a 
necessidade de compatibilizar aspectos ope
racionais com as características do sistema, 
tais como peso, ergonomia e transporta
bilidade dos componentes de um sistema 
anticarro. (ll] 
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"Mostre-me e eu me lembro. Deixe-me f. zer e eu entendo. " 

Confúcio 

**** 
"A chave do sucesso na vida é o conhecimento do valor das coisas. " 

John Boyle O'Reilly 
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RESUMO 

Palavras-chave: Fotogramet:ria, Preservação, Regras 3x3, patrimônio Cultural 

o Brasil possui grande número de bens tombados que necessitam ser cadastrados, 
documentados e l11,edidos COln precisão para sua perfeita restauração e preservação. 
Para que uma documentação de tal vulto pudesse ser levada a efeito, seria necessário 
reunir um contingente de profissionais e wn volume de recursos inexistentes. 

A fotogrametria é uma técnica eficaz para se obter dados cadastrais e 
documentais. Entretanto, os métodos fotogramétricos arquitetônicos tradicionais 
demandam equipes de trabalho relativamente numerosas, multidisciplinares e têm 
custos elevados devido à complexidade e ao alto custo dos equipamentos. 

O surgilnento de técnicas fotogramétricas de curta distância mais simples é 
auspicioso para o país, que não dispõe do volume de recursos requeridos para o 
desenvolvimento das atividades de documentação, restauração e preservação do 
patrimônio cultural. 

* Engenheiros Cartógrafos. 
** Economista. 
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Através do emprego de novos métodos, 
com equipes menores e utilizando máquinas 
e equipGlnentos de custo relativGlnente I1wis 
baixos, é possível atingir resultados perfei
tamente compatíveis com as exigências e os 
rigores que se impõem aos projetos de 
restauro arquitetônico. 

Este trabalho docwnenta o emprego das 
chamadas Regras 3x3 em primeira mão no 
Brasil. Os resultadosforGln obtidos com uma 
substancial redução no tempo de preparo dos 
modelos e na obtenção dos pares estereos
cópicos, redução que se reflete nos custos. 
Isto aponta para o acerto em se adotarem, 
novas técnicas em substituição ao processo 
tradicional, seln que se perca em qualidade 
e precisão. 

Os cálculos foram elaborados compa
rando-se os dados da geometria interna da 
câl1wra não-métrica utilizada, uma Mamiya 
RB67 ProS com, lente de 50mm, com os de 
uma câmara métrica P32, com lente de 
64mm, tomada C01no padrão. 

A edificação tema deste projeto está em 
vias de restauração; pertence ao Instituto 
de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro e está situada no seu Horto Flores
tal. Sua origem remonta a 1575. Foi sede 
do Engenho d' El Rey, ou Engenho de Nossa 
Senhora da Conceição da Lagoa, erronea
mente chamada de Solar da Imperatriz. 

ABSTRACT 

Key words: 3x3 rules, preservation, restoration, 

photogrammetry, cultural heritage 

This is the first architectural photo
grammetric survey undertaken in Brazil 

SOLAR DA IMPERATRIZ ... UTILIZANDO AS REGRAS 3x3 

applying the 3x3 rules proposed by Pro! 
Peter Waldhausl, University of Technology, 
Vienna. 

One of the main goals of this work is to 
dissemina te and popularize in Brazil low
cost methods already in use in countries 
where the preservation of the cultural 
heritage is well developed. 

Relevant aspects having fundamental 
importance on the 3x3 rules method when 
compared with the conventional architec
tural photogrammetric procedures are the 
reduction of costs and time necessary to 
produce models. 

Being more efficient (less money and time 
consul1úng) this measurement method 
presents an accuracy compatible with the 
requirem,ents of historical documentation 
and restoration projects. 

Calculations have been done compa
ring the internal geometry of the non
metric camera used, a Mamiya RB67 Pro 
S with a 50mm wide angle lens, with the 
P32 Wild l1'letric camera (64mm lens) as a 
parameter. 

With the results obtained it is possible 
to conclude that this method is an 
invaluable tool that ought to be wide
spread in Brazil, a country that possesses 
a great architectural heritage requiring 
documentation. 

The building belongs to the Rio de 
Janeiro Botanical Garden. Its origin goes 
back to 1575 when it was the manor ofthe 
fann known as D'El Rey and later Nossa 
Senhora da Conceição da Lagoa Farm, 
erroneously called Empress Manor. 
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INTRODUÇÃO 

o presente trabalho faz parte da série de 
investigações que vêm sendo feitas pelos 
autores, em busca de meios e métodos que 
permitam produzir um cadastro dos bens 
patrimoniais do Brasil a custos razoáveis e 
segundo as técnicas mais modernas. Insere
se no contexto do Anteprojeto do Cadastro 
Fotogramétrico de Monumentos Históricos 
do Brasil (Gomes et alii, 1995). 

É parte integrante da dissertação de 
mestrado em Arquitetura, na área de 
Preservação e Restauração de Patrimônio, da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
UFRJ, de um dos seus autores. 

Breve histórico do 
Solar da Imperatriz 

Por uma interpretação equivocada, o 
imóvel que se situa na Rua Pacheco Leão, 
2040, Horto Florestal, vem sendo chamado 
há cerca de dU.as décadas de "Solar da 
Imperatriz", como se tivesse sido aquele 
que D. Pedro I presenteou à sua segunda 
esposa, a Imperatriz D. Amélia de 
Leuchtemberg. Na verdade, o imóvel foi a 
antiga sede da Fazenda dos Macacos. A 
razão pela qual se deu a versão equivocada 
é a duplicidade de denominações iguais a 
logradouros, estabelecimentos ou acidentes 
geográficos diversos na cidade do Rio de 
Janeiro. 

Pelo menos duas Fazendas dos Macacos 
são conhecidas: esta, onde o Rio dos 
Macacos se formava, e outra, a que pertenceu 
à Imperatriz, que se situava entre a Quinta da 
Boa Vista, em São Cristóvão, e o Andaraí, 

em área onde viria a originar-se o bairro de 
Vila Isabel. Dada em 1829 por D. Pedro I à 
Imperatriz, foi vendida ao Barão de 
Drummond em 1872. 

A história do prédio em questão está 
intimamente ligada à do Engenho de Nossa 
Senhora da Conceição da Lagoa, estabelecido 
em 1575 pelo Governador D. Antonio Salema. 
Então, era chamado de Engenho D'EI-Rey. 
Pertenceu à Coroa apenas até 1589, quando 
foi vendido a particulares. No final do século 
XVIII, as terras do engenho compreendiam 
toda a área atualmente ocupada pelos bairros 
do Jardim Botânico, Horto, Gávea, Leblon, 
Ipanema, Arpoador, Lagoa, parte do Humaitá 
e grande parte do Parque Nacional da Tijuca. 
A origem do prédio objeto deste trabalho é 
uma pequena casa que pertenceu a Manuel 
da Rocha Vieira, construída na "Chácara do 
Macaco", onde ele, a mulher e seus cinco 
filhos residiram. A casa era formada sobre 
esteios de madeira, com paredes de pau-a
pique, coberta de telha. Media 36 palmos e 
meio de frente por 53 palmos de fundos (cerca 
de 8 x 12m). 

A casa sofreu diversas reformas e acrés
cimos ao longo de sua existência, fruto de 
suas sucessivas mudanças de uso. 

Escolha do imóvel 

o imóvel foi escolhido porque teve 
origem no século XVI e sofreu diversos 
acréscimos e reformas ao longo de sua 
história. Segundo Gonçalves e Carvalho 
(1993), de uma forma ou de outra, os 
acréscimos se incorporaram à construção. A 
opção feita para o projeto de restauro foi de 
se manter a leitura dos diversos momentos 
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da história daquele conjunto, que testemu
nharam a sua evolução. 

Poder comparar, após o término dos 
trabalhos, o estado da obra antes e depois do 
restauro, através de um método fotogramé
trico, era uma oportunidade rara e muito 
interessante. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O método adotado 

Waldhausl, Hanke e Ogleby (1994), 
apresentaram um método extremamente 
simplificado de se produzir documentos 
fotogramétricos para Arquitetura, denomi
nado "Regras 3x3", cujas principais carac
terísticas eram: o uso de câmaras fotográficas 
não métricas e a simplificação do método de 
tomada das fotografias. Escolhido o objeto 
da pesquisa, definiu-se a "Regra 3x3" como 
método de elaboração do levantamento 
fotogramétrico para conhecer e avaliar sua 
aplicabilidade, assim como o grau de 
precisão que se poderia obter nas condições 
em que se estaria operando. 

Regras 3x3 para restituição 
simplificada de fachadas 

As regras que dão nome ao método são 
definidas em três níveis : 

- três regras geométricas; 
- três regras fotográficas e 
- três regras organizacionais. 
Resumindo os pontos principais, temos: 
• o uso de câmaras não métricas, ou seja, 

câmaras comuns, não calibradas; 
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• as duplas de fotografias são tiradas em 
posição ortogonal ao objeto, separadas por 
uma base conhecida e paralela à fachada; 

• não há necessidade de se determinar 
pontos de controle por interseção avante; 

• em lugar das interseções, são medidas 
distâncias no objeto para fins de determi
nação da escala de restituição. Também é 
possível fotografar miras graduadas; 

• definem-se planos, linhas horizontais e 
verticais (balizas prumadas) no objeto. 

Preparação do modelo 

A fachada principal do solar foi 
dividida em 6 (seis) modelos em função 
das dificuldades do terreno, tais como sua 
inclinação e a presença de árvores que 
poderiam impedir uma cobertura em 
desacordo com o "caso normal" . A 
primeira providência adotada foi a afixação 
de alvos de 7,5cm de diâmetro em cada um 
dos modelos. As distâncias entre os alvos 
foram medidas. Cada um dos modelos 
também apresenta miras e balizas que auxi
liaram no estabelecimento dos pontos de 
controle de cada um dos modelos . 

Definição da distância 
câmara-modelo, ângulo de 

tomada e base 

As distâncias da câmara à fachada foram 
estabelecidas para cada um dos modelos em 
função da largura de cada modelo. A base do 
par estereoscópico ficou definida na vizi
nhança de 1/10 da distância entre a posição 
da câmara e a superfície a ser fotografada. 
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Equipamento Fotográfico 

o equipamento fotográfico utilizado 
constituiu-se de uma câmara Mamiya RB 67 
ProS, com porta-negativos no formato 6x7, e 
uma objetiva Sekkor C de 50mm. 

Características da câmara utilizada 

Distância focal: f = 50mm 
Diafragma máximo: 1 :4.5 
Formato: a x b mm = 68mm x 56mm 
Ângulos de abertura: a: 68.4° b: 58.5° 

Diagonal: 82.8° 

Calibração da Câmara 

As medições de coordenadas das marcas 
fiduciais escolhidas foram feitas no resti
tuidor analítico Wild AVIOLYT BC2 da 
empresa Aerofoto Cruzeiro S.A. , do Rio de 
Janeiro. 

Por tratar-se de uma câmara não métrica 
e não existirem marcas fiduciais, foram 
escolhidos os cantos do negativo para funcio
narem como marcas fiduciais, conforme 
Kraus (1997). 

Distância Focal = Distância Principal (mm) = 50.00 

MF 

1 
2 
3 
4 

Coord.(mm) 

X 
33.994 

-33.994 
-33.994 

33.994 

OrigemPP 
y 

28.149 
28.149 

-28.149 
-28.149 

Câmara MAMIYA 
Marcas Fiduciais (~m) 
OrigemPP 

E 
E 

'" '" '" cO 

'" 

l\1F 

1 
2 
3 
4 

X 

-35053.0 
32974.0 
31406.0 

-36605.0 

.. 
68 0b5mm 

: 
! 
! 
i 

Y 

-34199.0 
-32477.0 

23722.0 
21970.0 

3 

! E 
! E 
: N 

pp """ " """"""""" ' .. " .. ,.'-&' .. ,. 

67.972mm 2 

Figura 1: Formato do negativo e 
marcas liduciais escolhidas 

Pontos da Imagem (Ilm) 

Nº Seq. Nº Pto. X Y 
1 501 22818.0 -15218.0 
2 502 -25101.0 -17578.0 
3 503 20004.0 14162.0 
4 504 -18255.0 13292.0 
5 027 -19002.0 -8293.0 
6 028 11359.0 -7970.0 
7 029 20895.0 -7514.0 
8 016 32218.0 -9291.0 
9 052 30229.0 -791.0 

10 031 6999.0 -515.0 
11 032 19816.0 1241.0 
12 030 -18775.0 -1062.0 
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Fotometria 

Empregou-se um fotômetro Minolta IV, 
munido de difusor esférico. Todas as medi
ções foram feitas com a luz incidente. 

Filme 

Foi utilizado o filme preto e branco da 
marca ILFORD, FP4, em rolos 120mm, ISO 
125. Trata-se de um filme pancromático de 
grãos finos, de alta resolução e definição. 
Cada um dos quatro rolos empregados 
permitiu a produção de 10 negativos. Cada 
ponto de tomada gerou dois negativos 
diferentes, com dois tempos de exposição 
diferentes, mantendo-se fixa a abertura do 
diafragma. 

Tomada das fotografias 

De acordo com os princípios da fotogra
metria e seguindo as regras 3x3, foram 
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planejadas as tomadas de fotografias e 
escolhidas as estações de câmara a seguir: 

Fachada nº 1 (figura 2) 
Largura do objeto: L = 9.3m 
Distância para o objeto: Y = 11.00m 
Escala da fotografia: 1 :220 
Escala da restituição: 1 :50 
Fator de ampliação: 4.4 x (recomendado 

para produção de ortofotos entre 4 e 6 vezes) 
Comprimento da base: B = 2.00m 
Relação Y/B : 5.5 (possível entre 4 e 20, 

recomentado entre 5 e 10) 

Supelposição de fotografias 

Fórmula: 

y'(_a_) -B 
f p% = ------=----. 100 
a 

y.(-) 
f 

p = 86.6% 

Figura 2: Fotografias do modelo estereoscópico da fachada nº 1 restituída no DVP 
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Precisão aproximada na direção Y do objeto 

Fórmula: 

dy = ± Y (~) . (dpx ) 
B f 

dpx = ± O.007mm 

dy = ± 8.47mm 

Precisão aproximada nas direções X e Z 

Fórmula: 

dx = dz = 0.5 dy 

Precisão gráfica da planta 1:50: ± 10mm 
no objeto 

Largura da fotografia 220 x a = 14.96m 
Largura do modelo 

FÓlmula: 

a 
SST= Y - B 

f 

Largura do objeto: L = 9.30m 

Operações conforme as regras 3x3 

Foram seguidas as regras que preconizam: 
- a colagem de alvos no objeto a ser 

fotografado; 
- a medição das distâncias horizontais 

entre os alvos; 

- a colocação de 2 miras verticais e uma 
mira horizontal (de 4m de comprimento) para 
controle da escala de restituição; 

- a colocação de 2 balizas com a 
finalidade de definir linhas verticais; 

• a medição das distâncias entre as miras 
verticais e as balizas. 

Restituição 

Preparativos 

Definimos que o par estereoscópico da 
capela (fachada 1) seria o empregado para a 
fase de restituição e ortofoto para limitar os 
custos. A fase de restituição foi iniciada com 
a medição de coordenadas de imagem dos 
dois negativos que formam o modelo estereos
cópico da fachada. As medições foram 
realizadas num Restiti.Iidor Analítico Wild 
AVIOLYT Be2, em modo monocomparador. 

Elaboração de uma ortoJoto digital 
pela Universidade Técnica de Viena 

Os dois negativos da fachada 1, com suas 
coordenadas de imagem, foram processadas 
pelo Instituto de Fotogrametria e Sensoria
mento Remoto da Universidade Técnica de 
Viena em várias etapas: 

a) as medições de pontos no objeto pelo 
programa ORPHEUS; 

b) o ajuste dessas medições foi executado 
através do programa ORIENT, usando dis
tâncias, linhas horizontais e verticais defini
das no objeto. Sobretudo o plano vertical da 
fachada entrou no cálculo; 
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c) a retificação da fachada foi elaborada 
através do programa IDL. O resultado final é 
uma ortofoto digital na escala 1 :50 (figura 3). 

Restituição da planta da fachada 1, 
escala 1:50 

Cálculo das coordenadas dos pontos 
de controle 

Inicialmente foi definido um sistema de 
coordenadas para a restituição do modelo 
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estereoscópico da fachada I , da seguinte 
forma: 

Eixo X: da esquerda para a direita 
Eixo Y: de baixo para cima 
Eixo Z: do objeto para frente (alturas) 
Origem do sistema: alvo 27 

Ponto 27 

X
27 

= 1000.OOOm 
Y

27 
= 100.OOOm 

Z27 = 500.000m 

Ponto 28 

X28 = 1006.525m 
Y28 = ---------
Z 28 = 500.000m 

Figura 3: Ortofoto digital do Solar da Imperatriz (escala 1 :50) elaborada na Universidade Técnica de Viena 
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Em seguida foram escolhidos pontos bem 
definidos na fachada como: 

- pontos nas linhas velticais: X = constante; 
- distâncias aproximadamente horizon-

tais : L1X; 
- pontos nas linhas hOlizontais: Y = constante; 
- pontos no plano da fachada: Z = altura 

= constante. 
Estes pontos foram medidos no aparelho 

AVIOLYT BC2 depois de completada a 
orientação relativa. Posteriormente, foram 
processados pelo programa PAT-M43 do 
Professor Ackermann. O resultafo foi uma 
lista de coordenadas (X, Y, Z) de 33 pontos 
de apoio. 

Restituição da fachada no DVP
Restituidor Digital- do IME - Instituto 

Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro 

Optou-se por realizar também uma 
restituição digital fora dos procedimentos 
normais utilizados na fotogrametria terrestre, 
tendo em vista analisar os resultados obtidos 
e fazer uma comparação com a ortofoto elabo
rada na Universidade Técnica de Viena. 

Para a obtenção das imagens digitais 
necessárias à restituição no DVP foi utilizado 
um scanner Sharp JX-610, com lâmpada 
especial para transparências. 

Os negativos foram digitalizados a 600 dpi, 
que é a resolução ótica máxima deste tipo de 
scanner. Foram posteriormente transformados 
em positivos com a utilização do software 
Pstyler 2.0 e armazenados na memória em 
formato "tif' não comprimido. Desta forma, 
obteve-se o modelo de acordo com as 
especificações requeridas pelo DVP. A 600 dpi, 
cada pixel tem a dimensão de 42.3f.lm. 

A orientação interior do modelo foi 
efetuada utilizando-se a distância focal de 
50,00mm e os cantos da fotografia como 
marcas fiduciais medidas em comparador, 
como já foi esclarecido no item "Calibração 
da Câmara" . A orientação relativa foi 
efetuada da maneira usual, utilizando-se 
seis pontos de Gruber. Após a orientação 
absoluta, em que foram utilizados 12 
pontos de controle dos 33 disponíveis, 
iniciou-se a restituição de detalhes da fa
chada. As miras horizontais e verticais 
fotografadas servem para uma verificação 
de escala da restituição . 

O arquivo vetorial da restituição obtido 
no DVP foi exportado no formato dxf e 
posteriormente editado e Impresso no 
software "MicroStation 95". 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

O resultado final desses procedimentos 
é uma planta da fachada em escala 1:50 
(figura 4). 

Os anexos 1, 2 e 3 mostram os dados 
referentes à orientação do modelo no DVP, 
podendo-se verificar que, mesmo sem a 
existência das marcas fiduciais, existentes nas 
câmaras métricas, os resultados obtidos 
apresentaram erros médios quadráticos da 
ordem de centésimos de milímetros, da mes
ma ordem daqueles apresentados nos 
trabalhos citados anteriormente. Erros estes 
compatíveis com projetos de restauro de bens 
patrimoniais tombados. 

Utilizando-se as fórmulas relativas às 
precisões planimétricas, fornecidas no 
manual do DVP, encontramos para a precisão 
planimétrica da restituição: 
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LEGENDA 

c::J 
Tijolos 

~ 
Buracos e 
Fissuras 

o 
Pontos de 

Apoio 

IC[='======:I~:======~~~~ 
Figura 4: Restituição Digital do Solar da Imperatriz (escala 1 :50) - elaborada no DVP (Digital Video lotter) 

do Departamento de Engenharia Cartográfica do Instituto Militar de Engenharia 

'!xy = PS*P*0.7* 10-6 

'! = 220*42.3*0.7*10-6 
XY 

'!XY = O.Olm = lcm 

onde PS = escala da foto 

P = dimensão do pixel em 11m 

A comparação da planta obtida no 

Instituto IIIilitar de Engenharia no Rio de 

Janeiro CC'. 1 a ortofoto obtida na Uni ver-

sidade Técnica de Viena mostra uma coinci-

dência quase perfeita, a menos de pequenos 

resíduos (figura 5). 
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Figura 5: Comparação entre a Orlo foto e a Restituição 

CONCLUSÕES 

Toda tecnologia de ponta gera contro
vérsias e discussões técnicas interessantes 
até ser aceita e implantada. Com este 
trabalho não poderia ser diferente . A 
interação entre técnicos de diferentes 
países, oriundos de três universidades - o 
Instituto Militar de Engenharia, a Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro e a Uni-

versidade Técnica de Viena, foi enrique
cedora e gratificante. Além do meio aca
dêmico, uma empresa genuinamente brasi
leira, de grande capacidade técnica, pio
neira em projetos de Fotogrametria Arqui
tetônica, também participou deste trabalho: 
a Aerofoto Cruzeiro S.A. 

Diversos parâmetros puderam ser 
analisados. Os resultados obtidos permitem 
que se chegue a algumas conclusões: 
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- o procedimento fotogramétrico de 
acordo com as Regras 3x3 é muito mais 
simples, rápido e menos oneroso que os 
métodos tradicionais; 

- é uma excelente ferramenta para a 
constituição de inventários e cadastros de 
bens patrimoniais tombados, pela rapidez e 
fiabilidade dos resultados, além do baixo 
custo e o perigo físico muito restrito a que se 
submetem os agentes; 

- os erros são perfeitamente compatíveis 
com as exigências arquitetônicas, de preser
vação ou restauração; 

- não há necessidade de recorrer-se 
imediatamente à restituição dos negativos, 
fase mais cara de todo o processo, pois o 
material pode perfeitamente ficar arquivado 
por longo tempo; 

SOLAR DA IMPERATRIZ ... UTILIZANDO AS REGRAS 3x3 

- os negativos e positivos podem ser 
reproduzidos em meio digital, gerando arqui
vos facilmente transpOltáveis e manipuláveis, 
visíveis e utilizáveis no campo ou em local 
remoto, longe do ponto de origem dos 
ongmaIs. 

Com a divulgação desses resultados para 
a comunidade fotogramétrica brasileira, 
pretende-se demonstrar que é possível pre
servar os bens culturais do País de forma eco
nômica e precisa. A Fotogrametria Arqui
tetônica é, indubitavelmente, uma poderosa 
ferramenta para esse fim. Os integrantes da 
equipe que executou esta pesquisa sentem-se 
recompensados com a sua contribuição para 
a implantação e divulgação dessas técnicas 
no Brasil. (ill 
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Anexo 1 
Resultados da Orientação Interior 

RESULTS OF INTERIOR ORIENTATION: SOLAR2 
(06-15-1999 08:19:45) 
Focallength = 50.000 

Orthogonal transformation 
LEFT IMAGE 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 

RIGHT IMAGE 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 

Affine transformation 
LEFT IMAGE 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 

RIGHT IMAGE 
1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

x = 33.994 
x =-33.994 
x =-33.994 
x = 33.994 

x = 33.994 
x =-33.994 
x = -33.994 
x = 33.994 

x = 33.994 
x =-33.994 
x =-33.994 
x = 33.994 

x = 33.994 
x =-33.994 
x =-33.994 
x = 33.994 

vx= 0.213 
vx = -0.158 
vx = -0.203 
vx= 0.148 

vx= 0.266 
vx = -0.181 
vx = -0.286 
vx= 0.202 

vx= 0.005 
vx = -0.005 
vx = 0.005 
vx = -0.005 

vx = -0.010 
vx= 0.010 
vx = -0.010 
vx= 0.010 

Anexo 2 

y= 28.149 
y= 28.149 
Y = -28.149 
Y = -28.149 

y= 28.149 
y= 28.149 
Y = -28.149 
Y = -28.149 

y= 28.149 
y= 28.149 
Y = -28.149 
Y = -28.149 

y= 28.149 
y= 28.149 
Y = -28.149 
Y = -28.149 

Resultados da Orientação Relativa 

RESULTS (mm) OF RELATIVE ORIENTATION: SOLAR2 
(06-15-1999 08:29:30) 

1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 

Standard errar: py = 0.004 

bx = 2.65 by = 0.07 
om = 0.25 fi = 7.05 

x = -2.03 
x= -3.48 
x= 3.89 
x= 6.61 
x= 6.93 
x= 6.21 
x= 3.09 
x= 2.74 

bz = 0.07 
ca = 2.80 

y= -2.06 
y= 6.09 
y= 6.13 
y= 6.64 
y= 1.68 
y= - 2.69 
y= -2.94 
y= 1.36 

z= -14.42 
z= -16.36 
z= -16.48 
z= -16.72 
z= -15.50 
z= - 10.91 
z= -10.21 
z= -15.41 

vy = -0.176 
vy = -0.254 
vy= 0.208 
vy= 0.223 

vy = -0.220 
vy = -0.335 
vy = 0.263 
vy = 0.293 

vy = 0.016 
vy = -0.016 
vy = 0.016 
vy = -0.016 

vy = 0.021 
vy = -0.021 
vy= 0.021 
vy = -0.021 

py= - .001 
py= .002 
py = -.004 
py= .007 
py= - .004 
py= .001 
py= .001 
py= -.004 
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Anexo 3 
Resultados da Orientação Absoluta 

RESULTS OF ABSOLUTE ORIENTATION: SOLAR2 
(06-15-1999 09:28:25) 

27 X= 999.99 dX= 0.00 Y= 99.60 dY= -0.00 Z= 500.00 dZ= 0.01 
28 X = 1006.53 dX= 0.00 Y= 99.51 dY= 0.01 Z= 500.00 dZ= -0.00 
29 X = 1008.60 dX= 0.01 Y= 99.56 dY = -0.01 Z = 500.11 dZ= -0.01 
30 X = 1005.71 dX= -0.01 Y= 101.22 dY= 0.01 Z= 500.01 dZ= -0.03 
31 X = 1008.59 dX= 0.03 Y= 101.55 dY= -0.00 Z= 500.10 dZ= 0.02 

603 X = 1003.68 dX= -0.02 Y= 101 .11 dY = -0.01 Z= 500.03 dZ= -0.01 
702 X= 999.93 dX= 0.01 Y= 103.98 dY = -0.01 Z= 500.01 dZ= -0.01 
703 X= 999.93 dX= 0.05 Y= 101 .17 dY= 0.02 Z= 500.02 dZ= 0.01 
801 X = 1002.40 dX= -0.03 Y= 104.80 dY= 0.02 Z= 499.99 dZ= -0.04 
802 X = 1004.99 dX= -0.01 Y= 104.80 dY= -0.05 Z = 500.00 dZ= 0.04 
803 X = 1007.57 dX= 0.01 Y= 104.80 dY= 0.01 Z= 500.00 dZ= -0.01 
805 X = 1006.37 dX= 0.00 Y= 104.81 dY= 0.02 Z= 500.00 dZ= -0.01 
808 X = 1003.77 dX= -0.01 Y= 104.81 dY= -0.02 Z= 499.99 dZ= 0.04 
809 X= 1002.57 dX = -0.02 Y= 104.81 dY= 0.01 Z= 499.98 dZ= -0.02 
901 X= 1002.17 dX = -0.03 Y= 98.62 dY= 0.01 Z= 500.04 dZ= 0.00 

Standard error: mX = 0.02 mY =0.02 mZ= 0.02 
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"A oportunidade é uma deusa careca, com cabelo só na testa 
e óleo na cabeça. Portanto, quando a oportunidade chegar, 
você tem de agarrá-la de frente por aqueles fios de cabelo. 

Se deixar passar, será difícil recuperá-la, pois ela é escorregadia." 

Ditado oriental 

**** 
"O mestre realmente competente convence, mas não discute. 

Um verdadeiro soldado luta, mas não tem raiva. 
Um vencedor real supera, mas não se irrita. 

Um autêntico chefe coloca cada homem no seu lugar, 
mas não tiraniza ninguém. 

Essa situação nascida de dentro conserva a paz verdadeira, 
pratica a arte sublime de conduzir os homens suavemente, 

é uma atuação vinda do céu. 
Semelhante atuação foi desde sempre considerada 

como a mais alta. 

Lao Tsé 
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INFORMATIZANDO A MOBILI~AÇAO DOS 
TRANSPORTES HIDROVIARIOS 
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RESUMO 

o presente artigo tem por finalidade divulgar a Tese de Mestrado intitulada "Sistema 
de Informação para a Mobilização Militar dos Transportes - Modo Hidroviário",l 
recentemente concluída no IME. 

A partir de uma análise sucinta do transporte hidroviário no Brasil, foi realizada a 
modelagem de um sistema de informação, utilizando a metodologia de Projeto 
Estruturado de Sistemas. Posteriormente, tabelas de banco de dados advindas desse 
estudo foram associadas a uma ferramenta para desenvolvimento de aplicações cliente/ 
servidor, possibilitando a implementação de um protótipo info1TI1atizado para o Sistema 
de Informação dos Transportes Hidroviários. 

INTRODUÇÃO 

Os tempos atuais não mais permitem que as concepções voltadas para a segurança 
nacional sejam cogitadas com base nas informações convencionais e restritas de outrora, 
mas apoiadas em sistemas de defesa dotados de inúmeros componentes agregados, os 
quais exigem recursos cada vez mais especializados. 

* Capitão QEM e MSc. 
** Tenente-Coronel QEM R1 - DE. 
*** Coronel QEM R1 e PhD. 

(íJJII i Vol. XVII- N2 1 - 12 Quadrimestre de 2000 95 



INFORMATIZANDO A MOBILIZAÇÃO DOS TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS 

Segundo o chefe do Estado-Maior do 
Exército Americano, General Dennis J. 
Reimer,2 "as operações do século XXI ba
sear-se-ão fundamentalmente no conheci
mento oriundo da informação relevante 
coletada, processada, analisada e difundida 
por todo um complexo global de sistemas. 
Esse ambiente de informação militar em 
evolução irá mudar radicalmente o estilo com 
que nós, do Exército, conduzimos operações 
em tempo de paz e em situações de conflito". 

O potencial apresentado hoje pela Tec
nologia da Informação torna possível a 
definição de diversas estruturas orientadas a 
processos estratégicos, disponibilizando as 
informações onde os órgãos de coordenação, 
controle e decisão realmente necessitam. 
Atualmente , tal disponibilidade tem-se 
constituído em forte diferencial competitivo, 
mas, em um futuro próximo, será instrumento 
básico de apoio à chefia. 3 

PROJETO SIMMTRA 

No Brasil, simultaneamente às ati
vidades relacionadas com seus transportes 
administrativos de rotina, a Força Terrestre 
tem como atribuição permanente o 
planejamento sistemático da Mobilização 
Militar dos Transportes. Tal planejamento 
tem sido executado com base em extensos 
trabalhos de levantamentos, manipulação 
de dados regionais, elaboração de planos, 
remessas e outros procedimentos corre
latos , normalmente executados de forma 
manual e/ou sem o uso adequado dos 
recursos computacionais. 

Os órgãos de mobilização têm-se valido 
de fichas e mapas em papel para cadastra-

mento dos meios disponíveis, nos quais 
consultas ou alterações implicam em gastos 
de tempo e custos operacionais extremamente 
superiores aos de um sistema computado
rizado. Esse cenário caracteriza a necessi
dade de desenvolvimento de um sistema de 
informação voltado para as atividades de 
Mobilização Militar, processando os dados 
relevantes de Transportes com oportunidade 
rapidez e precisão. 

Para tanto, encontra-se atualmente em 
desenvolvimento o Sistema de Informação 
para a Mobilização Militar dos Transportes 
- SIMMTRA, projeto concebido em 1993 
pelo Instituto Militar de Engenharia - IME e 
pela Diretoria de Transportes - DT. Seus 
principais objetivos são:4 

- analisar os problemas típicos, levantar 
dados, desenvolver e avaliar procedimentos 
e técnicas de planejamento e operação dos 
transportes para todos os modais; 

- analisar, modelar e projetar Sistemas 
de Informação para Planejamento e Operação 
dos Transportes para todos os modais; 

- aplicar técnicas de Sistemas de Infor
mações Geográficas - GIS; e 

- implementar e avaliar protótipos do 
Sistema para todos os modais. 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
PARA OS TRANSPORTES 

A importância e complexidade das 
informações do Setor Transportes têm 
orientado o desenvolvimento de um conjunto 
de técnicas e conceitos voltados para o seu 
tratamento eficiente, com destaque para os 
Sistemas de InfOlmação para os Transportes 
- SIT. 
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Baseando-se na definição de Sistema de 
Informação de Burch & Strater, um SIT pode 
ser definido como um conjunto sistemático e 
formal de componentes que realiza o pro
cessamento de dados, visando satisfazer ne
cessidades legais e transacionais de Trans
portes, além de fornecer informações à gerên
cia para apoio às atividades de planejamento, 
acompanhamento e tomada de decisão. Em 
essência, o modelo decisório deve ser forma
do por um conjunto de dados que possibilite 
seu gerenciamento e pelformance nas dimen
sões de seu ambiente de atuação, além de 
garantir um alinhamento contínuo com suas 
estratégias e cultura organizacionaP 

Projetar um SIT, contudo, não se resume 
simplesmente em uma atividade de informá
tica. Segundo Page-Jones,6 "a análise do 
ambiente de operação deve constituir 
prioritariamente a base para a definição do 
seu Modelo Conceitual, pois, por meio dela, 
são obtidas informações sobre sua estrutura, 
processos, sistemas aplicativos em uso e 
características dos dados manipulados". As 
soluções tecnológicas devem se adequar a 
esta modelagem, permitindo que o manuseio 
das informações fique ajustado às possibi
lidades reais dos organismos que as 
processam. 

TRANSPORTE HIDROVIÁRIO E 
MOBILIZAÇÃO MILITAR 

Em virtude da extensa faixa costeira, da 
generosa distribuição das bacias hidro
gráficas e do posicionamento geográfico do 
Brasil, o modo hidroviário sempre deve ser 
considerado um sistema de transporte de 
importância capital, através do qual deslo-

camentos podem ser executados com as 
vantagens substanciais que lhe são inerentes. 

Segundo o Almirante Mário César Flo
res,7 "a mobilidade aquaviária é a que melhor 
conjuga os parâmetros massa, velocidade, 
alcance, custo e capacidade de permanência 
na área de atuação". Além disso, a escassez 
de rodovias e ferrovias em extensas áreas do 
território nacional impõe a utilização da rede 
hidroviária como um meio de deslocamento 
imprescindível, senão único, para atingir 
certas regiões . A figura 1 apresenta a 
distribuição da rede hidrográfica do Brasil. 

Em situações de conflito, há grande 
possibilidade de ser necessária a utilização 
de meios de transporte civis no apoio à 
Mobilização Militar. No caso particular do 
transporte de tropas por mar ou via fluvial, a 
mobilização e/ou afretamento de embar
cações não militares é de suma importância, 
devido à exígua quantidade deste tipo de 
veículo nas Forças Armadas. 

Há restrições de transporte hidroviário em 
todos os países do mundo e, para cobrir esta 
deficiência, é necessária a mobilização de 
embarcações civis. Sabe-se, no entanto, que 
os custos operacionais destes navios são 
extremamente elevados e as disponibilidades 
limitadas, o que implica na necessidade de 
minuciosos planejamentos para a obtenção 
dos melhores resultados. 

Sendo assim, as restrições que os con
flitos modernos impõem às medidas de 
Mobilização obrigam que seu nível de 
capacidade seja cada vez mais função do 
estágio de preparação alcançado, que en
volve planejamentos, coordenações e con
troles, prospecções etc. O suporte infor
mativo para tais atividades pode ser obtido 
mediante a utilização de Sistemas de 
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Figura 1: Distribuição da rede hidrográfica do Brasil 

Informação consistentes, alimentados com 
bases de dados abrangentes e constantemente 
atualizadas. 

MODELAGEM DO 
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 

De maneira genérica, define-se Modelo 
como uma representação abstrata e sim
plificada de um sistema real, com a qual se 
pode explicar, reproduzir, simular ou testar 
seu comportamento. A Modelagem de Dados 
consiste em uma coleção de fenamentas vol-

tadas para descrições de dados, relacio
namentos entre os mesmos, semânticas e 
restrições,8,'4 cujo objetivo é fornecer uma 
representação única, não redundante e 
estritamente dimensionada dos dados de uma 
aplicação.9 

Com base na abordagem de Projeto de 
Sistemas com Foco nos Dados,lO a mode
lagem para o Transporte Hidroviário realiza
se em cinco etapas sucessivas :9 

- Levantamento das Características do 
Sistema; 

- Seleção das Informações Relevantes; 
- Projeto Conceitual; 
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- Projeto Lógico ou de Implementação; e 
- Projeto Físico. 
As atividades de Levantamento das 

Características do Sistema visam a analisar 
o ambiente real em estudo, direcionando seus 
esforços para a observação dos eventos que 
contribuem para a fiel caracterização do 
ambiente em estudo. 

A Seleção das Informações Relevantes 
tem por objetivo identificar as necessidades 
de informação do sistema. Para tanto, sele
ciona os elementos geradores de informação 
e examina as leis que regem suas atividades. 
De maneira geral, a especificação desses 
requisitos deve levar em conta princi
palmente: II 

- a abrangência que os trabalhos pre
tendem atingir; 

- nível de detalhamento esperado para o 
produto final; 

- o tempo disponível para a construção 
do modelo; e 

- os recursos de pessoal, materiais e 
financeiros disponíveis. 

O Projeto Conceitual tem por finalidade 
descrever, com alto nível de abstração, as 
estruturas de informação que sejam repre
sentativas da realidade em estudo. Para 
representar o Transporte Hidroviário, ado
tou-se o Modelo Entidade-Relacionamento, 
que possui uma capacidade de estruturação 
bastante flexível e intuitiva. A figura 2 
apresenta o Diagrama Entidade-Relacio
namento - DER resultante para o Transporte 
Hidroviário. 

O Projeto Lógico descreve as estruturas 
de dados que compõem o Banco de Dados, 
representando-as por meio de tabelas 
relacionadas em um Diagrama de Estrutura 
de Dados - DED. Todas as estmturas contidas 

no diagrama são transpostas para uma 
Linguagem de Definição de Dados - LDD 
previamente escolhida. 

O objetivo do Projeto Físico é descrever 
como os dados se encontram distribuídos no 
computador, através de informações sobre 
suas estruturas físicas de armazenamento 
(esquemas do Banco de Dados e dos arquivos 
vazios), descritas também em determinada 
LDD. 

Na prática atual, os Projetos Lógico e 
Físico podem ser executados com a utilização 
de ferramentas CASE (Computer-Aided 
Soft'rvare Engineering ou Engenharia de 
Software Auxiliada por Computador). Os 
esquemas Lógico e Físico do Modal Hidro
viário foram obtidos com o uso da ferramenta 
CASE ERwin/Open 2.6.2, da empresa Logic 
Works. 

No presente trabalho, utilizou-se como 
LDD a linguagem SQL Oracle, voltada para 
o Sistema de Gerenciamento de Banco de 
Dados - SGBD Oracle 7 .3, da empresa 
Oracle System Corporation. Atualmente, esse 
SGBD tem sido utilizado pelo Exército como 
ferramenta padrão para o desenvolvimento 
de aplicações em Banco de Dados. 

IMPLEMEN)AÇÃO DO 
PROTOTIPO 

Protótipos são sistemas desenvolvidos 
a partir de especificações preliminares e 
com a aparência dos produtos finais 
concluídos. As técnicas de Prototipação têm 
sido utilizadas para fornecer rápidas 
demonstrações funcionais de Sistemas e 
obter retornos críticos dos usuários finais, 12 

constituindo-se atualmente em poderosas 
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Figura 2: Diagrama Entidade-Relacionamento do Transporte Hidroviário 
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ferramentas de definição e validação de 
projetos. 

O protótipo em questão foi implementado 
com a fenamenta para desenvolvimento de 
aplicações cliente/servidor Oracle Power 
Objects 2.1, da empresa Oracle System 
Corporation. Por meio desse software, é 
possível criar programas que acessam os 
Esquemas de Banco de Dados existentes 
através da interface gráfica Windows. 13 A 
figura 3 representa janelas do protótipo 
criadas a partir de tabelas armazenadas. 

Tabelas armazenadas 

Ferramenta para 
desenvolvimento 

de aplicações 

dades que implicam no suporte de informa
ções para o Modal devem ser as mais dinâ
micas possíveis, não só pelas mudanças que 
normalmente ocorrem no seu ambiente de 
atuação, mas pela própria evolução das 
Hipóteses de Conflito. 

A presente Tese buscou contribuir de 
forma oportuna para a solução do problema 
de Transporte em questão, tendo proposto, 
para o desenvolvimento de SITs, a utilização 
de concepções e tecnologias modernas e 
consistentes, basicamente fundamentadas na 

Ai!! li ," j,j,j,'ilj,j'Wí',U!.I!Jhf§jF','i@if .. tj'·j'''*"'''',].II'9 _Iolxll 

1'1 Ai! i 1""il,r,j,j!ii'h!,ó/'üf"!"',fti"f.',IjiU 11 /'Fi'!!.!-j%".jj," _Io! xl! 

....:; ~: Ai'·j";liW,j,j,ijT"jiH$,!,f.I,,,,,'iih
"

,'li""i1"f)!!!.!d'W" dFfT--- --- _Iel _! 
~ ti!<"'tII> IJ~" y~ l:!oit"NI ~I .h. __ ~Cimlu: B.eP~Mbn ielllo 

t..~ btiJ), "'" 

TERMINAIS HIDROVIARIOS 

Interfaces do protótipo 

Figura 3: Interlaces desenvolvidas a partir de tabelas armazenadas 

As figuras 4, 5 e 6 apresentam algumas 
telas do protótipo "SIMMTRA - Modo 
Hidroviário" . 

CONCLUSÃO 

Nenhuma nação pode desconsiderar o 
Transporte Hidroviário em planejamentos de 
Mobilização Militar. Além disso, as ativi-

metodologia de Modelagem de Dados e em 
técnicas de Prototipação. 

As fenamentas empregadas para modelar 
e gerar o protótipo, por sua vez, dotaram-no 
de grande flexibilidade e escalabilidade, 
permitindo que, independentemente da imple
mentação original, a ele possam ser poste
riormente incorporadas diversas outras apli
cações voltadas a Transportes ou Banco de 
Dados. 
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Figura 5: Tela para cadastro de Dados das Embarcações 
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Figura 6: Tela para cadastro das Regiões Militares 
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ATENUAÇ1\O DE LINHAS DE 
TRANSMISSAO - UM TUTORIAL 

Marcello Praça Gomes da Silva * 

RESUMO 

Este artigo trata da questão da medição da atenuação em uma linha de 
transmissão operando no modo de propagação TEM (Transversal Eletro-Magnético) 
como por exemplo o cabo coaxial, o fio duplo plano para TV ou pares trançados 
para linhas telefônicas. 

ABSTRACT 

This paper deals with the measurement of the attenuation in a transmission line 
operating in TEM mode (Transverse Electro-Magnetic)for instance the coaxialline, 
300-ohm twin lead for TV or tvvisted pairs for telephone lines. 

INTRODUÇÃO 

Atenuação é a perda de energia de uma onda eletromagnética à medida em que a 
mesma se propaga por um meio (o espaço livre no caso das ondas de rádio ou uma 
linha de transmissão - LT - no caso das ondas guiadas). Ao término do percurso temos 
que a energia existente será menor do que aquela presente no início do percurso. Uma 
definição formal seria: 

* Engenheiro de Telecomunicações Sênior da NEXTEL Telecomunicações Uda. 
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- Atenuação é a perda por inserção (IL - Insertion Loss) quando o coeficiente de reflexão 
no gerador e na carga é nulo (linha casada na entrada e na saída). 

A atenuação é definida matematicamente como sendo a razão entre a potência de entrada 
(Pin) e a de saída (Pout). Assim sendo 

A= 
Pin 

Pout 

onde Pout é no MÁXIMO igual à Pin (caso de uma LT sem perdas). 
É comum expressarmos (1.1.) em decibéis e, neste caso, temos: 

Pin 
A(dB) = 10loglo ( Pout ) 

Desenvolvendo o logaritmando de (1 .2.), vem que: 

IUinl Zout 
A(dB) = 20log 10 (IUoutl ) + 10loglO ( Zin ) 

ATENUAÇÃO NAS LTs 

(1.1.) 

(1.2.) 

(1.3.) 

O modelo elétrico para LTs operando no modo TEM possui quatro parâmetros 
característicos que constituem uma célula da referida linha. Os mesmos são: 

R = Resistência no braço série, em ohms por unidade de comprimento; 
L = Indutância no braço série, em hemies por unidade de comprimento; 
G = Condutância no braço shunt (ou braço paralelo), em siemens por unidade de 

complimento; 
C = Capacitância no braço shunt, em farads por unidade de comprimento. 
Todos esses parâmetros são distribuídos, ou seja, são dados em valores por unidade de 

comprimento (metros, quilômetros, jardas, pés). A figura 1 nos mostra uma célula de LT na 
topologia L. É comum que se usem também células nas topologias T e Pi. As figuras 2 e 3 
ilustram as mesmas. 

A expressão teórica que fornece a atenuação em função de R, L, G, C e da freqüência de 
operação é dada pela equação (2.1.). 
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1 ~ 2 2 2 2 2 2 \ 2 2 (R + w . L ) . (G + w . C ) + R.G - w .L.C (2.1.) 

onde aN (dado em nepers por unidade de comprimento - Np/uc) é a parte real da constante 
de propagação complexa gama e é denominada constante de atenuação (aN = Re [o] = 
Re{SQRT[(R + jwL).(G + jwC)]} . Se quisermos exprimir aN em dB/uc ao invés de Np/uc 
temos que multiplicar a N por 8,686. 

Podemos perceber que a atenuação é diretamente proporcional à freqüência de operação. 
Quanto mais elevada for w (rad/s) maior será o valor de aN0 

Caso os parâmetros de linha R e G forem pequenos (porém não forem desprezíveis) em 
comparação com wL e wC, respectivamente, podemos aproximar a equação (2.1.) por (2.2.) 
obtendo então 

R{f G ff aN ::::::- - + - - (Np/uc) 
2 L 2 C 

(2.2.) 

que é a expressão adequada para o tratamento de uma LT com baixas perdas. A primeira parte 
de (2.2.) dá a contribuição devida à perda série enquanto que a segunda parte fornece àquela 
devida à perda shunt. 

Um caso especial de (2.2.) ocorre quando temos o produto 

R.C=G.L (2.3.) 

que é dita ser a "Condição de Heaviside para uma Linha sem Distorção". Nesse caso aN 
vale: 

(2.4.) 

É comum se fazer uso da equação 2.5. para se calcular o valor do coeficiente de atenuação 
em uma dada freqüência de operação quando uma onda eletromagnética propaga-se em um 
determinado cabo. Os valores assumidos pelos coeficientes aj U = 1,2,3) variarão conforme 
as características do cabo em questão. Nesta equação f é dada em MHz e os alfas (não 
confundir com aN) em dB/km. 

(2.5.) 
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Para coaxiais de 1,2/4,4 mm, por exemplo, teremos aI = 0,07; a2 = 5,15 e a3 = 0,005. 
Neste caso (2.5.) deve ser utilizada para valores defmaiores ou iguais à 2 MHz. A figura 4. 
mostra o gráfico de a(f) (dB/km) versusf(MHz) no caso da linha de 1,2/4,4. O valor nominal 
de a para 4,5 MHz, por exemplo, é 11 dB/km. Usando-se (2.5.) chegamos a um valor que 
fornece um erro percentual relativo inferior à 0,2%. Já para f = 1 MHz (valor nominal de a 
igual à 5,3 dB/km) o erro percentual relativo é 1,4%. 

23.201.---,_---,---,----~--~--~----~--,_--~ __ ",.,.fI/> 

~~ 
~~ 

~~ 

" " ,~ ex (f)r-~r-~--~,,~'-' --+---+---+---~--~~ 

7.363 
2 

.' 
" 

.' " " .' " 
" " 

Figura 4: 0:(1) versus 1 em Linha 1,2/4,4 

20 

Caso estejamos usando um coaxial diferente do anterior além de termos novos valores 
para os alfas teremos também um novo valor para o limite inferior de validade de freqüência 
da equação (2.5 .). Assim sendo, para as linhas coaxiais de 2,6/9,5 mm temos: aI = 0,01; a2 = 2,3 
e a3 = 0,003 e (2.5.) deve ser empregada a partir de 1 MHz. 

Um parâmetro importante na Teoria das LTs é chamado Distorção de Atenuação (AD -
Attenuation Distortion) e é definido como sendo a razão entre os valores dos coeficientes de 
atenuação nas freqüências f2 e fl, ou seja 

(2.6.) 

AD mede o quanto varia o coeficiente de atenuação quando passamos de uma dada 
freqüência para uma outra qualquer. Se a razão entre f2 e fl (= f2/fl) for igual à n teremos 
diferentes valores para AD ao variarmos f2 e fl (porém mantendo n constante). 
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São estabelecidos limites máximos para AD a serem garantidos pelos fabricantes. Como 
já vimos que AD varia com a freqüência são especificadas quais devem ser as freqüências fI 
e f2, não bastando que se especifique tão-somente o valor de n. 

MEDIÇÃO DO VALOR DE A 

Para medirmos A basta que sejam seguidos os procedimentos descritos a seguir na ordem 
estabelecida. 

1) Conectar uma extremidade da LT a um gerador de nível (level generator) e a outra 
extremidade a um medidor de nível seletivo (selective levell11.eter); 

2) Ajustar o nível de saída e a freqüênciaf(de onda senoidal) para os valores desejados. 
Fechar o circuito e anotar o valor do nível lido no seletivo; 

3) A atenuação da LT na freqüênciafserá a diferença, dada em decibéis, entre o valor do 
sinal aplicado à sua entrada e do medido à sua saída (dados em dBm, por exemplo). 

Este método nos permite apenas avaliar qual o valor numérico da atenuação em uma dada 
freqüência fpara um certo comprimento da LT. Se desejarmos avaliar (e plotar) uma curva 
de A versus fé necessário o ajuste do gerador de níveis para diversas freqüências de saída e 
o correspondente ajuste no seletivo (método ponto a ponto). Com esta tabela de valores 
aplicamos um método de interpolação numérica com o intuito de obtermos a curva final 
(aproximada). Para os leitores interessados em um maior aprofundamento em interpolação 
sugiro a referência "Steffensen, J. F. Interpolation. Chelsea Publishing Company, New York, 
1950" como uma valiosa fonte de consulta. 

Vamos supor que os valores listados na tabela 1 foram obtidos seguindo o procedimento 
anteriormente descrito. 

Freqüência (MHz) 1 

Atenuação (dB) 0,18 

2 

0,26 

3 

0,32 

5 

0,42 

7 

0,50 

10 

0,60 

20 

0,85 

Tabela 1: Valores de A versus f para uma LT Hipotética de Comprimento L em uma Temperatura Ambiente T 

A fórmula de Lagrange para o polinômio interpolador (Interpolação Polinomial) foi 
calculada, neste caso, como sendo: 

A(f) = - 0,000001483 f + 0,000069302 f5 - 0,001191938 t + 

+ 0,009960495 f3 - 0,045755317 f2 + 0,163366623 fi + 

+ 0,053552318 
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Como vemos trata-se de um polinômio do sexto grau. Assim sendo podemos agora calcular 

qualquer valor de atenuação para uma faixa de freqüências compreendida entre os extremos 1 

e 20 megahertz. Como exemplo temos que a atenuação para f = 4 MHz vale 0,37 dB. ConfOlme 

era de se esperar tal valor está compreendido entre A(3) e A(5). 

Obviamente não devemos usar este polinômio fora de sua faixa de validade, ou seja, não 

devemos efetuar extrapolações. Como na parte superior da banda de interesse somente temos 

os valores de A para f1 = 10 e f2 = 20 (MHz) é claro que as interpolações aí realizadas trarão 

consigo um erro maior do que as da parte inferior da banda. A razão é o menor número de 

pontos conhecidos para a geração do polinômio. 

Podemos, baseados no raciocínio anterior, definir uma unidade denominada densidade 

interpoladora (IDY - Interpolating DensitY) que será definida por: 

número de pontos yi conhecidos 
IDY = --------------------

Intervalo considerado de x que contém os yi pontos conhecidos 

No nosso exemplo a IDY total vale: 

7 
IDY Tot = ---= 0,368421053 pontos/MHz 

20 -1 

(3.2.) 

Já se dividirmos a faixa em duas sub-faixas de mesma magnitude, B 1 e B2, dadas por 

B1 = [1,10] e B2 = [11 , 20], então as IDYs de cada uma delas serão: 

IDY B I = 0,666666666 ... pontoslMHz 

IDY B2 = O, 111111111 ... pontoslMHz 

De fato IDY B2 < IDY B I . Isto denota que possuímos maiores informações na parte baixa da 

faixa (os pontos conhecidos estão mais "concentrados") . 

A figura 5 mostra a plotagem do polinômio entre os extremos considerados (f em MHz e 
A(f) em dB). 

Para nos assegurarmos da precisão da medida temos de casar a entrada e a saída com a 

impedância característica (Zo) da LT de forma a evitar perdas por descasamento que falseariam 

o resultado obtido. A figura 6 nos mostra o set-up (arranjo para a realização de uma medida) 

empregado. 
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De acordo com as situações de casamento existentes temos as seguintes expressões 
possíveis : 

a) Linha casada em ambas as extremidades 
A(dB) = Pin (dBm) - Pout (dBm) 

b) Linha casada na entrada e descasada na saída 
A(dB) = Pin (dBm) - Pout (dBm) - Pcout(dB) 

onde Pcout = Perda da conexão de saída devido ao descasamento. 

c) Linha casada na saída e descasada na entrada 
A(dB) = Pin (dBm) - Pout (dBm) - Pcin(dB) 

onde Pcin = Perda da conexão de entrada devido ao descasamento 

d) Linha descasada em ambas as extremidades 
A(dB) = Pin (dBm) - Pout (dBm) - Pcin (dB) - Pcout (dB) 

(3.3.) 

(3.4.) 

(3.5.) 

(3 .6.) 

Na prática a perda da conexão sempre existirá ainda que não haja descasamento NOMINAL. 
Isto se deve aos seguintes fatores: 

1) Atenuação existente nos conectores (perdas ôhmicas de potência); 
2) Impossibilidade de se conseguir um casamento perfeito. 
Se estas considerações forem desprezíveis podemos ignorar tais perdas. Cumpre lembrar 

que tanto Pcin quanto Pcout podem ser usados para a inclusão da perda citada em (l). 

DEPENDÊNCIA COM A TEMPERATURA 

A dependência com a temperatura existe pois tanto R quanto G variam com ela. Podemos 
fazer uma analogia com a variação da resistência elétrica de um resistor quando varia a sua 
temperatura de operação. 

O coeficiente de atenuação tem uma variação com a temperatura que é aproximadamente 
linear, dada pela equação empírica (para uma faixa restrita de variação de ~T) a seguir. 

onde: 
a F = Coeficiente de atenuação na temperatura final (dB/uc) ; 
ao = Coeficiente de atenuação na temperatura inicial (dB/uc) ; 

(4.1.) 
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T F = Temperatura final (graus Celsius); 

To = Temperatura inicial (graus Celsius); 

Ka = Valor médio do coeficiente de temperatura da atenuação entre as duas temperaturas 

escolhidas T F e To (em graus Celsius a menos um). 

Definimos Ka como: 

1 aF- ao 
Ka = -- . -----

ao TF -To 
(4.2.) 

Definimos Ka instantâneo conforme abaixo: 

1 da 
Ka=-

a dT 
(4.3 .) 

A definição (4.3.) corresponde à variação relativa da constante de atenuação (= da/a) 

dividida pelo aumento correspondente em temperatura (dT). 

Resolvendo a equação diferencial (4.3.) em termos de a, supondo que Ka não varie com 

a temperatura e que à To corresponda ao bem como à T F corresponda aF chegamos à 

a F = ao exp[Ka (T F - To)] (4.4.) 

o que nos mostra que a variação de a com a temperatura é exponencial e não linear (conforme 

havia sido suposto em (4.1.)). Para pequenos intervalos de variação de ~T (= TF - To) 

podemos então aproximar (4.4.) por (4.1.) sem introduzirmos um erro apreciável. 

Quando desejamos maior precisão nos resultados é importante levarmos em conta que Ka 

não é constante com a temperatura e sim função dela própria, ou seja 

Ka = f(T) 

e nesse caso (4.4.) torna-se 

TF 

"F = ao exp [f K" (T) dT] 

To 
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Supondo uma dependência polimonial de Ka com a temperatura teremos para (4.6.): 

2 3 n 
Ka(T) = Kao + K a1 . T + K a2 . T + Ka3 . T + ... + Kan . T + ... 

logo, 

1 2 2 1 3 3 
a F = ao exp [Kao(T F - To) + 2 Kal (T F - To) + 3" K a2(T F - To) + ... ] (4.7.) 

Se truncarmos tal série infinita em um certo número de termos n podemos escrever (4.7.) 
usando a notação de somatório como: 

n 
1 j j 

a F = ao exp (L - . . KaU-I) . (T F - To)] 
j =1 J 

(4.8.) 

Empregar a equação (4.4.) ao invés de (4.8.) significa que todos os coeficientes KaU- l) 
para j maior do que a unidade fornecem ao somatório contribuições desprezíveis. 

INSTRUMENTAÇÃO 

Em termos de instrumental temos que a tabela 2 fornece uma lista de equipamentos e 
algumas de suas características principais. Segue uma breve descrição do funcionamento dos 
mesmos. 

Um gerador de nível (leveI generator ou leve! sender) é um instrumento eletrônico que 
gera um sinal de saída com uma certa potência (também chamada nível) em uma certa 
freqüência sobre uma determinada impedância. 

Um medidor de nível seletivo (selective leveI meter) é um aparelho capaz de medir um 
componente particular de freqüência com uma determinada banda de medição. Vamos supor 
que se deseje medir o nível de uma portadora em 120 kHz em um ponto de medida onde se 
encontram presentes sinais distribuídos sobre a faixa de 80 à 1.500 kHz. Com um medidor de 
nível de faixa larga (wideband levei meter) o resultado encontrado não teria significado pois 
seria uma combinação de todos os sinais presentes na faixa. Já com o seletivo é possível se 
saber qual o nível da portadora em questão bastando selecionar o filtro que forneça uma 
banda bem estreita (digamos 100 Hz) em torno de f = 120 kHz. 
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empresa tipo modelo 

W&G LG PS 15 

W&G SM SPM 15 

Anritsu SM ML422C 

Siemens IM D2155 

Legenda 
BAL - BALanced (balanceada) 
h - hertz 
LG - Levei Generator 
LM - Levei Meter 
M - MHz 
SM - Selective Levei Meter 
UN - UNbalanced (desbalanceada) 

faixa de nível 

freqüência (dBm) 

50h à 10M -63,9àI9 

50hà 10M -140 à + 20 

50h à 30M - 120 à + 30 

200hàO,62M -110 à + 40 

Tabela 2: Alguns equipamentos de medição 
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