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OO mês de fevereiro de 2008, no Instituto Militar de Engenharia, foi

marcado por dois eventos de indiscutível relevância. O primeiro

constituiu-se na Aula Inaugural da Alma Mater dos engenheiros

formados na Praia Vermelha, palestra aquela proferida no dia

13 pelo Senhor Comandante do Exército, General-de-Exército

Enzo Martins Peri. Estavam presentes no auditório lotado, além

do Corpo Docente, do Corpo Discente e do Corpo Administrativo

do IME, os pais e outros familiares dos novos alunos do Curso

de Graduação, recém-matriculados naquela Escola.

O General Enzo, usando uma linguagem clara e precisa,

acessível ao heterogêneo efetivo ali presente, expôs o significado

constitucional do Exército, suas atuais missões e seu magno papel

na manutenção não só da integridade física do território brasileiro,

como também das nossas melhores tradições cívicas.

Sete dias depois, no mesmo auditório, tivemos a palestra

do Senhor General-de-Brigada Adhemar da Costa Machado Filho,

Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército (CComSEx),

presentes todos os professores e alunos militares do IME, bem

como muitos professores civis, da Graduação e da Pós-Graduação,

convidados pelo Comandante do IME, General-de-Brigada Emílio

Carlos Acocella. O General Adhemar fez uma dinâmica e bem

comunicativa exposição sobre todas as técnicas, sobre todos os

recursos que o Exército Brasileiro vem usando para difundir suas

atividades entre o público interno e o público externo. Frisou o

lema que há vários anos qualifica a Força Terrestre: BRAÇO

FORTE, MÃO AMIGA.

Ainda que as perspectivas adotadas pelos dois palestrantes

tivessem sido diferentes, ambos ressaltaram, ao terminarem suas

falas, a necessidade de que todos nós – integrantes do glorioso
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Exército de Caxias – adotemos uma firme atitude de

crença nos tradicionais valores que, ao longo da

História, vêm inspirando todos os autênticos patriotas

brasileiros.

Melhor mensagem não haveria para começar-

mos bem o ano letivo de 2008 do Instituto Militar de

Engenharia.



1o QUADRIMESTRE DE 2008

Publicação de Pesquisa e
Desenvolvimento Científico-Tecnológico
do Exército Brasileiro

Revista Militar
de Ciência e Tecnologia

Sumário

PESQUISA
4

RESUMOS DE DISSERTAÇÕES

52 Douturado / Mestrado

TECNOLOGIA

Nossa capa Teste de vau

O uso da análise espacial no Processo de Integração Terreno, Condições
Meteorológicas e Inimigo (PITCI) do Exérci to Brasileiro
Ivan Carlos Soares de Oliveira, Paulo Roberto Meneses e Laiza Rodrigues Leal

17 Escalabilidade de sistemas interativos de vídeo sob demanda na Internet
Carlo Kleber da Silva Rodrigues

35 Equações das correntes a xiais induzidas no corpo humano por campo
elétrico de linha de alta tensão, nas condições isolado do solo e com
braços elevados em ângulos diferentes
Edson Nazareno Sozinho de Souza, Victor Carvalho dos Santos e Domingos

D’Oliveira Cardoso

45 Dispersão atmosférica em sítios de usinas nucleares

Laura Alice de Araújo Ribeiro e Maysa Joppert Coelho

62 Metrologia das razões isotópicas no urânio e plutônio por espectrometria
de fótons
Ronaldo Lins da Silva, Julio José da Silva Estrada, José Ubiratan Delgado,
Roberto Poledna e Maria C. M. de Almeida

71 Propelentes sólidos: uma história ligada à evolução dos polímeros
D. Guanaes e E. Bit tencourt

81 Classe e subclasse de risco no transpor te de explosivos químicos
Adroaldo Clovis Jerônimo, Ubirajara S. Valença e Gustavo Paim Valença

88 Simulação da viatura leve embarcada GE aerotranspor tada
Carlos Frederico de Matos Chagas

Nossa capa mostra um dos mui tos testes
feitos pelo Centro de Avaliação do Exército
(CAEx) feitos com a Viatura Tática Leve
de Reconhecimento (VTL-Rec), da empre-
sa Agrale S.A, no período de novembro de
2006 a novembro de 2007.
Essa viatura é empregada por Grupos
de Exploradores de Pelotão de Cavalaria
Mecanizada (Pel C Mec) e por Pelotão de
Exploradores de Unidades Blindadas.
A VTL-Rec possui motor MWM 2.8 L Sprint,
tração 4x4 (opção de 4x2), capacidade de
transposição de rampa longitudinal de 60%
e rampa lateral de 30%, tensão do sistema
elétrico de 24 V, possibilidade de instalação
de duas metralhadoras MAG 7,62 mm.
Nessa avaliação foram r ealizadas as
seguintes atividades: inspeções, testes
de segurança, testes de desempenho,
teste de durabilidade (30.000km em
diversos tipos de terreno) e exercícios
operacionais com apoio do CIBld, AMAN e
do 15o RCMec.

Os conceitos técnico-profissionais emi tidos nas matérias assinadas

são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo necessaria-

mente a opinião da Revista e do Exército Brasileiro.

A Revista não se responsabiliza pelos dados cujas fontes estejam

devidamente ci tadas. Salvo expressa disposição em contrário, é permi tida

a reprodução total ou parcial das matérias publicadas, desde que mencio-

nados o autor e a fonte.

Acei ta-se intercâmbio com publicações nacionais ou estrangeiras.

Os originais deverão ser produzidos em programa Microsof t Word. As

figuras deverão ser fornecidas em separado com resolução mínima de 300dpi.

Tex tos e imagens deverão ser entregues impressos e em disquetes e acompa-

nhados de um resumo e de palavras-chave. Anexar uma síntese do currículo.

As referências bibliográficas devem ser fei tas de acordo com as pres-

crições da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Assinaturas e vendas de números avulsos
A assinatura anual e venda de números
avulsos são fei tas na administração.
Assinatura Anual – Brasil – R$ 40,00

Conselho Editorial
Prof. Fernando Luís Cumplido Mac-Dowell da Costa, Dr.

Prof. José Carlos Araújo dos Santos, Dr.
Prof. Gary Santos Varandas, MC

Prof. Sérgio de Oliveira Vellozo, MC
Prof   Maria Cristina Fogliat ti de Sinay, Dr

Prof   Maria Thereza Miranda Rocco Giraldi, Dr
Prof. Ronaldo Sérgio de Biasi, Dr.

Redator
Cel QEM Rober to Miscow Filho, MC

Corpo Redatorial
Cel QEM Geraldo Magela Pinheiro Gomes, Dr.

Cel José Paulo do Prado Dieguez, MC
Cel QEM Paulo Jorge Brandão Pereira, MC, IME

Redação
INSTITUTO  MILITAR  DE  ENGENHARIA

Praça General Tibúrcio, 80
Praia Vermelha  – Rio de Janeiro, RJ  – CEP 22290-270

Tels.: (21) 2543-1215  e  2546-7080

Revisão
Ellis Pinheiro

Fabiane Monteiro
Marcio Costa

Comandante do Exército
General-de-Exérci to Enzo Mar tins Peri

Departamento de Ciência e Tecnologia
General-de-Exérci to Darke Nunes de Figueiredo

Diretor de Assuntos Culturais
General-de-Brigada João Tranquillo Beraldo

Editor
Coronel de Engenharia Luiz Eugênio Duar te Peixoto

Projeto Gráfico e Editoração Eletrônica
Ink Produções Gráficas Ltda.

Telefax: (21) 2293-3177

Impressão e Acabamento
Flama Ramos Acabamento e Manuseio Gráfico Ltda-EPP

Tel.: 3977-2656  – Tel./Fax: 3867-5220

Administração e Distribuição
Palácio Duque de Caxias

Praça Duque de Caxias, 25  – 3  andar  – Ala Marcílio Dias
Rio de Janeiro, RJ  – Brasil  – CEP 20221-260

Tels.: (21) 2519-5707  e  2519-5715  – Fax: (21) 2519-5569
Ligação gratuita: 0800-238365
E-mail: bibliex@bibliex.com.br
Homepage: www.bibliex.com.br

o

a

a

a

a



1o QUADRIMESTRE DE 2008

PESQUISA

O uso da análise espacial no Processo de
Integração Terreno, Condições Meteorológicas
e Inimigo (PITCI) do Exército Brasileiro

Ivan Carlos Soares de Oliveira,* Paulo

Roberto Meneses,** Laiza Rodrigues Leal***

* Maj Eng, MsC em Geologia pela UnB, chefia a Seção de Imagens e Informações Geográficas do Gab Cmt Ex.
** Geólogo, Doutor em Geologia pela USP, professor da UnB e Diretor do Instituto de Geociências da UnB.
*** Geógrafa, Especialista em Geoprocessamento pela UnB, Mestranda em Geologia pela UnB.

Resumo

A busca por informações, incluindo a espacial, é essencial para o planejamento e para a execução das

operações militares. A amplitude da operação a ser executada baseia-se no conhecimento sobre as

forças oponentes, ou beligerantes, o terreno e as condições meteorológicas. Em tempo de paz, busca-

se a formação de um considerável banco de dados para cada área de possível emprego da Força

Terrestre (FT), conforme as hipóteses de conflito levantadas, atribuindo-se a responsabilidade da exe-

cução da atividade de Inteligência nas operações militares à produção de conhecimentos essenciais à

condução de missões operacionais.

A análise da área de operações militares é dividida em três fases distintas: o estudo das característi-

cas do terreno, do clima (meteorológicas) e do inimigo. Neste trabalho são abordadas as duas primei-

ras: terreno e clima, tendo como área de estudo o Campo de Instrução de Formosa (CIF) do Exército

Brasileiro, situado no Estado de Goiás, a leste do Distrito Federal.

Foi construído um Sistema de Informações Geográficas (SIG), com o objetivo de realizar a modelagem

espacial do ambiente onde uma tropa pode ser empregada, utilizando-se de diversos dados geográfi-

cos e temáticos, como de solo, cobertura vegetal e drenagem, entre outros, com a finalidade de prover

o necessário apoio à decisão, realizando o Processo de Integração Terreno, Condições Meteorológicas

e Inimigo (PITCI), dentro de um Estudo de Situação hipotético. A metodologia adotada foi desenvolvida

em três etapas fundamentais: estruturação da base geográfica de dados vetoriais, processamento

digital de imagens de satélites de sensoriamento remoto e análise espacial. Como principais resulta-

dos, obteve-se a organização das bases de dados existentes da área de estudo e a confecção do

mapa de Restrições ao Movimento.

Palavras-chave

Processo de Integração Terreno, Condições Meteorológicas e Inimigo (PITCI); Análise Espacial; Siste-

ma de Informações Geográficas (SIG); Processamento Digital de Imagens.
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Introdução

A necessidade de informações sobre o am-

biente operacional e sobre as forças oponentes,

para o planejamento e execução de operações

militares, tem levado o Exército Brasileiro (EB) a

buscar novos métodos e ferramentas de inte-

gração e visualização de dados sobre o terreno,

as condições meteorológicas e as forças belige-

rantes. Quanto maior for o conhecimento disponí-

vel e quanto mais eficiente sua integração com o

processo decisório, mais eficazmente o coman-

dante planejará e conduzirá a missão, com maio-

res possibilidades de obter êxito com o mínimo

de perdas (EME, 1999). Nas operações militares,

a Inteligência Militar tem a finalidade de produzir

conhecimentos sobre o ambiente operacional e

sobre a atitude mais provável a ser adotada pela

força oponente, proporcionando ao comandante,

entre outras ações, explorar o terreno e as condi-

ções meteorológicas em proveito próprio.

A obtenção do conhecimento necessário

para as operações militares se dá segundo uma

metodologia denominada de Estudo de Situa-

ção, adotada em todos os níveis de comando.

É um processo dinâmico e multidimensional,

que deve subsidiar decisões sobre as opera-

ções correntes e o planejamento de operações

futuras. Dentro do Estudo de Situação, encontra-

se o Estudo de Situação de Inteligência, em

que são consideradas as condições do inimigo,

do terreno e as condições meteorológicas rela-

cionadas. Os avanços tecnológicos do campo

de batalha têm reduzido o tempo disponível e

ampliado as possibilidades que devem ser consi-

deradas no processo de tomada de decisão

operacional (HOEPERS e SANTOS, 2001), uti-

lizando-se, para isso, o Processo de Integração

Terreno, Condições Meteorológicas e Inimigo

(PITCI).

Em tempo de paz, busca-se a formação de

um considerável banco de dados para cada área

de possível emprego da Força Terrestre (FT), con-

forme as hipóteses de conflito levantadas. Com

relação ao terreno, são considerados os efeitos

que este exercerá no curso das operações. O

perfeito conhecimento das características do ter-

reno, decorrente da sua análise, permite ao co-

mandante avaliar como este influenciará as ope-

rações amigas e inimigas, permitindo-lhe atuar

de forma a explorá-lo em seu benefício ou

minimizar os problemas existentes, para cum-

prir a sua missão. Portanto, o planejamento de

uma operação militar requer um conhecimento

prévio do meio ambiente, dos elementos topo-

gráficos e da morfologia do terreno. Esse co-

nhecimento do modelado da superfície do

terreno, em especial das suas características

fisiográficas, é informação essencial na defini-

ção das regiões favoráveis e restritivas ao movi-

mento de tropas. O PITCI é a maneira de como

estes fatores são manipulados de forma gráfica

(EME, 1999), permitindo uma análise sistemá-

tica e contínua. Divide-se em quatro fases:

1ª) determinação e avaliação da área de opera-

ções; 2ª) estudo do terreno e das condições

meteorológicas; 3ª) avaliação do inimigo; 4ª)

integração.

Na segunda fase do PITCI, a avaliação do

terreno da área de operações pode, atualmente,

ser realizada por meio de imagens de satélites

de sensoriamento remoto e por modelamentos de

dados estruturados em SIG (Sistemas de Infor-

mações Geográficas). As informações atualizadas

extraídas de imagens em escalas, desde a macro

ao detalhe, são combinadas com outras fontes

de dados espacializados para comporem planos

de informações (layers) visualizados como ma-

pas digitais. Isso permitiria ao comandante, em

qualquer nível, melhores condições de prosseguir
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com seu Estudo de Situação, visando à melhor

decisão de linhas de ação para enfrentar a amea-

ça interposta. Esse procedimento ajudaria a subs-

tituir alguns dos calcos em papel que ainda são

usados pelo Exército Brasileiro, para se chegar a

um produto final intitulado “calco de restrições ao

movimento”.

Algumas investidas nesse propósito já foram

esboçadas, com enfoques diferentes. Andrade

(1985) desenvolveu estudos de interpretação de

imagens do satélite Landsat-5 na escala 1:100.000

para o mapeamento temático das classes de co-

bertura do terreno (vegetação, solo e água) e suas

associações com mapas geológicos, topográfi-

cos, geomorfológicos etc., visando a aplicações

militares. O uso de imagens comprovou ser um

recurso muito útil para a necessidade militar de

dados atualizados do terreno. Hoepers e Santos

(2001) realizaram estudos sobre a potencialidade

da aplicação de geoprocessamento no método

de estudo militar do terreno, buscando conhecer

as características geográficas existentes e anali-

sar os efeitos sobre as operações militares, a fim

de possibilitar as análises e simulações em am-

biente computacional. E Lunardi (2003) desenvol-

veu uma metodologia para criação de Jogos de

Guerra baseada nas técnicas de orientação a

objeto, integrando conhecimentos de SIG, simu-

lação e cartografia automatizada, objetivando a

interação entre objetos georreferenciados e obje-

tos temáticos.

Objetivo

A fim de contribuir no avanço técnico e

metodológico do PITCI, este trabalho teve como

principal objetivo a construção de um Sistema de

Informações Geográficas como meio de se reali-

zar a modelagem espacial do ambiente onde uma

tropa pode ser empregada, analisando-se diversos

dados geográficos e temáticos (solo, cobertura

vegetal, drenagem etc.), com a finalidade de pro-

ver o necessário apoio à decisão. Ele aborda a 2ª

fase do PITCI, apresentando como é possível

realizar a integração gráfica dos dados prévios

documentados em mapas e os obtidos de classi-

ficações semi-automáticas de imagens de senso-

riamento remoto, tendo como ferramenta um

Sistema de Informações Geográficas (SIG), para

substituir o uso e manuseio de cartas topográfi-

cas impressas e de calcos em papel vegetal de-

senhados a mão. Com isto, pretendeu-se apre-

sentar uma opção digital para a realização do

PITCI adotado pelo Exército Brasileiro, como for-

ma de atualizar tecnologicamente o Estudo de

Situação de Inteligência existente. O principal

resultado esperado foi a elaboração do Mapa de

Restrições ao Movimento.

Estudos militares do terreno

Em função da natureza da tropa que progre-

dirá no terreno, há necessidade de se estabele-

cer uma classificação quanto à possibilidade de

movimento. Esta classificação não é definida em

termos absolutos e é, basicamente, influenciada

pelas condições meteorológicas.

Segundo EME (1999), considera-se, para

fins de confecção do mapa temático ou calco de

aspectos gerais do terreno, três tipos: terreno

impeditivo – é desfavorável ao movimento de tro-

pa e sua utilização necessitará de forte apoio

de engenharia para possibilitar uma mobilidade

restrita; terreno restritivo – limita o movimento

de tropa e a velocidade de progressão será

substancialmente reduzida se não houver o

apoio necessário de trabalhos de engenharia

militar; terreno adequado – é favorável (não

apresenta limitações) ao movimento de tropa

e, normalmente, não é necessário desenvolver
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qualquer atividade de engenharia para melhorar

a mobilidade.

Os aspectos gerais do terreno analisados

são vários: relevo, solos, hidrografia, obras de

arte, localidades e condições meteorológicas.

São elementos possíveis de serem identificados

e analisados em imagens de sensoriamento re-

moto e, espacialmente, serem georreferenciados,

portanto, com atributos que permitem fácil uso

de técnicas automatizadas de geoprocessa-

mento (SIGs).

O relevo é analisado pela configuração

morfológica da superfície do terreno e classifica-

do em plano, ondulado, movimentado e monta-

nhoso. A leitura de sua representação por meio

de curvas de nível de cartas topográficas determina

a declividade do terreno (tabela 1), que está dire-

tamente relacionada com a mobilidade da tropa.

Tabela 1 – Mobilidade da tropa em função da

declividade do relevo. Fonte: EME, 1999.

A influência da vegetação sobre as opera-

ções tem uma relação direta com a sua densida-

de: quanto mais densa, mais restritiva. A vegeta-

ção pode influenciar, de diversas maneiras, o

emprego das unidades em campanha, a tomada

de uma decisão, ou mesmo a evolução dos acon-

tecimentos. Transforma-se em obstáculo ao mo-

vimento, impedindo ou reduzindo o emprego de

viaturas e tropas. Pode, ainda, servir como

parâmetro para extrapolar resultados sobre o solo,

a hidrografia ou sobre o clima. A associação dos

tipos de vegetação com os tipos de solos e a

drenagem da área auxiliarão na definição de lo-

cais de passagem adequados, restritivos ou

impeditivos (tabela 2).

Tabela 2 – Restrições impostas pela vegetação.

Fonte: EME, 1999.

A análise de solos em operações visa a dois

objetivos: verificar se o material pode ser aprovei-

tado para obras e construções de engenharia e

verificar se permite boa transitabilidade das

tropas. A Engenharia Militar não adota a classi-

ficação genética dos solos definida pelo Siste-

ma Brasileiro de Classificação dos Solos (SBCS)

(EMBRAPA, 1999). Adota a classificação geotéc-

nica do Sistema Unificado de Classificação dos

Solos (SUCS), ou USCU – Unified Soil Classifi-

cation System. O SUCS é o aperfeiçoamento da

classificação de Casagrande (1948) para utiliza-

ção em aeroportos, com simplificações e adapta-

ções para uma classificação sistemática (tabela

3). Sofreu várias revisões, sendo que a última ocor-

reu em 1983 (FORTES e PASTORE, 1998).

Impeditivo

Restritivo

Adequado

Grupo de árvores que impeçam o
emprego de forças blindadas ou
dificultem o movimento de tropas a pé.

Árvores espaçadas com diâmetros
reduzidos que restrinjam o movimento
de forças blindadas.

Árvores espaçadas com diâmetros
reduzidos, não inter ferindo no
emprego de viaturas ou tropas a pé.

CLASSIFICAÇÃO
DO TERRENO

VEGETAÇÃO

Adequado para qualquer tropa.

Restritivo para viaturas sobre
rodas e adequado para viaturas
sobre lagar tas (carros-de-
combate).

Muito restri tivo para viaturas
sobre rodas e restri tivo para
viaturas sobre lagar tas.

Impeditivo para viaturas sobre
rodas e lagar tas e restritivo para
tropas a pé.

0º a 6º

6º a 17º

17º a 26º

mais de 26º

0% a 10%

10% a 30%

30% a 45%

mais de 45%

INCLINAÇÃO DAS ENCOSTAS
EFEITOS

PORCENTAGEM GRAU
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Tabela 3 – Termos e símbolos utilizados no SUCS

Como visto na tabela 3, há seis classes de

solos: pedregulho, areia, silte, argila, orgânicos e

turfas, com subdivisões que ajudam a caracterizar

os estados de compacidade e consistência, que

são medidos como índices em kg/cm3, que de-

terminam a trafegabilidade.

O Exército adota, ainda, uma classificação

segundo a resistência dos solos (tabela 4).

Visando à trafegabilidade, este trabalho su-

gere aliar a classificação pelo SUCS à classifica-

ção por grupamentos texturais do SBCS, segun-

do sua resistência (tabela 5).

Tabela 4 – Resistência dos solos. Fonte: EME, 1999.

Tabela 5 – Grupamentos tex turais

A análise da hidrografia deve abranger todos

os cursos d’água que, dentro da área de opera-

ções, impeçam ou dificultem o movimento. Os

rios normalmente são acidentes importantes na

condução das operações militares, seja como

referência para coordenação e controle, seja

como obstáculo. Um rio pode ser um obstáculo

transitório para o movimento, até que seja pos-

sível a construção de pontes, uso de botes de

assalto ou travessia por helicóptero. A eficácia

de um rio como obstáculo aumenta com a sua

largura, velocidade e profundidade (tabela 6).

Esses dados podem ser obtidos por meio de

reconhecimento técnico especializado de enge-

nharia militar.

G
S
W
P
C
F

L
H
M
O
C

Pt

Gravel (pedregulho)
Sand (areia)
Well graded (bem graduado)
Poorly graded (mal graduado)
Clay (com argila)
Fine (com finos)

Low (baixa compressibilidade)
High (al ta compressibilidade)
Mo (silte)
Organic (silte ou argila orgânica)
Clay (argila)

Peat (turfa)

TIPOS DE SOLOS SÍMBOLO

SOLOS GROSSOS
(menos que

50% passando
na #200)

SOLOS FINOS
(mais que 50%
passando na

#200)

TURFAS

TERMOS

SOLO SEGUNDO SUA RESISTÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA (Kg/cm²)

Rochoso

Pedregoso

Arenoso (grosso)

Arenoso (fino)

Argiloso com areia

Argiloso compacto

Argiloso úmido

Lamacento

Pantanoso

7,0  a  50,0

5,0  a  7,0

4,0  a  5,0

3,0  a  4,0

2,0  a  3,0

1,0  a  2,0

0,75  a  1,0

0,5  a  0,75

<  0,5

GRUPAMENTOS TEXTURAIS
EQUIVALÊNCIA

NO EXÉRCITO

(SOLO)

Textura
arenosa

Textura
média

Textura
argilosa

Textura
mui to

argilosa

Textura
siltosa

Compreende as classes texturais
areia e areia franca.

Compreende classes texturais,
ou parte delas, tendo, na com-
posição granulométrica, me-
nos de 35% de argila e mais
de 15% de areia, excluídas as
classes tex turais areia e areia
franca.

Compreende classes texturais,
ou parte delas, tendo, na com-
posição granulométrica, de 35%
a 60% de argila.

Compreende classe textural com
mais de 60% de argila.

Compreende parte das classes
texturais que tenham menos de
35% de argila e menos de 15%
de areia.

Arenoso
grosso

Arenoso
fino

Argiloso
com areia

Argiloso
compacto

Argiloso
úmido
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Tabela 6 – Restrições impostas pela hidrografia.

Fonte: EME, 1999.

Obras-de-arte compreendem todas as cons-

truções, pontes, viadutos, túneis, represas, aero-

portos, rodovias e ferrovias que podem influir no

transporte de tropas e suprimentos. A importân-

cia militar das obras-de-arte reside, principalmen-

te, em sua relação com a transitabilidade, já que,

de acordo com as características particulares de

cada uma delas, facilitará ou dificultará o movi-

mento das tropas em campanha.

As áreas urbanas normalmente são consti-

tuídas de áreas funcionais separadas. O estudo

militar das localidades deve estar direcionado a

determinar se será, ou não, necessário empenhar

tropas nas localidades. Historicamente, as ações

e operações ofensivas são sempre difíceis em

áreas urbanas. Entretanto, podem proporcionar

vantagens às operações defensivas.

As condições meteorológicas exercem influên-

cia em todas as atividades executadas pelas forças

empregadas em determinada operação. Seus efei-

tos são percebidos, com maior evidência, sobre o

terreno, a visibilidade, a transitabilidade, as carac-

terísticas dos cursos d’água, a permeabilidade dos

solos e as condições aéreas. O que se pretende no

estudo das condições meteorológicas pelas tropas

de emprego terrestre, no processo de integração do

estudo do terreno (PITCI), é verificar como estes

fatores podem influenciar, positiva ou negativamente,

no planejamento e na condução das operações ter-

restres. É preciso que essa integração materialize-

se pela confecção de calcos (layers) e geração de

mapas temáticos, que facilitam sua visualização.

Área de estudo

O trabalho foi desenvolvido tendo como área

teste o Campo de Instrução de Formosa (CIF) do

Exército Brasileiro, situado a leste do Distrito

Federal (figura 1). O CIF está localizado na área

nuclear do Bioma Cerrado e ocupa uma superfície

de aproximadamente 1.170 km², entre os parale-

los de 15º 30’ S e 16º 03’ S, e entre os meridianos

47º 23’ W e 47º 05’ W. A rede de drenagem com-

põe um padrão dendrítico de densidade média,

com cursos de sinuosidade mista, que perten-

cem à Bacia do Rio São Francisco.

Figura 1 – Localização da área de estudo:
Campo de Instrução de Formosa, GO.

CLASSIFICAÇÃO
DO TERRENO

HIDROGRAFIA

RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA HIDROGRAFIA

Impedi tivo

Restritivo

Adequado

Cursos d’água, lagos, pântanos, zonas
alagadiças, que não possam ser vadea-
dos ou atravessados com apoio de Pon-
tes Lançadas por V iaturas Blindadas
(PLVB) pela engenharia mili tar. Margens
verticais de superfície firme, que possam
deter os carros-de-combate, assim como
correnteza com velocidade elevada e pro-
fundidade que apresente desvantagens
para viaturas blindadas.

Cursos d’água, lagos, áreas alagadiças,
que possam ser vadeados ou atravessa-
dos com apoio de PLVB em vários locais.
A velocidade da correnteza deve ser pe-
quena (< 1,5 m/s) e a profundidade deve
ser inferior a 1,20 m.

Cursos d’água, lagos, que possam ser
vadeados em qualquer lugar ou que te-
nham largura < 1,5 m. A profundidade
< 0,6 m e a velocidade da correnteza
não deve impedir a travessia.

GO

DF

GO

MGFormosa
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No CIF, foram mapeadas unidades litológicas

pertencentes ao Grupo Bambuí, compostas de

rochas pelíticas (argilitos e arenitos) e carbonáticas

(calcários), as quais deram origem a pequenas

lagoas cársticas. Essas litologias, por terem sido

afetadas por diversos ciclos erosivos, formam um

relevo plano a levemente ondulado, com cotas em

torno de 1.000m de altitude (PINTO, 1994), e com

mínima presença de afloramentos rochosos. O

comum é a presença de pavimentos detríticos

areno-argilosos originados da intemperização e

erosão dessas rochas, recobrindo os solos.

Dominam nas áreas de relevo ondulado

latossolos vermelhos e latossolos vermelho-

amarelos, de horizonte  A moderado, com alguns

metros de espessura. Estes solos sofreram forte

intemperismo por tempo prolongado e apresen-

tam estruturação dos tipos granular ou grumosa.

A variação textural se apresenta de argilosa a

muito argilosa. Nas drenagens com matas de

galeria ocorrem cambissolos, com horizonte A

moderado e variação textural de média a argilosa

e, nos campos de várzea e terrenos planos, os

gleissolos.

Geomorfologicamente, pode-se considerar

que o CIF encontra-se no chamado Compartimento

de Chapada Intermediária, que se caracteriza por

chapadas situadas em cotas acima de 800

metros, desenvolvidas sobre rochas pouco resis-

tentes ao intemperismo e com coberturas espes-

sas de latossolo. O fluxo de água superficial ten-

de a ser laminar ou difuso, gerando erosões lami-

nares, não havendo perda significativa de água

por escoamento superficial.

O clima dominante enquadra-se no tipo Aw

(Tropical de Savana), de acordo com a classifica-

ção de Köpenn. Predomina marcada alternância

de estação seca e fresca (abril a setembro) e outra

chuvosa e quente (outubro a maio). As médias

pluviométricas altas estão distribuídas entre os

meses de novembro e janeiro. No período de esti-

agem, que compreende o intervalo que vai de maio

a setembro, são registrados os maiores valores

de evaporação. A precipitação média anual varia

em torno de 1.600mm.

A fitopaisagem do CIF é caracterizada por

extensas formações savânicas, interceptadas por

matas ciliares e de galeria ao longo dos riachos.

Estas formas savânicas não são homogêneas,

havendo uma grande variação entre a quantidade

de árvores e de herbáceas, formando um gradien-

te estrutural que vai do cerrado completamente

aberto (campo limpo) ao cerradão, fisionomica-

mente florestal, com grande quantidade de árvores.

As formas intermediárias são o campo sujo de cer-

rado, o campo cerrado e o cerrado stricto sensu

(típico), de acordo com uma densidade crescente

de árvores.

Materiais e métodos

O estudo foi realizado com dados obtidos

de trabalhos de campo, de imagens multiespectrais

de satélites, de cartas topográficas e de mapas

temáticos prévios. Para o processamento desses

dados foram usados os softwares ArcGis 9.1 e

ENVI 4.2, ambos disponíveis no Laboratório de

Sensoriamento Remoto e Análise Espacial do Ins-

tituto de Geociências da UnB. Pontos de contro-

le com GPS foram coletados, em virtude da au-

sência de um número suficiente de pontos de re-

ferência para fins de georreferenciamento das

imagens. Estes pontos GPS serviram também

para averiguar a precisão do posicionamento es-

pacial dos dados fornecidos pelo Centro de Ima-

gens e Informações Geográficas do Exército

(CIGEx), em formatos ArcGis.

A primeira etapa do trabalho consistiu na

organização e estruturação da base de dados

existente da área, na maioria já disponível em

10
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formato shape file. Foram usados os seguintes

shape files da base de dados do CIGEx: curvas

de nível com eqüidistância de 10 metros, pontos

cotados, rede de drenagem (rios permanentes,

rios intermitentes, lagoas e áreas inundadas) e

vias de transporte (rodovias com capacidade para

10t, rodovias pavimentadas, rodovias não-pavi-

mentadas, rodovias de tráfego periódico, trilhas e

arruamentos). Da base de dados do sistema Esta-

dual de Estatística e de Informações Geográficas

de Goiás (SIEG), obtiveram-se os mapas pedo-

lógico, geológico e geomorfológico. Após essa

completa compilação dos dados, foi verificado a

consistência dos arquivos digitais e feitas as

edições necessárias para corrigir todos os erros

de digitalização e, principalmente, da correção de

direção do fluxo da rede de drenagem. Todos os

arquivos de dados foram convertidos para a es-

cala de trabalho 1:150.000 e atualizados com o

uso de imagens de satélites. Essa escala presta-

se ao nível tático, em escalões do tipo Unidade

(Batalhão, Grupo ou Regimento). Esta etapa teve

como objetivo visualizar espacialmente os dados

sobre o terreno, a fim de determinar as possíveis

inter-relações existentes.

A segunda etapa foi a elaboração, a partir

de imagens de satélites, do mapa atualizado de

cobertura de solo, onde a identificação das clas-

ses de vegetação é o mais importante. No PITCI,

a escala de visualização dos dados dependerá

do nível de decisão em que se trabalhará. Caso o

Estudo de Situação esteja sendo realizado no nível

estratégico, no escalão Grande Unidade (Exército

de Campanha, Divisão de Exército ou Brigada),

as escalas dos mapas que atenderão às neces-

sidades não serão maiores que 1:500.000.

Uma grande vantagem do uso das imagens

de satélites de sensoriamento remoto é a possi-

bilidade de apresentação dos dados em múltiplas

escalas, dado que o conceito de escala para

imagens de sensoriamento remoto está direta-

mente relacionado à resolução espacial do

sensor. Nesse sentido é a resolução espacial que

determina o intervalo de variações de escalas de

visualização. No caso de imagens com resolução

espacial de 30 a 20 metros, as escalas de traba-

lho poderão variar de 1:500.000 a 1:75.000. Para

resoluções maiores, como de 10 metros, atinge-se

facilmente a escala de 1:50.000 e até um pouco

maiores. Como sensores com esses níveis de re-

solução podem apresentar certa sobreposição de

escalas de visualização, a escolha de qual sensor

a ser utilizado dependerá de uma série de fatores,

tais como a facilidade de disponibilidade de certo

tipo de imagem no país e custos da imagem.

No contexto da área tomada para exemplo,

foram analisadas imagens do sensor ETM do sa-

télite LANDSAT 7 e imagens do sensor HVR do

satélite SPOT 5. O primeiro sensor gera imagens

com resolução espacial de 30 metros, e o segun-

do, 10 metros. Ambos com possibilidade de visua-

lização na escala 1:150.000, adotada nesse tra-

balho. Após uma análise das imagens desses dois

sensores, em que se verificou não mostrarem

grandes diferenças entre si, optou-se por traba-

lhar com a SPOT por ter uma resolução espacial

melhor e a imagem apresentar-se com um melhor

contraste das classes de cobertura do terreno.

A elaboração de mapas atualizados de Co-

bertura do Solo (com destaque à vegetação) pode

ser realizada automaticamente por meio de um

processamento de classificação de imagens que,

para os fins do PITCI, pode tornar o processo menos

dependente da interpretação pelo analista e ter

um procedimento operacional mais automatizado

e sistematizado, e mais rápido. A classificação

de imagens exige apenas que o analista eleja as

classes de interesse para fins de mapeamento e

selecione na imagem áreas de amostragens

representativas destas classes. O processamento

11
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encarrega-se de identificar e mapear, em toda a

área de estudo, todas as classes amostradas.

Pensando em facilitar a escolha de áreas de

amostragem para um analista que não tenha co-

nhecimento de interpretação espectral de ima-

gens, foi gerada uma imagem NDVI (Normalized

Difference Vegetation Index) da cena SPOT da

área de estudo. O NDVI é uma técnica de proces-

samento que estabelece um índice para realce

das áreas vegetadas, como resposta à densida-

de da biomassa verde. A imagem NDVI, vista na

figura 2, identifica, numa escala gradacional de

níveis de cinza, a densidade de cobertura vege-

tal. Nesta imagem os tons de cinza mais claros

representam as áreas com maior cobertura vege-

tal (ex: mata galeria), os tons de cinza médio re-

presentam áreas de média cobertura vegetal (ex:

cerrado) e os tons escuros representam áreas

sem cobertura vegetal. A imagem NDVI fornece

ao analista, dessa maneira, uma imediata visão

da intensidade da cobertura vegetal da área, que

é um fator de extrema importância para se definir

a trafegabilidade. A seleção de áreas de amos-

tragem das outras classes (ex: água e solo ex-

posto) foi obtida com composições coloridas RGB.

Figura 2 – Imagem NDVI do SPOT do CIF. Quanto mais claros os níveis
de cinza, maior é a densidade de cober tura vegetal

Após essa etapa de definição de classes e

seleção de áreas de amostragem, o passo se-

guinte é proceder à classificação da imagem. Há,

contudo, inúmeras opções de qual ou quais ima-

gens a serem classificadas: bandas originais,

quais bandas, ou então imagens transformadas

por processamentos prévios. Cabe ao analista a

tomada desta decisão. Ainda pensando em se

fazer o método o mais automatizado possível, a

classificação para a elaboração do mapa de co-

bertura do solo foi realizada com todas as ban-

das da imagem SPOT processadas por Compo-

nentes Principais.

Principais Componentes é uma técnica esta-

tística de transformação de imagens que objetiva

gerar novas imagens de saída, tanto quanto for o

número de bandas de entrada, a partir da contribui-

ção linear de cada pixel observado nas diferentes

bandas utilizadas. Tem como princípio gerar o que

se denomina de imagens componentes, de tal forma

que três primeiras componentes (figura 3) reúnem

mais do que 95% de todas as informações conti-

das em todas as bandas originais. Entende-se,

ainda, que a primeira componente pode ser vista

como uma imagem preto-e-branco da cena colorida

natural do terreno, à mesma semelhança que uma

fotografia aérea preto-e-branco no visível retrata a

imagem do terreno. Assim, ambas são imagens da

intensidade da luminosidade (I). Portanto, a primei-

ra componente se assemelha a um foto área, ins-

trumento de uso rotineiro nas Forças Armadas.

Figura 3 – Imagens Principais Componentes da imagem SPOT, do CIF

Componente 1 Componente 2 Componente 3
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Optou-se pelo uso do algoritmo de classifica-

ção supervisionada Máxima Verossimilhança

(MAXVER) para classificar o conjunto de imagens

componentes principais. O método MAXVER é

baseado em critérios de probabilidade para decidir

a qual classe o pixel deva pertencer. Esta classifi-

cação assume que as estatísticas para cada clas-

se em cada banda são normalmente distribuídas.

A menos que seja selecionada uma probabilidade

mínima, todos os pixels são classificados. Cada

pixel assume o valor do pixel da classe que possui

a mais alta probabilidade (RICHARDS, 1993).

Na classificação da imagem foram determi-

nadas oito classes: mata ciliar, cerrado fechado

(cerradão), cerrado típico (stricto sensu), campo

cerrado, campo sujo de cerrado, campo limpo (cer-

rado aberto), além das áreas inundáveis e água.

Uma vez concluída a classificação da ima-

gem, é necessário separar as oito classes em

distintos arquivos, a fim de serem importadas para

o software de geoprocessamento ArcGis. No

software de processamento de imagens ENVI isso

é realizado usando a opção segmentation image,

uma ferramenta de pós-classificação que permite

separar as classes em arquivos individuais e

exportá-los como arquivos vetoriais. As classes

individualizadas e devidamente transformadas em

vetores foram adicionadas na tabela de conteú-

dos do ArcGis para compor o mapa de cobertura

vegetal da área de estudo (figura 4).

O mapa de cobertura vegetal foi submeti-

do à análise, seguindo a metodologia do PITCI,

e reclassificado em duas grandes classes: ve-

getação impeditiva e vegetação restritiva. As

classes de maior densidade de vegetação, mata

ciliar, cerradão e cerrado típico, foram grupadas

na nova classe nomeada de vegetação

impeditiva. As classes de menor densidade,

campo cerrado e campo sujo, foram grupadas

na nova classe vegetação nomeada de restritiva.

O campo limpo foi considerado terreno adequa-

do para qualquer tipo de tropa (tabela 2). Foram

aproveitadas, ainda, mais duas classes resul-

tantes da classificação supervisionada execu-

tada: a classe água e a classe áreas inundáveis.

Para estas duas foram adotadas as terminolo-

gias hidrografia impeditiva e hidrografia restritiva,

respectivamente.

Persistindo no objetivo de se chegar ao

mapa de restrições ao movimento, foi gerado o

mapa de declividade, a partir do MDE da área de

estudo. Para tanto, foi gerada a TIN (Triangulated

Irregular Network), de posse dos dados da rede

de drenagem e dos dados hipsométricos –

curvas de nível e pontos cotados. Esses dados

foram processados como mass points e a hidro-

grafia, como hard breaklines. A partir da TIN foi

gerado o MDE (Modelo Digital de Elevação), após

processamentos como hillshade e viewshed

(constantes do ArcGis), na construção do arqui-

vo GRID.Figura 4 – Mapa de cobertura vegetal do CIF

CAMPO DE INSTRUÇÃO DE FORMOSA - GO

LEGENDA

Cerrado aber to (campo limpo)

Limite CIF

Campo cerrado

Campo sujo (de Cerrado)

Cerrado típico (stricto sensu)

Cerrado fechado (Cerradão)
Mata ciliar

Áreas inundáveis

Água

MAPA DE COBERTURA VEGETAL
Mapa de referência:

Brasília
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Uma vez pronto o MDE, foi possível obser-

var as feições do terreno em 3D e traçar o perfil

topográfico com exagero vertical de 40X (figura 5).

Figura 5 – Per fil do CIF gerada a par tir do MDE

A partir do MDE gerou-se o mapa de

declividade (figura 6), utilizando-se a extensão

Spatial Analyst do ArcGis, mediante os coman-

dos surface analysis e slope. A imagem resultan-

te desta interpolação foi fatiada em quatro clas-

ses de declividades, definidas segundo os inter-

valos sugeridos por EME (1999): de 0% a 10%,

10% a 30%, 30% a 45% e mais de 45%. A esco-

lha destas classes baseou-se, principalmente, nos

intervalos utilizados na tabela 1, em função da

declividade das encostas.

Resultados

O Mapa de Restrições ao Movimento (figu-

ra 7) pôde, enfim, ser criado, considerando as

classes de vegetação impeditiva e restritiva, as

classes de hidrografia impeditiva e restritiva e as

classes de declividade das encostas, adequa-

da, restritiva e impeditiva. No caso dos solos,

que são medidos pelo PITCI pela sua capacida-

de de resistência, para a área de estudo em ques-

tão, tem-se em quase toda sua extensão os tipos

latossolo vermelho e vermelho-amarelo, com tex-

tura variando de solo argiloso compacto ao argi-

loso com areia, segundo a classificação textural

adotada pelo Exército, ou de textura muito argi-

losa a argilosa, segundo o SBCS, conforme pode

ser observado na tabela 5. Sendo assim, a re-

sistência mínima desses tipos de solo é superi-

or à pressão máxima exercida pelas viaturas,

apresentando-se adequado a todo tipo de tropa,

quando se leva em consideração os valores da

tabela 7.

Tabela 7 – Pressão das viaturas sobre o solo.

Fonte EME, 1999.

TIPO DE
VIATURA

PRESSÃO
(Kg/cm2)

Viaturas
leves

0,3

VBTP
(M113)

0,5

VBC, CC
LEOPARD

0,6 – 0,7

VBC, CC
M60

0,7 – 0,8

Altimetria (m)

800

800 - 830

830 - 860

860 - 890

890 - 920

920 - 950

950 - 980

980 - 1.030

N

Perfil Topográfico

Distância (m)

A
lti

tu
de

 (m
)

Figura 6 – Mapa de declividade do CIF
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MAPA DE DECLIVIDADE
Mapa de referência:
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Ao se analisar o mapa de declividade, perce-

be-se que, embora haja áreas muito restritivas para

viaturas sobre rodas e restritivas para viaturas so-

bre lagartas (inclinação das encostas entre 30% e

45%, ou de 17º a 26º), a área de estudo apresen-

ta, em sua maior parte, um terreno adequado para

qualquer tropa (0% a 10%, 0º a 6º) ou, em algu-

mas regiões, restritivo para viaturas sobre rodas e

adequado para viaturas sobre lagartas.

Figura 7 – Mapa de Restrições ao Movimento

Ao se analisar o mapa de vegetação, verifi-

ca-se que, em sua maior parte, a área de estudo

tem um terreno variando de adequado ao restritivo,

com regiões apresentando árvores espaçadas

com diâmetros reduzidos (cerrado aberto, campo

cerrado e campo sujo), que não interferem no

emprego tropas a pé, mas que restringem o movi-

mento de forças blindadas. Apenas nas regiões

de matas ciliares e de galeria é que o terreno se

tornaria impeditivo, com árvores que impedem o

emprego de forças blindadas e dificultam o movi-

mento de tropas a pé (cerrado típico e cerradão).

Ao se analisar a hidrografia, verifica-se que

a área de estudo apresenta cursos d’água tanto

restritivos quanto impeditivos. Quase a totalidade

dos rios pode ser vadeada ou atravessada com

PLVB (Ponte Lançada por Viatura Blindada) em

vários locais. Entretanto, grande parte também

possui regiões com margens verticais que impe-

dem o movimento de carros-de-combate. Há ain-

da a Lagoa Grande, região impeditiva para qual-

quer tipo de tropa, pela sua dimensão, pela pro-

fundidade ou margens sem firmeza. As lagoas do

Veado e do Caboclo são menores, mas também

impeditivas para qualquer tipo de tropa.

Com relação às condições meteorológicas,

teve-se de adotar mapas para efeitos didáticos,

em uma escala não compatível com a área de

estudo considerada. De qualquer forma, pôde-se

verificar que os mapas mais adequados para inte-

grarem o PITCI são os de climatologia de precipita-

ção, pois possibilitam deduções de como se com-

portará o clima na região desejada em determina-

da época, pois já trazem um “histórico” do regime

de chuvas ao longo do período considerado.

No trabalho em questão, sobrepondo-se o

mapa de climatologia de precipitação do Brasil

dos meses de janeiro/fevereiro/março ao mapa de

restrições ao movimento, verificou-se que a área

de estudo fica submetida a um rigoroso período

de chuvas. Isto implica restringir o movimento de

viaturas sobre rodas e sobre lagartas em, pratica-

mente, todo o Campo de Instrução, por causa da

textura argilosa dos solos constituintes do CIF,

que diminuem a resistência à compressão. Ao se

considerar o mapa de climatologia de precipita-

ção dos meses de julho/agosto/setembro, verifica-

se que as chuvas são, praticamente, inexistentes

na região, o que possibilita condições de tráfego

para qualquer tipo de tropa neste período.

No entanto, cabe salientar que a evolução

dos dados meteorológicos deve ser acompanhada

CAMPO DE INSTRUÇÃO DE FORMOSA - GO

MAPA DE
RESTRIÇÕES AO MOVIMENTO

LEGENDA

Hidrografia restritiva

Rodovia Pavimentada

Hidrografia impeditiva

Vegetação restritiva

Vegetação impedi tiva

Declividade restritiva

Declividade adequada

Declividade impedi tiva

Mapa de referência:

Brasília

15



1o QUADRIMESTRE DE 2008

e seus mapas sempre atualizados no Estudo de

Situação de uma operação real, pois as variáveis

climatológicas são diversas e inconstantes. Isto

possibilitará ao decisor melhores condições para

realizar seu planejamento.

Conclusão

De posse de todos os dados já citados, che-

gou-se ao Mapa de Restrições ao Movimento,

produto final do PITCI. Este mapa permite que se

verifiquem as faixas do terreno onde as forças te-

rão mobilidade afetada e onde o movimento será

facilitado.

Após a elaboração do Mapa de Restrições

ao Movimento, a próxima fase no Estudo de Situ-

ação seria a confecção de um mapa com “Corre-

dores de Mobilidade”. Um corredor de mobilidade

é uma faixa do terreno, relativamente aberta, pelo

qual uma tropa desdobrada poderá se deslocar.

Esses corredores atravessam terrenos adequa-

dos, ocasionalmente passam por terrenos restri-

tivos e evitam os terrenos impeditivos. Normal-

mente seguem a direção de estradas e trilhas.

Os corredores de mobilidade variam com o

tipo, a natureza e a mobilidade de cada força. As

tropas blindadas e mecanizadas, normalmente,

requerem grandes áreas para se moverem. As tro-

pas a pé sofrem menores restrições pela presen-

ça de obstáculos ou terreno difícil, sendo, inclusi-

ve, favorecidas por áreas que forneçam cobertas

e abrigos contra fogos inimigos.

Como este trabalho não pretende definir ti-

pos de tropas para ocuparem o terreno, o estudo

se encerra com a elaboração do Mapa de Restri-

ções ao Movimento.
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PESQUISA

Escalabilidade de sistemas interativos
de vídeo sob demanda na Internet

Carlo Kleber da Silva Rodrigues*

Resumo

A escalabilidade dos sistemas interativos de vídeo sob demanda (VoD) é uma questão de crescente
interesse na literatura, especialmente para aplicações nas áreas de educação e entretenimento. Este
artigo traz a apresentação de três protocolos de distribuição de conteúdo, recentemente publicados na
literatura, que tratam dessa questão. Além da explicação e análise individual da operação de cada
protocolo, também discutimos de forma competitiva os resultados alcançados. Diferentes métricas de
performance são consideradas em nossa exposição. Por fim, explicitamos questões ainda em aberto
que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de trabalhos futuros.
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Introdução

Os sistemas interativos de Vídeo sob De-

manda (VoD) na Internet têm recebido crescente

atenção ao longo dos últimos anos, especial-

mente nas áreas de educação e entretenimento.

A implementação destes sistemas segue tradici-

onalmente o modelo de serviço cliente/servidor.

Sob esta perspectiva, um servidor centralizado

aloca um canal de transmissão de dados unicast

para atender a cada requisição do cliente que

chega ao sistema. No entanto, como a banda do

servidor é um recurso limitado, esta forma de

implementação torna-se inviável quando muitos

clientes precisam ser simultaneamente acomo-

dados no sistema, pois a demanda por banda

cresce linearmente com a taxa de chegadas de

requisições.

Três importantes abordagens que tratam a

escalabilidade de sistemas de VoD são: Multicast

IP, Peer-to-Peer (P2P) e BitTorrent. A primeira re-

aliza a transmissão de dados por canais

multicast, aumentando a eficiência das comuni-

cações um-para-muitos e muitos-para-muitos.

Vários esquemas baseados em Multicast IP,

como Patching,[1, 2, 3] Periodic Broadcast[4, 5] e

Stream Merging,[6]  foram propostos na literatura.

Por exemplo, para Patching, os clientes (requi-

sições) que chegam a um determinado limiar

de tempo e requisitam o mesmo objeto formam

uma sessão. O servidor inicia uma transmissão

multicast do objeto na chegada do primeiro
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cliente. Os clientes seguintes, dentro do limiar de

tempo, também escutam o mesmo fluxo multicast,

e a parte inicialmente perdida é transmitida por

intermédio de fluxos unicast. Neste esquema a

demanda por banda do servidor cresce com a raiz

quadrada da taxa de chegadas.[2]

Também é possível empregarmos estratégi-

as de gerência do buffer local do cliente para au-

mentarmos a otimização produzida pelos proto-

colos da primeira abordagem.[7, 8] Por exemplo, a

gerência Complete Buffer (CB)[8] faz com que todo

o conteúdo transmitido do servidor para o cliente

seja armazenando em buffer local, enquanto o

cliente permanecer conectado ao sistema, ou seja,

enquanto o cliente estiver em uma mesma sessão.

Assim, antes de requisitar ao servidor qualquer con-

teúdo acerca do objeto, o cliente primeiro verifica se

não pode ser atendido localmente, evitando a aber-

tura de um canal de transmissão pelo servidor.

 O maior limitante para o emprego dos es-

quemas da primeira abordagem é o fato do

multicast não ser implementado de forma abran-

gente por toda a Internet. Para minorar esta limi-

tação, existe a alternativa do emprego em simul-

tâneo de proxies ou de CDNs (Content Distribution

Networks).[9, 10] Sob esta perspectiva, os conteú-

dos (objetos) são replicados ou transferidos (par-

cial ou integralmente) dos servidores originais para

os proxies ou servidores de CDNs, e estes são

então posicionados estrategicamente na Internet.

Assim, os clientes escolhem o proxy ou servidor

de CDN que resulte em menor congestão de trá-

fego. Naturalmente, esta alternativa não resolve o

problema por completo, pois é possível que a rede

local do cliente não possua multicast ou, mesmo

que possua, o caminho entre a rede local do cli-

ente até o servidor de CDN (ou proxy) escolhido

não possua multicast. Sendo assim, a demanda

por banda continua a ter um crescimento linear

com a taxa de chegadas de clientes.

Na abordagem Peer-to-Peer (P2P),[11, 12, 13, 14]

os sistemas de VoD também possuem um servi-

dor que armazena todo o conteúdo a ser distribuí-

do para os clientes. Porém, os clientes, denomi-

nados peers, colaboram na transmissão do obje-

to através da rede. Os esquemas desta aborda-

gem utilizam, em princípio, apenas canais unicast.

Considerando que a assistência na distribuição

dos objetos pode reduzir substancialmente o nú-

mero de requisições diretas para o servidor, es-

pera-se conseqüentemente uma redução signifi-

cativa nos requisitos de banda deste servidor. Esta

abordagem pode ainda ser subdividida em duas

outras:[12] single video e multiple video. Na abor-

dagem single video, um peer retransmite o objeto

que está atualmente sendo visualizado por ele;

não há a possibilidade de transmissão de obje-

tos visualizados anteriormente. Por outro lado,

na abordagem multiple video, um peer pode

retransmitir um objeto anteriormente visualizado.

Comparando com a abordagem multiple video, a

abordagem single video tem implementação mais

simples e é a de maior investigação na literatura.

Quando os peers não conseguem retransmitir

os objetos entre si de forma satisfatória, o servi-

dor centralizado então atua ativamente para res-

tabelecer a qualidade da transmissão, evitando

eventuais degradações na qualidade do serviço.

Quando os peers sozinhos conseguem satisfa-

zer as requisições geradas, não apenas o servi-

dor pode ficar inativo, mas também os peers po-

dem inclusive realizar prefetches,[12] isto é, trans-

missões de dados de forma antecipada usando

banda ociosa. O mecanismo de prefetch possibi-

lita uma reserva de dados que pode ser utilizada

quando a banda disponível para transmissões

entre os peers se tornar menor que a demanda

existente.

Possivelmente, a maior limitação dos esque-

mas P2P reside na incapacidade de garantir
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conexões estáveis e confiáveis entre os peers. O

ambiente de rede é naturalmente dinâmico, pois

os requisitos de banda podem oscilar significati-

vamente, ainda mais com relação às conexões

entre os peers, os quais são livres para entrar/

sair do sistema tão freqüentemente quanto dese-

jarem, provocando um alto nível de incerteza.

A terceira abordagem, voltada para o desen-

volvimento de esquemas baseados no protocolo

BitTorrent,[15, 16, 17, 18, 19, 20] também utiliza, em prin-

cípio, apenas canais unicast e envolve a cola-

boração entre peers para a distribuição dos con-

teúdos (objetos) de um servidor. No protocolo

BitTorrent original, o objeto a ser distribuído é divi-

dido em pedaços (chunks) que são  transmitidos

não seqüencialmente (fora de ordem). Um peer

pode baixar diferentes pedaços do objeto a partir

de diferentes peers simultaneamente. A velocida-

de com que um objeto é transferido pode então

ser substancialmente maior que aquela obtida

quando o objeto é baixado a partir de apenas

um único peer ou de um único servidor. Ainda,

no protocolo BitTorrent, existem estratégias es-

pecíficas de incentivos para reduzir os chama-

dos  free-riders, os quais são peers que, na maior

parte do tempo, apenas recebem (download) os

objetos, mas pouco transmitem (upload) para

outros peers.

Comparativamente com os esquemas da

segunda abordagem (P2P), espera-se que os

esquemas da terceira abordagem (BitTorrent) se-

jam mais eficientes por apresentar potencialmen-

te uma maior velocidade de distribuição dos obje-

tos, haja vista que os pedaços são transmitidos

fora de ordem e podem ser recuperados em para-

lelo, e sejam mais estáveis e confiáveis por cau-

sa das estratégias de incentivos que são aplica-

das. Por outro lado, esses mesmos aspectos

positivos podem, se não forem apropriadamente

adaptados para sistemas de VoD, se tornar reais

obstáculos. Como os pedaços do objeto não

são transmitidos em seqüência (fora de ordem),

faz-se necessário que toda a informação dese-

jada (objeto inteiro ou parte) seja primeiramente

recebida para só então visualizada. Além disso,

as estratégias de incentivo, intrínsecas ao pro-

tocolo BitTorrent, podem provocar o efeito colateral

de forçar certos peers a esperarem por um tem-

po demasiadamente longo até serem atendidos.

A principal contribuição deste artigo é a

apresentação reunida em um só texto de três

recentes propostas da literatura que aumentam

a escalabilidade dos sistemas interativos de

VoD. Escolhemos uma proposta para cada uma

das abordagens discutidas acima: protocolo

Merge Interativo (abordagem Multicast IP),[21]

protocolo Stream2P (abordagem Peer-to-Peer)[14]

e a proposta apresentada em[20] (abordagem

BitTorrent), doravante referenciada simplesmen-

te como protocolo BT-VoD. Além da explicação

e análise individual da operação do protocolo

de cada proposta, também discutimos de forma

competitiva os resultados alcançados. Diferen-

tes métricas de performance são consideradas

em nossa exposição. Por fim, ainda explici-

tamos questões em aberto que podem ser utili-

zadas para o desenvolvimento de trabalhos

futuros.

O restante deste texto tem a seguinte orga-

nização. No tópico Fundamentos, temos concei-

tos básicos sobre sistemas interativos de VoD e

uma revisão sucinta do protocolo BitTorrent origi-

nal, tornando este texto o mais autocontido pos-

sível. Os tópicos Abordagem Multicast IP, Abor-

dagem Peer-to-Peer e Abordagem Bittorrent tra-

zem as propostas da literatura Merge Interativo

(MI), Stream2P e BT-VoD, respectivamente. Nes-

sas seções são explicadas as operações dos pro-

tocolos e realizadas discussões sobre os princi-

pais resultados já alcançados. Uma discussão
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crítica das três propostas conjuntamente apare-

ce no tópico Discussão crítica. Por fim, o tópico

Conclusões traz as conclusões.

Fundamentos

Descrição básica do sistema de VoD

Considere um servidor de VoD e um grupo

de clientes recebendo um objeto (filme, clip, aula

etc.) a partir deste servidor por meio de uma rede

de comunicação de dados. O objeto é dividido em

unidades de dados u de mesmo tamanho. Cada

unidade pode ser visualizada em uma unidade de

tempo. Os clientes têm acesso não seqüencial

(interativo). O buffer local de cada cliente é sufici-

ente para armazenar todo o objeto que está sen-

do transmitido. Os canais de dados (fluxos) são

abertos entre servidor e clientes (nunca entre cli-

entes apenas) e transmitem na mesma taxa de

visualização local do cliente, isto é, se o objeto é

transmitido do servidor para o cliente em T unida-

des de tempo, ele (objeto) será exibido também

em T unidades de tempo localmente no cliente.

Existe multicast implementado na rede.

Na figura 1 descrevemos o processo de

atendimento de uma requisição para a unidade

de dados u
r
 de um objeto de tamanho T, onde r ∈

{1, 2, 3, ..., T}. A requisição ocorre no instante de

tempo t = t
0
 e existem n fluxos multicast em an-

damento: S
1 
, S

2 
, ... , S

n
. Sem perda de generali-

dade, admita que os fluxos são multicast e neste

instante transmitem unidades de dados futuras

com relação à u
r 
, i.e.,  u

r+1
 , u

r+2
 , u

r+3 
, ....,  u

T 
. A

variável dist
i
 é a distância entre a unidade u

r
 e a

unidade u
i
 que está sendo transmitida pelo fluxo

S
i 
, onde i ∈ {1, 2, 3, ..., n}, computada em unida-

des de dados.

Para atender à requisição por u
r
, o servidor

pode, por exemplo, selecionar o fluxo de menor

valor de dist. Seja S
min

 este fluxo e dist
min

 a distân-

cia correspondente. Se as unidades anteriormen-

te perdidas, referentes a dist
min

, não forem trans-

mitidas para o cliente, diz-se que o serviço é

descontínuo, pois o cliente não recebe o que de

fato solicitou. Para um serviço contínuo, o valor

de dist
min

 é avaliado: (1) se estiver dentro de um

limiar de tempo permitido, denotado por δ
after

, então

a requisição é atendida por S
min 

e as unidades

perdidas são transmitidas por meio de um canal

unicast do servidor para o cliente; (2) caso con-

trário, um novo fluxo multicast, S
n+1

 = S
new

, é aberto

para servir a requisição. Existem outras formas

para o atendimento da requisição por u
r
, cada uma

delas originando um diferente esquema. Na item

Protocolo Merge Interativo, explicaremos a ope-

ração do protocolo Merge Interativo (MI), conside-

rado um dos mais eficientes da literatura.

Figura 1 – Chegada de uma requisição no sistema de VoD.

O cenário descrito anteriormente represen-

ta um sistema elementar de VoD baseado na ar-

quitetura cliente/servidor, sob a qual os esque-

mas da primeira abordagem são desenvolvidos.

Os componentes básicos deste sistema são ilus-

trados na figura 2: servidor, repositório dos obje-

tos e clientes remotos. Considerando as segun-

da e terceira abordagens, o cenário descrito é

requisição em t= t0

para a unidade de dados ur

S0

dist1

distn

dist0

S1 Sn

distmin  <=  δafter   ?
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modificado principalmente na condição de que os

canais de dados (fluxos) são em princípio apenas

unicast e podem ser abertos entre servidor e cli-

entes (peers) ou entre clientes (peers) apenas,

além de que, especialmente no caso da terceira

abordagem, os dados são transmitidos fora de

ordem e podem ser recuperados em paralelo a

partir de diferentes clientes (peers). Sua ilustra-

ção está na figura 3.

Figura 2 –  Sistema básico de VoD (primeira abordagem).

Figura 3 –  Sistema básico de VoD (segunda e terceiras abordagens).

Protocolo BitTorrent

O compartilhamento de arquivos utilizando

peers colaborativos tornou-se uma aplicação

extremamente popular na Internet.[18] A principal

razão para este sucesso são os eficientes pro-

cedimentos de localização e de replicação de

conteúdos (objetos). Enquanto a localização já

chama a atenção para pesquisas e estudos há

alguns anos, os estudos voltados para replicação

apenas mais recentemente começaram a ser

considerados. Exemplificando, as redes P2P mais

populares da Internet, como eDonkey2K, FastTrack,

Kazza, Gnutella e Overnet, têm foco concentrado

na localização de conteúdo; enquanto que o úni-

co protocolo popular voltado para replicação de

conteúdo é o protocolo BitTorrent.

O protocolo BitTorrent divide o objeto a ser

distribuído em pedaços e os transmite de forma

não seqüencial, isto é, fora de ordem. Existem

dois tipos de peers: leechers e seeds. Leechers

são peers que não têm todos os pedaços do ob-

jeto, enquanto seeds são peers que têm todos os

pedaços do objeto. Os seeds apenas transmitem

(upload) pedaços do objeto, enquanto os leechers

transmitem (upload) os pedaços que têm e bai-

xam (download) pedaços que ainda não têm.

Um swarm de peers é um conjunto de peers

que participam da transmissão e recepção de um

dado objeto. Cada swarm é controlado por um

processo centralizado denominado tracker. Para

pertencer a um swarm, é necessário que o leecher

contacte o tracker. Este por sua vez passa ao

leecher uma lista de peers que têm o conteúdo

(objeto) desejado. O leecher então seleciona um

subconjunto da lista como vizinhos e inicia requisi-

ções para estabelecer conexões TCP bidirecionais

com os mesmos.

Em vez de solicitar pedaços do objeto dire-

tamente do servidor, cada leecher solicita peda-

ços aos seus vizinhos. Para aumentar a eficiên-

cia do swarm, o BitTorrent utiliza a política rarest-

first para selecionar os pedaços do objeto. Sob

esta condição, os pedaços que são primeiramen-

te solicitados são aqueles que aparecem em

menor número entre os vizinhos, ou seja, são os

pedaços menos replicados (mais raros). Pedaços

Servidor de VoD

Reposi tório Inter face de rede

Memória

Fluxos S

Banda B

Clientes

Servidor de VoD

Interface de rede

Memória

Reposi tório

Banda B

Clientes

21



1o QUADRIMESTRE DE 2008

diferentes de diferentes peers podem ser trans-

mitidos/recebidos em simultâneo.

O protocolo BitTorrent utiliza uma política

de incentivo tit-for-tat para evitar o free-riding, isto

é, a condição de que os peers ajam de forma

egoísta e utilizem o swarm apenas para receber

(download) pedaços sem qualquer contribuição

(upload). Sob esta política, os peers transmitem

(upload) tipicamente para os k peers que recen-

temente ofereceram as maiores taxas para re-

cepção (download), muito embora possa haver

mais de k peers interessados em receber os

pedaços do objeto, onde k ∈ {1, 2, 3, ...}. Este

processo de recusa (negação) para transmitir

(upload) para certos peers é chamado de

choking. Também existe o processo chamado

de optimistic unchoking, que permite aos peers

reservarem parte de sua banda para realizar

transmissões (upload) para peers selecionados

aleatoriamente, não importando as taxas de

recepção (download). Choking e unchoking são

processos realizados em intervalos regulares

de tempo.

O protocolo BitTorrent possui um baixo

overhead de controle, é escalável, eficiente e

fácil de implementar. A replicação de conteú-

do é seu objetivo principal. Lembramos, no

entanto, que para aplicação deste protocolo

em sistemas de VoD são necessárias algu-

mas modificações por causa do mencionado

a seguir. Como os pedaços do objeto não são

transmitidos em seqüência, faz-se necessá-

rio que toda a informação desejada (objeto

inteiro ou parte) seja primeiramente recebida

para só então visualizada. Além disso, as

estratégias de incentivo, intrínsecas ao pro-

tocolo BitTorrent, podem provocar o efeito

colateral de forçar certos peers a esperarem

por um tempo demasiadamente longo até

serem atendidos.

Abordagem Multicast Ip

Protocolo Merge Interativo (MI)

A operação do protocolo MI é apresentada a

seguir por meio dos três eventos possíveis de

ocorrer no sistema.

Evento 1: Requisição para a unidade de da-

dos u
r 
do objeto.

Imediatamente abre-se um novo fluxo S
new

para atender a esta requisição. Simultaneamen-

te, o servidor busca um fluxo em andamento no

sistema que esteja transmitindo a unidade de

dados futura mais próxima em relação à unidade

de dados u
r
. Seja S

t
 este fluxo. Diz-se que S

t
 é o

fluxo alvo de S
new

. Se S
t
 existe, então o cliente de

S
new

 também vai escutá-lo de tal sorte que S
new

 e

S
t
 possam ser unidos mais à frente, implicando

que o cliente de S
new

 passa a escutar apenas S
t 
e

que o fluxo S
new 

possa ser extinto.

Evento 2: Término do fluxo S
j 
, que é o fluxo

alvo de um outro fluxo S
i
.

Nesta situação, o fluxo S
j 
termina antes de

ser alcançado por S
i
. Os clientes de S

i 
ficam en-

tão órfãos (isto é, não possuem mais fluxo a al-

cançar) e os conteúdos armazenados em seus

buffers, por causa da escuta de S
j
, são descarta-

dos. O servidor busca um outro fluxo que trans-

mite uma unidade de dados posterior (futura) àque-

la atual do fluxo S
i
. Seja S

subs
 este fluxo. Se S

subs

existe, ele se torna o novo alvo de S
i
. Caso S

subs

termine antes de ser alcançado por S
i
, a busca

por um outro fluxo S
subs

 é repetida.

Evento 3: União do fluxo S
i
 e seu alvo S

j
.

Seja S
m
 o fluxo resultante.

22



1o QUADRIMESTRE DE 2008

O servidor imediatamente busca um fluxo

que esteja transmitindo uma unidade de dados

posterior àquela do fluxo S
m
. Seja S

t
 este fluxo.

Se S
t
 existe, os clientes de S

m
, que originalmente

pertenciam ao fluxo S
i
, vão também escutá-lo para

eventualmente se unirem a ele. Já os clientes de

S
m
, que originalmente pertenciam ao fluxo S

j
, não

são afetados. Caso S
t 
não exista, nada precisa

ser feito.

Análise de performance

Os autores do protocolo Merge Interativo

(MI) utilizaram simulações para avaliação de

performance. Para tanto, a ferramenta Tangram[22]

foi empregada. Essa ferramenta constitui-se em

um ambiente de modelagem e experimentação

de sistemas computacionais, desenvolvido na

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),

com participação da University of Califórnia, Los

Angeles, tendo propósitos de pesquisa e educa-

ção. Este ambiente combina uma interface de

usuário sofisticada em um paradigma de orienta-

ção a objeto e novas técnicas de solução para

análise de performance e disponibilidade. O usu-

ário especifica um modelo em termos de objetos

que interagem por meio de um mecanismo de troca

de mensagens. Uma vez que o modelo seja com-

pilado, pode ser resolvido analiticamente, se for

markoviano ou pertencer a uma certa classe de

modelos não-markovianos, ou resolvido via simu-

lação. É possível obter soluções tanto para o es-

tado estacionário como para o estado transiente.

Quatro cargas de trabalho sintéticas são

utilizadas. Estas cargas foram obtidas nos traba-

lhos de[7, 23] a partir de servidores de ensino a dis-

tância (eTeach e MANIC) e do servidor de conteú-

do Universo Online (UOL). As cargas são estatis-

ticamente diferentes, permitindo cobrir um amplo

espectro de análise. Os objetos são divididos em

unidades de dados de um segundo cada. Os clien-

tes podem executar as seguintes ações de

interatividade: play, stop, pause/resume, jump

forwards/backwards.

Além do protocolo Merge Interativo (MI), ou-

tros protocolos foram utilizados nas simulações

para efeito comparativo: Patching,[1] Patching

Interativo (PI),[24] Patching Interativo Eficiente

(PIE),[25] Patching Interativo Completo (PIC)[25] e

Closest Target (CT).[26] Todos protocolos estão

contidos na primeira abordagem e a rede de co-

municação de dados tem multicast. Por fim, os

parâmetros (limiares de tempo) dos protocolos

baseados em Patching foram inicializados em

seus valores ótimos (ou próximos de ótimo) para

fins de otimização de performance.

Banda média do servidor, valor de pico de

banda do servidor, distribuição (CCDF – Comple-

mentary Cumulative Distribution Function) da ban-

da do servidor e trabalho médio do servidor são

as principais métricas de performance considera-

das nos experimentos. As três primeiras são cal-

culadas em função do número médio de fluxos

(canais de dados) ativos no servidor; e a última é

função do número médio de mensagens trocadas

entre clientes e servidor e das operações execu-

tadas para o tratamento das mesmas. Os princi-

pais resultados dos experimentos realizados

em[25] são comentados a seguir.

Em todas as cargas consideradas, os pro-

tocolos PI, PIE e PIC apresentaram uma melhor

performance que Patching. Este resultado já era

esperado, pois Patching é intrinsecamente um pro-

tocolo para acesso seqüencial. Esta diferença em

performance é exemplificada nas figuras 4 e 5

usando a métrica distribuição do consumo de

banda no servidor. A abreviação SB (Simple Buffer)

refere-se ao gerenciamento de buffer local então

utilizado.[8] Esclarecemos que, sob a gerência SB,

os dados transmitidos do servidor para o cliente
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não permanecem armazenados durante a sessão

do cliente, conforme ocorre sob a gerência CB.

Com relação aos protocolos PIE e PIC, as

performances foram equivalentes, o que resulta

em um favorecimento qualitativo em prol de PIE

por ter uma maior simplicidade de implementação

que PIC.

Figura 4 – Consumo de banda no servidor na Carga MANIC-1.*

Figura 5 – Consumo de banda no servidor na Carga MANIC-2.*

Para a comparação entre os protocolos MI

e CT, observou-se o seguinte: para a gerência de

buffer CB (Complete Buffer), MI apresentou

melhor performance, enquanto que para gerência

SB (Simple Buffer), CT mostrou-se de melhor

performance. Como a implementação de CB é

relativamente simples e vantajosa, MI terminou

por ser apontado como o esquema mais atrativo.

A explicação para a diferença de performance por

causa do uso de gerência de buffer se dá pelo

fato de CB propiciar uma maior probabilidade de

seleção de fluxos alvos distintos, comparativamen-

te com a gerência SB. A figura 6 ilustra uma das

cargas (com gerência CB) em que MI apresenta

uma melhor performance que CT.

Figura 6 – Consumo de banda no servidor na Carga UOL.*

A figura 7 apresenta as distribuições do

consumo de banda para os protocolos PIE e MI

na Carga MANIC-2. Fica clara a melhor performance

de MI. Este resultado se repetiu para todas as

demais cargas, confirmando MI como o esquema

mais atrativo da primeira abordagem.

  As figuras 8 e 9 trazem as reduções (%)

conseguidas por MI e PIE com relação ao proto-

colo Patching, tendo como métricas de avaliação

a banda média e o valor de pico, respectivamen-

te. Valores de até 70% (banda média) e 60% (pico

da banda) são registrados. Por último, a figura 10

apresenta a complexidade do sistema, avaliada

por meio do valor do trabalho médio do servidor,

em função do nível de interatividade do sistema

(isto é, número de mensagens por sessão do

cliente). Explicamos que o parâmetro d
before 

introduz

a possibilidade de descontinuidades no serviço* Figura originalmente publicada em [25].
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do protocolo PIE para fins de otimização de uso da

banda do servidor. Desta figura ressalta-se o fato de

que MI tem uma maior complexidade que PIE.

Figura 7 – Consumo de banda no servidor na Carga MANIC-2.*

Figura 8 – Reduções no consumo de banda no servidor
com relação a Patching.*

Figura 9 – Reduções no pico de banda no servidor
com relação a Patching.*

Figura 10 – Trabalho médio do servidor em função
da interatividade do cliente.*

Abordagem Peer-to-Peer (P2P)

Protocolo Stream2P

O protocolo Stream2P tem sua fundamenta-

ção no protocolo Bandwidth Skimming,[6] contido

na primeira abordagem. A operação do protocolo

Stream2P é apresentada a seguir por meio da

descrição dos passos que precisam ser segui-

dos quando ocorre o seguinte evento no sistema:

uma requisição para a unidade de dados u
r

do objeto.

O servidor imediatamente busca por um flu-

xo em andamento no sistema que esteja trans-

mitindo a unidade de dados u
r
. Seja S

r
 este fluxo.

Se S
r
 não existir, o servidor procura, dentro do

conjunto de clientes (peers), algum peer que pos-

sa transmitir um novo fluxo S
new

 para atender à

requisição por u
r
. Para tanto, o peer precisa ter a

unidade de dados u
r 
armazenada localmente e

possuir banda disponível para abrir um novo canal

de dados. Caso mais de um peer tenha condi-

ções de fazer o atendimento, a escolha pode ser

feita aleatoriamente. Se não houver nenhum peer

em condições de fazer o atendimento, então o

servidor se encarrega de abrir um novo fluxo S
new

para realizar o atendimento.* Figura originalmente publicada em [25].

MANIC-1  UOL   MANIC-2 e Teach MANIC-1  UOL   MANIC-2 e Teach

COMPLETE BUFFERSIMPLE BUFFER

MANIC-1  UOL   MANIC-2 e Teach MANIC-1  UOL   MANIC-2 e Teach

COMPLETE BUFFERSIMPLE BUFFER
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Simultaneamente, o servidor também preci-

sa escolher um fluxo alvo S
t
 para o cliente que fez

a requisição pela unidade de dados u
r 
do objeto.

Seja S
t
 este fluxo. S

t
 é um fluxo em andamento

no sistema que transmite uma unidade de dados

futura mais próxima à unidade de dados u
r
. Se S

t

existe, então o cliente vai escutar simultaneamen-

te o fluxo que transmite a unidade e dados u
r
 (S

r

ou S
new

) e o fluxo S
t
, de tal sorte que S

r 
(ou S

new
) e

S
t 
 sejam unidos mais à frente.

Análise de performance

Os autores do protocolo Stream2P utiliza-

ram simulações, envolvendo diferentes protoco-

los da literatura, para realizar a análise de

performance. As cargas de trabalho utilizadas nas

simulações têm as características mencionadas

a seguir. A chegada de clientes no sistema segue

um processo de Poisson com taxa λ. A duração

do objeto, T, é fixa em 1.000 segundos. Cada cli-

ente faz uma requisição ao servidor e deixa o sis-

tema após a requisição ter sido completada. As

requisições são do início ao fim do objeto. Cada

cliente possui uma quantidade finita de banda dis-

ponível para a transmissão de fluxos, e espaço

local (buffer) ilimitado.

A análise é feita em função da taxa normali-

zada de chegada de clientes, N, definida como o

produto da taxa de chegada pela duração da mídia.

N pode ser interpretada como a quantidade mé-

dia de clientes assistindo ao objeto, inferindo-se

assim um tipo de popularidade. Variando-se N,

conseguimos analisar a escalabilidade. São ge-

radas 30 cargas de trabalho, variando-se λ para

obter N entre 1 e 500. Há cinco versões de cada

uma das cargas, cada uma delas gerada com uma

semente diferente. Estas versões são usadas para

calcular o intervalo de confiança. Como métrica

principal de performance, optou-se pela banda

média do servidor, computada em função como

o número médio de fluxos (canais de dados)

em uso. Dois conjuntos de experimentos foram

considerados: (1) com multicast implementado

na rede e (2) apenas com unicast implementado

na rede, conforme definição clássica da abor-

dagem P2P.

Para os experimentos com multicast na rede,

temos o seguinte. A figura 11 mostra a demanda

por banda do servidor em função da taxa de che-

gadas dos clientes (normalizada), considerando

os seguintes protocolos Patching,[1] Bandwidth

Skimming (BS),[6] P2Cast[11] e Stream2P.[14] Os dois

primeiros são protocolos contidos na primeira

abordagem, e os dois últimos contidos na segun-

da abordagem. As curvas de BS e Stream2P fo-

ram obtidas para clientes que escutam até dois

fluxos simultaneamente. A curva do protocolo

P2Cast foi obtida para 100% dos clientes com

recursos para transmitir dados, enquanto a curva

do Stream2P foi obtida quando apenas 1% dos

clientes pode transmitir dados. Por fim, as curvas

do Patching e P2Cast foram obtidas utilizando

limiares de tempo ótimos.[14]

Figura 11 – Banda média do servidor, com multicast IP. ** Figura originalmente publicada em [14].
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O protocolo Patching utiliza mais banda que

todos os protocolos mostrados na figura 11. O

BS, mesmo sendo um protocolo da primeira abor-

dagem, precisa de menos banda (até 37%) que o

P2Cast, que é um protocolo da segunda aborda-

gem. O protocolo Stream2P necessita da menor

quantidade de banda dentre os protocolos testa-

dos (até 42% menos que BS, e até 64% menos

que P2Cast).

A figura 12 mostra a banda necessária pelo

servidor para atender aos clientes quando 1%, 10%

e 50% dos clientes dispõem de recursos para

transmitir um fluxo (canal de dados). Vemos que

para 1% dos clientes com recursos para enviar

fluxos, a banda média do servidor cresce até 6,6

fluxos para 200 clientes simultâneos e, depois

disso, começa a decrescer. Isto porque, com mais

clientes no sistema, a quantidade de clientes com

disponibilidade de enviar fluxos também aumen-

ta. Análise semelhante ocorre para a situação em

que 10% dos clientes têm recursos para transmi-

tir fluxos. Por último, quando 50% dos clientes

têm recursos para enviar dados, o servidor não

precisa despender de quase nenhuma banda.

Figura 12 – Banda média do servidor, com multicast IP. *

Para os experimentos sem multicast

implementado na rede, temos o seguinte. Exis-

tem apenas conexões ponto-a-ponto (unicast).

Assim, é naturalmente impossível que o servidor

envie um fluxo que sirva vários clientes. Para su-

prir esta deficiência, várias propostas de rede no

nível de aplicação já foram propostas.[27, 28] O obje-

tivo é fazer com que, após o servidor ter enviado

um fluxo de dados através da rede de aplicação,

esta rede se encarregue de distribuir os dados

entre os clientes, sem nenhum encargo adicional

de banda para o servidor.

Neste novo cenário, os protocolos continu-

am, no aspecto lógico, funcionando de forma se-

melhante àquela quando a rede tinha multicast.

O controle sobre os clientes e os fluxos a serem

transmitidos são os mesmos, a diferença é que

quando houver a necessidade de fluxos comparti-

lhados (anteriormente fluxos multicast), será uti-

lizada uma rede no nível de aplicação.

Para efeito das simulações realizadas em[14],

a rede implementada teve concepção simples. Os

clientes podem enviar dados a outros clientes

(peers) se tiverem banda disponível. Não foram

considerados efeitos de latência. Caso a banda

dos clientes seja insuficiente, o servidor atuará

enviando os fluxos diretamente para os clientes,

evitando a degradação do serviço. As figuras 13 e

14 reúnem os resultados do segundo conjunto de

experimentos, incluindo mais um protocolo conti-

do na primeira abordagem: Batching.[29] O proto-

colo Stream2P mais uma vez se mostra como o

de mais alta performance, reiterando os resulta-

dos observados nos experimentos anteriores. A

observação mais importante, no entanto, é que

essa alta performance só é conseguida na condi-

ção de que todos os clientes (peers) possuam

banda disponível para até dois fluxos simultâne-

os. Na condição desta disponibilidade, está res-

trita, por exemplo, a apenas 50% dos clientes* Figura originalmente publicada em [14].
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possuírem banda disponível ou, ainda, todos pos-

suírem capacidade para apenas um fluxo de da-

dos, os resultados apontam equivalência em

performance entre os protocolos.

Figura 13 – Banda média do servidor, em rede sem multicast.*

Figura 14 – Banda média do servidor, em rede sem multicast.*

Abordagem Bittorrent

Protocolo BT-VoD

O protocolo BT-VoD[20] é na realidade uma

adaptação do protocolo BitTorrent original para o

serviço de VoD. Esta adaptação consiste em duas

modificações: (1) mudança na política de seleção

do pedaço, e (2) mudança na política de seleção

dos vizinhos. Estas modificações são explicadas

a seguir.

Política de seleção do pedaço

Uma janela deslizante (sliding window) é

introduzida no protocolo BitTorrent original, con-

forme ilustrado na figura 15. Esta janela contém

os próximos w pedaços a serem consumidos pelo

cliente. Pedaços que chegam depois do instante

de tempo apropriado para serem visualizados po-

dem ser descartados. Baixar (download) pedaços

localizados à frente da janela não é estrategica-

mente pertinente, pois se consome um tempo que

poderia ser utilizado para baixar (download) peda-

ços contidos dentro da janela. A idéia mais

indicada é, portanto, evitar que os peers peçam

pedaços fora da janela atual. Esta restrição na

seleção dos pedaços notadamente pode dimi-

nuir a velocidade de distribuição do objeto por

inteiro (replicação completa), mas melhora a quali-

dade do serviço VoD, evitando interrupções e/ou

descontinuidades por falta de pedaços.

Figura 15 – Janela deslizante do protocolo BT-VoD.**

É preciso ainda definir que pedaços dentro

da janela deslizante devem ser baixados

(download) primeiramente pelo peer. Adotar uma
* Figura originalmente publicada em [14].
** Figura originalmente publicada em [20].

peers request chunks from the current
initial window window range using BT’s rarest-first policy

window slides if the beginning
chunks are received

chunks not
received yet

received chunks
window slides every playback-interval

missed chunks scheduled playback timeplayback delay
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política seqüencial faria com que os pedaços do

início da janela recebessem sempre a maior prio-

ridade. Esta política teria a desvantagem de não

levar em conta a raridade dos pedaços. Em vez

disso, a proposta do BT-VoD é manter a política

original rarest-first do protocolo BitTorrent.

Por último, resta dimensionar o tamanho

apropriado para a janela deslizante.  Este tama-

nho, denotado por w, deve ser estipulado em fun-

ção do tempo de latência, denotado por d, para

começar a visualizar o objeto. Este tempo deve

permitir baixar (download) todos os pedaços ne-

cessários para visualizar as d unidades da jane-

la, sendo que cada pedaço é visualizado em uma

unidade de tempo. As próximas d unidades são

então baixadas enquanto as d unidades anterio-

res estão sendo visualizadas, e assim por diante.

Para atingir este objetivo, devemos ter o tamanho

da janela, medido em número de pedaços, assim

definido: w = db/c, onde d é a taxa de visualização,

b é a taxa de consumo (download) e c é o tama-

nho do pedaço. A taxa de consumo (download) b

em cada peer deve ser pelo menos igual à taxa

de transmissão (streaming) do objeto.

Política de seleção dos vizinhos

Lembramos que, no protocolo BitTorrent ori-

ginal, os peers selecionam outros peers de acor-

do com a performance observada. Mais precisa-

mente, cada seed seleciona seus peers basean-

do-se em suas taxas de consumo (download), isto

é, nas taxas com que estes peers podem baixar

(download) pedaços do objeto a partir dele. A pri-

oridade será sempre para os peers mais rápidos,

aumentando globalmente a velocidade de distri-

buição (replicação) dos pedaços no swarm.

Ao longo do tempo, poderemos então ob-

servar um subconjunto de peers com conexões

de alta velocidade consumindo boa parte da

capacidade de transmissão (banda) do seed.

Estes peers privilegiados estão assim formando

um tipo de monopólio, pois negam, de forma indi-

reta, a possibilidade de peers mais lentos rece-

berem pedaços do objeto. Como resultado, inú-

meros peers sofrem com um tempo de espera

demasiadamente longo. Muito provavelmente,

apenas por intermédio de um processo de

optimistic unchoking (o qual ocorre em intervalos

longos de tempo) estes peers mais lentos serão

servidos. Portanto, um peer lento do swarm tem

de esperar até que seja eventualmente selecio-

nado por um peer privilegiado, para só então po-

der receber pedaços do objeto.

No protocolo BT-VoD, tem-se o seguinte.

É utilizada uma política na qual, no começo de

cada visualização (dos w pedaços contidos na

janela), cada peer seleciona vizinhos aleatoria-

mente da lista de peers informada pelo tracker

para que possam baixar pedaços a partir dele.

Veja que não se considera a taxa de consumo

(download) do vizinho e isso é repetido no início

de cada janela. Esta política oferece mais

chances para um maior número de peers no swarm

baixar pedaços que eles podem usar para com-

partilhar com outros peers mais tarde. Tendo en-

tão pedaços para compartilhar (transmitir, repli-

car), estes peers usam uma política tit-for-tat até

o final da visualização (dos w pedaços contidos

na janela) para fins de evitar o chamado free-riding.

Como mais peers se tornam capazes de partici-

par ativamente na distribuição do conteúdo du-

rante cada intervalo de visualização (dos w peda-

ços contidos na janela), a eficiência do sistema

tende a melhorar.

Análise de performance

Os autores do protocolo BT-VoD também

utilizaram simulações para avaliar o protocolo
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proposto. Os peers solicitam todo o objeto. Sal-

vo informado diferentemente, os valores dos prin-

cipais parâmetros da rede simulada estão na

tabela 1.

As seguintes três métricas de performance

foram utilizadas: Success Ratio; Normalized

Network Throughput; Average Download Rate. A

primeira métrica representa a continuidade de

visualização, definida como a relação entre o nú-

mero de pedaços que chegam antes do tempo

estipulado para poderem ser devidamente

visualizados e o número total de pedaços do ob-

jeto. A segunda métrica é a relação entre o núme-

ro total de bytes transmitidos (upload) por todos

os peers até um certo tempo e a capacidade total

da rede (isto é, banda total da rede). Por fim, a

terceira métrica, denotada por r, é a taxa média

de recepção (download) do objeto por um peer,

sendo calculada por: r = S/t, onde S é o tamanho

do objeto e t é o tempo médio para recepção do

objeto por um peer.

Tabela1 – Parâmetros da rede simulada.

A tabela 2 traz o impacto da política de sele-

ção dos pedaços sobre a métrica Success Ratio

(%). A política do BT-VoD, isto é, de janela

deslizante junto com a política rarest-first (Sliding

window and rarest-first policy), é disparada a de

melhor performance. A figura 16 mostra como o

tamanho da janela w afeta a qualidade do

streaming. A janela varia de 90 até 540 pedaços,

com uma taxa de transmissão (streaming) de 4

Mbps e uma latência de visualização de 60 se-

gundos. Daí, a janela ótima deveria ser w = 120

pedaços. Na verdade, observa-se que o máximo

da curva ocorre aproximadamente em w = 150

pedaços, isto é, 20% a mais do que o esperado.

Tabela 2 – Comparação das políticas

de seleção de pedaços.

Quando a janela decresce abaixo de um li-

miar, a métrica Success Ratio diminui, pois uma

janela menor impõe restrições mais severas no

processo de seleção do pedaço, reduzindo a efi-

ciência do swarm. Quando a janela cresce, o nú-

mero de pedaços que podem ser trocados (com-

partilhados) também cresce. Ter mais pedaços

faz com que a eficiência do processo aumente

e, daí, a probabilidade de um pedaço chegar em

tempo de ser visualizado. No entanto, aumentan-

do-se a janela além de um certo limiar, grada-

tivamente se deteriora a qualidade do serviço,

pois os peers terminam recebendo (download)

de forma primordial apenas os pedaços mais

raros, deixando inevitavelmente de levar em

conta as restrições de tempo para visualização

dos pedaços.

Rarest-first (BitTorrent)

Seqüencial (abordagem clássica)

Sliding window and rarest-first

23,6 %

8,1 %

83,3 %

Política de seleção de pedaço Success Ratio

Tamanho do vídeo

Tamanho do pedaço

Número inicial de seeds na rede

Número de peers na rede

Banda dos enlaces (conexões)

Número máximo de transferên-
cias (upload) em paralelo

Intervalo para rechoking

Intervalo para optimistic

unchoking

Número de peers informados
na lista do tracker

Número de peers vizinhos

Duração total do objeto

Latência (delay) de visualização

150 MB

256 kB

1

100

10 Mbps

5

5 s

15 s

50

10

400 s

60 s

PARÂMETRO VALOR
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Figura 16 – Success Ratio em função do tamanho da janela.

Os autores do protocolo BT-VoD ainda defi-

niram três regiões de análise em função dos valo-

res de r e b. Lembramos que r é a taxa média de

recepção (download) do objeto por um peer, e b é

feito igual à taxa de transmissão (streaming). As

regiões são: Resource-rich (r > b); Resource-

critical (r = b); Resource-starved (r < b).

Para as três regiões de análise definidas,

observando-se a métrica Success Ratio em fun-

ção do valor da latência de visualização, e a mé-

trica Normalized Network Throughput em função

do tempo, o protocolo BT-VoD teve performance

sempre superior ou pelo menos igual àquela ob-

servada para o protocolo BitTorrent original. É bem

verdade que na região Resource-starved nenhu-

ma das duas políticas mostrou-se apropriada, in-

dicando que algum tipo de política de controle de

admissão de peers deve ser utilizada.[20]

Para efeito de ilustração, as figuras 17, 18  e 19

apresentam a métrica Success Ratio nas regiões

Resource-rich (r = 4,048 Mbps; b = 3 Mbps),

Resource-critical (r = 4,048 Mbps; b = 4 Mbps), e

Resource-starved (r = 4,048 Mbps; b = 5 Mbps),

respectivamente. As figuras 20 e 21 apresentam

a métrica Normalized Network Throughput

nas regiões Resource-rich e Resource-critical,

respectivamente. Nestas figuras, BT-tit-for-tat

refere-se ao protocolo BitTorrent original, enquanto

que BT-randomized-tit-for-tat refere-se ao proto-

colo BT-VoD proposto.

Figura 17 – Success Ratio na região Resource-rich.*

Figura 18 – Success Ratio na região Resource-critical.*

Figura 19 – Success Ratio na região Resource-starved.** Figura originalmente publicada em [20].
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Figura 20 – Normalized Network Throughput na região Resource-rich.*

Figura 21 – Normalized Network Throughput na região Resource-critical.*

Discussão crítica

Em que se pese a primeira abordagem e

redes com multicast, a proposta do protocolo

Merge Interativo (MI) vislumbra uma estratégia de

compartilhamento de fluxos capaz de reunir em

um só protocolo todos os esforços separados

de propostas anteriores para o aumento da esca-

labilidade de sistemas. Os resultados da literatura,

obtidos a partir de simulações em diferentes ce-

nários de análise, confirmam esse pensamento:

o protocolo MI teve, em sua maioria, uma perfor-

mance superior àquelas atingidas por vários

outros protocolos da primeira abordagem.

Com relação à segunda abordagem, a pro-

posta Stream2P foi bem coerente por estabele-

cer a evolução de um protocolo eficiente da pri-

meira abordagem, no caso o protocolo Bandwidth

Skimming (BS), para um protocolo eficiente da

segunda abordagem. Também os cenários consi-

derados nas análises foram bem diversificados,

incluindo protocolos da primeira e da segunda

abordagem e, ainda, tanto redes com multicast

quanto redes sem multicast. Em sua maioria, os

resultados finais foram favoráveis. No entanto, para

fins de se exaurir o assunto, consideramos ainda

pertinente, por exemplo: (1) explorar uma possí-

vel adaptação do protocolo MI para a segunda

abordagem, haja vista ser o MI o protocolo de

melhor performance na primeira abordagem; (2)

utilização de uma métrica capaz de aferir, além

da demanda por banda no servidor, também a

demanda por banda na rede, incluindo aí a de-

manda por banda nos clientes que participam da

distribuição do objeto; por fim, (3) consideração

de cenários interativos nos experimentos.

A terceira abordagem é aquela que ainda está

definitivamente em fase de investigação. A pro-

posta do BT-VoD é a mais recente e constitui-se

um marco da adaptação do protocolo BitTorrent

para sistemas interativos de VoD. Os autores fo-

ram inovadores por introduzir alterações tanto na

forma de seleção dos pedaços dos objetos quan-

to na forma de seleção dos clientes para auxílio

na distribuição dos objetos. No entanto, os experi-

mentos realizados se restringiram a mostrar

que tais inovações produzem resultados mais

satisfatórios que aqueles conseguidos pelo

BitTorrent original. A questão que fica então em

aberto é principalmente a competição do BT-VoD

com outros protocolos anteriormente apresenta-

dos na literatura. Para fins de se exaurir o assun-

to, consideramos ainda pertinente, por exemplo:

(1) comparação competitiva do protocolo BT-VoD* Figura originalmente publicada em [20].
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com outros protocolos da literatura, como aque-

les de[15, 19, 30, 31], (2) consideração de cenários

interativos nos experimentos.

Conclusões

Este trabalho abordou a escalabilidade dos

sistemas interativos de vídeo sob demanda (VoD)

na Internet. Isso foi feito por meio da apresenta-

ção de três protocolos de distribuição de conteú-

do, recentemente publicados na literatura: Merge

Interativo,[21] Stream2P[14] e BT-VoD.[20] Além da

explicação e análise individual da operação de

cada protocolo, também foram explicitados os

resultados alcançados. Algumas de nossas prin-

cipais observações foram:

•  O protocolo Merge Interativo (MI) pode ser

considerado o de performance mais atrati-

va para o modelo cliente/servidor em redes

com multicast implementado. Com base

nas discussões e resultados da literatura,

acreditamos que o nível de otimização

alcançado, sob a perspectiva do modelo

cliente/servidor, já esteja no de máxima

otimização possível;

•  As propostas Stream2P e BT-VoD podem

ser consideradas como marcos de desen-

volvimento para protocolos que utilizam a

colaboração dos clientes na distribuição de

conteúdo. No entanto, muito embora os re-

sultados indiquem performances bem atra-

tivas, ainda acreditamos na necessidade

de estudos complementares com fins de

se exaurir todas as possibilidades de

otimização sob a perspectiva deste modelo

de distribuição colaborativa de conteúdo.

Por fim, como trabalhos futuros, visualizamos

a adaptação do protocolo MI para o modelo de

serviço que conta com a colaboração dos clien-

tes para a distribuição de conteúdo na rede (isto

é, modelo P2P), além da realização de novos

experimentos com os protocolos Stream2P e BT-

VoD em cenários de alta interatividade.
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Resumo

Este trabalho apresenta metodologia de cálculo de correntes induzidas no corpo humano eletricamente
isolado do solo por calçado de sola de borracha, por asfalto ou por camada de concreto, pela ação de
campo elétrico de linha de transmissão de circuito trifásico horizontal de energia elétrica em alta
tensão.

Palavras-chave

Campo elétrico de linha de transmissão; corrente induzida; radiação não ionizante.

Introdução

A corrente induzida no corpo humano é o

único mecanismo bem estabelecido de interação

de campos de 60 Hz com tecidos biológicos.[1]

Em 1995, o formalismo teórico para análise da

solução de correntes induzidas em condutores

cruzados eletricamente longos e finos de raios

iguais[3] foi adaptado ao corpo humano[2][4] mode-

lado como condutores cruzados (corpo-cabeça

e braços), de comprimentos eletricamente muito

curtos e de raios diferentes.

O desenvolvimento analítico de expressões

de correntes induzidas em condutores cruzados

e sua adequação ao corpo humano são apresen-

tados na referência.[5]

O objetivo deste trabalho é apresentar as

equações para correntes induzidas no corpo hu-

mano eletricamente isolado do solo pelo campo

elétrico de linha de transmissão de circuito

trifásico horizontal de energia elétrica em alta

tensão. A importância deste trabalho está em for-

necer recurso teórico para avaliação das quanti-

dades de correntes elétricas induzidas no corpo
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humano eletricamente isolado do solo a partir de

campos de alta tensão.

Equações para correntes induzidas no corpo
eletricamente isolado

Hipóteses para a condição corpo eletricamente

isolado

A expressão corpo na condição isolado re-

fere-se ao corpo humano com as solas dos pés

isoladas do solo por calçado com sola de borra-

cha, por asfalto ou por camada de concreto.

Considerando o corpo humano na condição

em pé, isolado do solo pelo calçado ou outro tipo

qualquer de material isolante, com os braços ele-

vados em ângulos diferentes, α e β, entre o braço

direito e o corpo e entre o braço esquerdo e o

corpo, respectivamente, é estabelecido o modelo

da figura 1, com referencial z = 0 nos pés.

Figura 1 – Modelo de corpo de altura h = h
1
 + h

2
,

em pé, isolado do solo;
braços de comprimento l

1 
= l

2 
= l,

elevados em ângulos α e β com o corpo.

A corrente no corpo é I
1
(z), 0 ≤ z ≤ h

1
, a

corrente no pescoço e cabeça é I
2
 (z), h

1
 ≤ z ≤ h

1

+ h
2
 e as correntes nos braços direito e esquerdo

são I
3
(x), − l

1
 ≤ x ≤ 0, e I

4
 (x),  0 ≤ x ≤ l

2
, respecti-

vamente. inc
zE  é o campo elétrico gerado pela

linha de transmissão de energia elétrica.

O desenvolvimento das equações das corren-

tes induzidas no corpo humano na condição isola-

do é feito a partir da generalização das expres-

sões induzidas no corpo na condição aterrado.[7]

Quando as solas dos pés estão isoladas do solo

por calçado com sola de borracha, por asfalto ou

por camada de concreto, as equações da condi-

ção corpo aterrado[7] podem ser adaptadas para a

condição corpo isolado pela inclusão de impedância

de acoplamento entre o corpo e o solo, modifican-

do a aproximação de corpo curto-circuitado ao solo

da condição aterrado[7] para a condição corpo iso-

lado, resultando condições de junção e de contor-

no específicas da condição isolado.

Considerando a diferença de potencial V em

z = 0, gerada na sola dos pés em função da cor-

rente induzida no corpo e das impedâncias, pode-

se escrever:

L0

L0
A1 ZZ

Z.Z
)]0(I[V

+
−= (1)

onde [I
1
(0)]

A
 é a corrente nos pés na condição

aterrado, dada pela equação 29 da referência[7]

para x = 0. O subscrito “A” identifica a corrente

na condição aterrado; Z
0
 é a impedância do corpo

com os braços elevados num ângulo qualquer e

Z
L
,
 
a impedância de acoplamento entre o corpo e

o solo, dada pela expressão

0
L C.

j
Z

ω
−

=        (2a)

d

A
C 0r0

0
εε

=        (2b)

onde ω = 2πf, C
0
 é a capacitância entre a sola

dos pés e sua imagem no solo, A
0
, a área das

solas dos pés, ε
r
, a permissividade relativa da

camada do material entre a sola dos pés e a ter-

ra, ε
0
, a permissividade relativa do ar, d, a espes-

sura da camada isolante e sua imagem. A fre-

qüência f da corrente induzida é 60 Hz.
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Como as correntes induzidas pelo campo

elétrico incidente E
z
inc e as correntes geradas pela

ddp V são mutuamente independentes. As cor-

rentes induzidas na condição corpo aterrado,

equações 1 da referência[7] são generalizadas para

incluir os parâmetros de isolamento[2] com um

subscrito “v” indicando as correntes induzidas,

na condição corpo aterrado, acrescidas das ge-

radas pela tensão V.

[I
1
(z)]

v
 = A

v
 [c

1
’ cos kz + 1/2 V sen kz]

0 ≤ z  h
1               

(3a)

[I
2
(z)]

v
 = A

v
 [c

2
’ cos kz + c

2
" sen kz]

h
1
≤ z ≤ h = h

1
 + h

2               
(3b)

[I
3
(x)]

v
 = A

v
 C[c

3
’ cos kx + c

3
" sen kx]

l
1
≤ x ≤ 0        (3c)

[I
4
(x)]

v
 = A

v
 C [c

4
’ cos kx + c

4
" sen kx]

0 ≤ x ≤ l
2               

(3d)

Para o corpo aterrado,[7] a condição de con-

torno para a corrente na extremidade dos pés,

em virtude da circunstância de curto-circuito,

estabelece o coeficiente c
1
’’ = 0. Para o corpo

isolado, este coeficiente é estabelecido em fun-

ção da ddp V gerada na camada isolante. A equa-

ção 3a origina-se da equação 1a da referência,[7]

pela inclusão da impedância de isolamento que

modifica a condição de contorno para a condição

isolado.[2] Esta condição de contorno traduz-se

na existência do coeficiente

c
1
’’ = 1/2V (4)

As cargas por unidade de comprimento são:

q(z) =                                                (5a)

q(x) =                                                (5b)

Aplicando as equações 5 às equações 3,

resulta

[q
1 
(z)]

v
 = A

v
’ [ - c

1
’ sen kz + ½ V cos kz]      (6a)

[q
2 
(z)]

v
 = A

v
’ [ - c

2
’ sen kz + c

2
’ cos kz]        (6b)

[q
3 
(x)]

v
 = A

v
’C [ - c

3
’ sen kx + c

3
’ cos kx]      (6c)

[q
4 
(x)]

v
 = A

v
’C [ - c

4
’ sen kz + c

4
’ cos kx]      (6d)

onde,

                                                               (7a)

dA
v
/dz = A

v
’ =                                     (7b)

C =                                                   (7c)

ψ
h
 = 2 ln(2h/a

h
) – 3        (7d)

ψ
l
 = 2 ln(2l/a

l
) – 3        (7e)

ζ
0
 = 120π Ω é o valor da impedância do espaço

livre; c = 3 x 108 m/s é a velocidade da luz no

vácuo; a
h
 é o raio médio do corpo; a

l
, o raio mé-

dio dos braços; e C, o parâmetro de adequação

do modelo de condutores cruzados para o caso

do corpo humano.[2]

Determinação dos coeficientes das condições
de junção e de contorno

A condição de continuidade para as corren-

tes na junção são

I
1
(h

1
) – I

2
 (h

1
) + I

3
 (0) – I

4
 (0) = 0 (8)

As condições de continuidade para as car-

gas na junção são

q
1
(h

1
) = q

2
 (h

1
) =           =                      (9)

dl(z)

  dz

dl(x)

  dx

A
v
 = – j

  4π
  ζ

0
 ψ

h

ψ
h

ψ
I

jA
v

 c

q
3
(0)

  C

q
4
(0)

  C
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As condições de contorno para as corren-

tes nas extremidades do corpo são

I
2
(h) = I

3
(-l

1
) = I

4
(l

2
) = 0        (10)

Aplicando as condições da equação 9 às

equações 3, resulta

q
1
 (h

1
) = A

v
’ [ - c

1
’ sen kh

1
 + 1/2V cos kh

1
]   (11a)

q2 (h1) = Av’ [ - c2’ sen kh1 + c2" cos kh1]     (11b)

q
3
 (0) = A

v
’C [c

3
’.0 + c

3
". 1]                        (11c)

q
4
 (0) = A

v
’C [c

4
’.0 + c

4
". 1]                        (11d)

Substituindo as equações 11 na equação

9, resulta

− c
1
’ sen kh

1
 + 1/2V cos kh

1
 = − c

2
’ sen kh

1
 + c

2
"

cos kh
1
 = c

3
’’ = c

4
’’                (12a)

c
1
’ = c

2
’ + (1/2V – c

2
’’) cotg kh

1
                  (12b)

Aplicando as condições da equação 10 às

equações 3, resulta

c
2
’ =  - c

2
" tg kh        (13)

c
3
’= c

3
" tg kl

1
       (14)

c
4
’ = − c

4
" tg kl

2
 = − c

3
’’ tg kl

2
       (15)

Substituindo a equação 13 na equação 12b,

resulta

c
1
’ = - c

2
" (                      ) + 1/2V cotg kh

1
   (16)

Substituindo a equação 13 na equação 12a,

resulta

c3’’ = c4’’ = c2’’(            )                      (17)

Aplicando a condição de junção para cor-

rentes, equação 8, às equações 3, resulta

[I
1
(h

1
)]

v
 = A

v
 [c

1
’ cos kh

1
 + 1/2Vsenkh

1
]       (18a)

[I2(h1)]v = Av [c2’ cos kh1 + c2" sen kh1]        (18b)

[I
3
(0)[

v
 = A

v
 C [c

3
’ cos o + c

3
" sen 0]            (18c)

[I
4
(0)]

v
 = A

v
 C [c

4
’ cos 0 + c

4
" sen 0]           (18d)

Substituindo as equações 3 18 na equação

8, resulta

[c
1
’ cos kh

1
 + 1/2Vsenkh

1
] − [c

2
’ cos kh

1
 + c

2
"

sen kh
1
] +[C.c

3
’] − [C.c

4
’] = 0

(c
1
’ – c

2
’) coskh

1
 + (1/2V – c

2
’’) sen kh

1
 +C.c

3
’’(tg

kl
1
 + tg kl

2
) = 0                                          (19)

Substituindo as equações 13, 14 e 15 na

equação 19, para l
1
  = l

2
 = l, resulta

c
2
’’ =     (                                             )    (20)

designando,

Q = cos kh
2
 sen kh

1
 tg kl        (21)

W = cos kh – 2CQ        (22)

Substituindo a equação 22 na equação 20,

resulta

c
2
’’ =      (            )                             (23)

Substituindo a equação 23 na equação 16,

resulta

c
1
’ =               .                                 (24)

Substituindo a equação 23 na equação 13,

resulta

c
2
’ = −                           (25)

coskh
2

coskh.senkh
1

coskh
2

coskh

V

2
coskh

coskh – 2Ccoskh
2
senkh

1
tgk/

V

2
coskh

W

V

2
senkh

W

V

2senkh
1

coskh
2

W
 ( coskh

1
 –             )
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Determinação das equações das correntes
associadas às impedâncias Z0 E ZL, e indu-
zidas no corpo, na cabeça e nos braços

As equações completas na condição corpo iso-

lado consistem da soma das seguintes equações:

a) equações das correntes induzidas para a

condição corpo aterrado, equações 29 a 32;[7]

b) equações das correntes associadas às

impedâncias, do corpo, Z
0
, e do isolamento,

Z
L
, que incluem as equações das correntes

induzidas pelo campo elétrico incidente e

as geradas pela ddp, V.

Determinação da equação de I
1

Substituindo c
1
’, equação 24, na equação

3a, de I
1
, resulta

[I
1
(z)]

v
 =

                                                                (26)

Substituindo W, equação 22, eliminando

h
2 
= h – h

1
, na equação 26, e após manipulações

algébricas[5] e utilizando a expressão de Q, equa-

ção 21, resulta

[I
1
(z)]

v
 = –            [sen k (h-z) + 2C.cos k(h

1
 – z).cos

kh
2
.tgkl]                                                    (27)

Determinação da equação de I2

Substituindo c
2
’, equação 13 e c

2
’’, equação

23 na equação 3b, de I2, resulta

[I
2
(z)]

v
 = –          [sen k(h – z)]              (28)

Determinação da equação de I
3

Substituindo c
3
’, equação 14, c

3
’’, equação

17 e c
3
’’, equação 23, na equação 3c, de I

3
, resulta

[I
3
(x)]

v
 =           [                               ]        (29)

Determinação da equação de I4

Substituindo c
4
’, equação 15, c

4
’’, equação

17 e c2
’’, equação 23, na equação 3d, de I4, resulta

[I
4
(x)]

v
 = −                [                                ]    (30)

Aplicação das aproximações das correntes
associadas as impedâncias Z0 E ZL para o
corpo humano modelado como condutores
cruzados

Aproximações de comprimentos eletrica-

mente muito curtos, kh << 1 e kl << 1:

kh <<1, kl << 1                                (31a)

l
1
 = l

2
 = l                                          (31b)

sen kh ≈ kh, sen kl ≈ kl                      (31c)

tgk h ≈ kh, tg kl ≈ kl                           (31d)

cos kh ≈ 1, cos kl ≈ 1                        (31e)

sen2 kh ≈ k2h2, sen2 kl ≈ k2l2                (31f)

k = 4.π.10-7                                       (31g)

Aplicando as aproximações das equações

31 à equação 22, de W, resulta

W = 1 – 2C.k2.h
1
.l ≈ 1                          (32)

Determinação da equação aproximada da

corrente I
1

Usando as aproximações das equações 31

e as constantes, equações 7 na equação 27, de

I1 , resulta

       [I
1
(z)]

v
 = j            [(h – z) + 2C.l]        (33)

A
V
VC

  2W

coskh
2
.senk(I

1
 + x)

          coskI
1

A
V
VC

  2W

coskh
2
.senk(I

2
 - x)

          coskI
2

2πVk

  ζ
0
ψ

h

VA
V

2W

VAV

2W

A 
V
V

2W
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A impedância vista por V é Z
0
 = V.[I

1
(0)]

v
.

Fazendo z = 0 na equações 33, resulta

[I
1
(0)]

v
 = 

0Z
V

 = j
h0

Vk2
ψζ

π
[h + 2C.l]           (34)

Z
0
 = )C2h(k2

.
j h0

.l+π
ψζ

−                          (35)

Substituindo Z
0,
 equação 35, na equação 1,

resulta

V = – [I
1
(0)]

A
L0

L

ZZ
Z
+  

[ ).C2h(k2

.
j h0

l+π
ψζ

− ]      (36)

Substituindo V, equação 36, na equação 33,

resulta

[I
1
(z)]

v
 = – [I

1
(0)]

E 
L0

L

ZZ
Z
+

[
l.C2h

l.C2zh
+

+−
]       (37)

Determinação da equação aproximada da

corrente I
2

Usando as aproximações das equações 31

e substituindo V, equação 36 e A
v
/2, equação 7a

na equação 28 de I
2
, resulta

[I
2
(z)]

v
 = – [I

1
(0)]

A
L0

L

ZZ

Z

+
[

l.C2h
zh

+
−

]     (38)

Determinação da equação aproximada da

corrente I
3

Usando as aproximações das equações 31

e substituindo V, equação 36 na equação, de I
3
,

resulta

[I
3
(x)]

v
 = [I

1
(0)]

E
 

L0

L

ZZ
Z
+ [

l
l

.C2h
)x(C

+
+

]       (39)

Determinação da equação aproximada da

corrente I
4

Usando as aproximações das equações 31

e substituindo W, equação 32 na equação 30 de

I
4
, resulta

[I
4
(x)]

v
 = – [I

1
(0)]

E
 

L0

L

ZZ

Z

+ [
l

l
.C2h
)x(C

+
−

]    (40)

Conjunto das equações aproximadas das
correntes axiais associadas às impedâncias
Z0 E ZL, e induzidas no corpo na condição
aterrado

As expressões finais para correntes, na

condição corpo isolado, por causa de um valor

finito de Z
L
 são:

[I
1
(z)]

v
 = – [I

1
(0)]

E
 

L0

L

ZZ
Z
+ [

l
l

.C2h
.C2zh

+
+−

]     (41a)

       0 ≤ z ≤ h
1

[I
2
(z)]

v
 = – [I

1
(0)]

E
 

L0

L

ZZ
Z
+ [

l.C2h
zh

+
−

]          (41b)

       h
1
 ≤ z ≤ h

[I
3
(x)]

v
 = [I

1
(0)]

E
 

L0

L

ZZ

Z

+ [
l

l
.C2h
)x(C

+
+

]            (41c)

       -l ≤ x ≤ 0

[I
4
(x)]

v
 = – [I

1
(0)]

E
 

L0

L

ZZ

Z

+ [
l

l
.C2h
)x(C

+
−

]          (41d)

       0 ≤ x ≤ l

Equações completas das correntes para a
condição corpo isolado

Como as equações completas para a con-

dição corpo isolado consistem da soma das

equações das correntes induzidas para a con-

dição corpo aterrado, equações 29 a 32, e das

equações das correntes associadas às impedân-

cias do corpo Z
0
, equações 41, e à impedância

de isolamento Z
L
, é necessário obter o termo

[I
1
(0)]

A
, da equação de I

1
(z) para z = 0 na condi-

ção corpo aterrado.

Para a condição corpo aterrado,[7] tem-se:

[I
1
(0)]

A
 = – 

2
hAk 22

{1 + C( 2

2
1

h

]cos[cos2h4 β+α− ll
)}

                                                                (42)

40
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Substituindo a equação 42 nas equações

41, resulta

[I
1
(z)]

v
 = 

2
hAk 22

(
L0

L

ZZ
Z
+ )(

l
l

.C2h
.C2zh

+
+−

).

                                                          (43a)

{1 + C( 2

2
1

h

]cos[cos2h4 β+α− ll
)}

[I
2
(z)]

v
 = 

2
hAk 22

(
L0

L

ZZ
Z
+ )(

l.C2h
zh

+
−

).

                                                          (43b)

{1 + C( 2

2
1

h

]cos[cos2h4 β+α− ll
)}

[I
3
(x)]

v
 = - 

2
hAk 22

(
L0

L

ZZ
Z
+ )(

l
l

.C2h
]x[C

+
+

).

                                                          (43c)

{1 + C( 2

2
1

h

]cos[cos2h4 β+α− ll
)}

[I
4
(x)]

v
 = 

2
hAk 22

(
L0

L

ZZ
Z
+ )(

l
l

.C2h
]x[C

+
−

).

                                                            (43d)

{1 + C( 2

2
1

h

]cos[cos2h4 β+α− ll
)}

Equação completa da corrente I
1

Somando a equação 43a com a equação 29

de I
1
, da condição corpo aterrado, e considerando

 
2

hAk 22

 = 
h0

inc
Z

2

.
Ekh2j

ψζ
π−

 [2] resulta

I
1
(z) = 

h0

inc
Z

2

.

Ekh2
j

ψζ
π

{( 2

2

h

z
1− ) –

L0

L

ZZ
Z
+ (

l
l

.C2h
.C2zh

+
+−

) +

+ C( 2

2
1

h

]cos[cos2h4 β+α− ll
)[1 – 

L0

L

ZZ
Z
+  (

l
l

.C2h
.C2zh

+
+− )]}

                                                               (44)

Equação completa da corrente I2

Somando a equação 43b  com a equação

30 de I
2
, da condição corpo aterrado, resulta

I
2
(z) = 

h0

inc
Z

2

.
Ekh2j

ψζ
π

{( 2

2

h

z
1− ) – 

L0

L

ZZ
Z
+ (

l.C2h
zh

+
−

) +

+ C( 2

2
1

h

]cos[cosl2lh4 β+α−
)[k2h1(h – z) –

– 
L0

L

ZZ
Z
+ (

l.C2h
zh

+
−

)]}                                       (45)

Equação completa da corrente I
3

Somando a equação 44c com a equação

31de I
3
, da condição corpo aterrado, resulta

I
3
(x) = 

lψζ
π

−
.

Ekh2
j

0

inc
Z

2

{ 2
1

h

)x(h2 +l
 – 

L0

L

ZZ

Z

+ (
l

l
.C2h

x
+
+

) –

– 2

22

h

)x( −l
 cos α – C(

L0

L

ZZ
Z
+ )(

l
l

.C2h
x

+
+

)

( 2

2
1

h

]cos[cos2h4 β+α− ll
)}                                (46)

Equação completa da corrente I
4

Somando a equação 44d com a equação

32 de I
4
, da condição corpo aterrado, resulta,

I
4
(x) = j 

lψζ
π

.
Ekh2

0

inc
Z

2

{ 2
1

h

)x(h2 −l
 –

– (
L0

L

ZZ
Z
+ )(

l
l

.C2h
x

+
−

) – ( 2

22

h

x−l
) cosβ –

– C (
L0

L

ZZ
Z
+ )(

l
l

.C2h
x

+
−

)( 2

2
1

h

]cos[cos2h4 β+α− ll
)}

                                                               (47)

Conjunto das equações completas para a

condição corpo isolado

I
1
(z) = 

h

inc
Z

2

.60
Ekh

j
ψ {( 2

2

h

z
1− ) – 

L0

L

ZZ

Z

+ (
.l

l
C2h

.C2zh
+

+−
)+

+ C ( 2

2
1

h

]cos[cos2h4 β+α− ll
)[1 – 

L0

L

ZZ
Z
+  

(
l

l
.C2h

.C2zh
+

+− )]}

                                                                (48)

                                           0 ≤ z ≤ h
1
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I
2
(z) = 

h

inc
Z

2

.60
Ekh

j
ψ {( 2

2

h

z
1− ) – 

L0

L

ZZ

Z

+ (
l.C2h

zh
+

−
) +

+ C( 2

2
1

h

]cos[cos2h4 β+α− ll
)[k2h

1
(h – z) –

– 
L0

L

ZZ
Z
+ (

l.C2h
zh

+
−

)]}                                     (49)

       h
1
 ≤ z ≤ h

1
 + h

2
 = h

I
3
(x) = – 

lψ.60
Ekh

j
inc
Z

2

{ 2
1

h

)x(h2 +l
 –

– 
L0

L

ZZ

Z

+ (
l

l
.C2h

x
+
+

) – ( 2

22

h

x−l
) cos α –

− C(
L0

L

ZZ
Z
+ )(

l
l

.C2h
x

+
+

)( 2

2
1

h

]cos[cos2h4 β+α− ll
)}

       (50)

                                   − l ≤ x ≤ 0

I4(x) = j 
lψ.60

Ekh inc
Z

2

{ 2
1

h

)x(h2 −l
 –

– 
L0

L

ZZ
Z
+ (

l
l

.C2h
x

+
−

) – ( 2

22

h

x−l
) cosβ –

– C (
L0

L

ZZ
Z
+ )(

l
l

.C2h
x

+
−

)( 2

2
1

h

]cos[cos2h4 β+α− ll
)}

                                                               (51)

                                   0 ≤ x ≤ l

Resultados de uma aplicação

Especificações da linha de transmissão e do

corpo humano

Os resultados numéricos são obtidos para

linha de transmissão de energia elétrica com as

especificações: 1 circuito trifásico na configura-

ção horizontal; Freqüência – 60 Hz; Tensão de

linha – 100 kV; Corrente de linha – 300 A; Distân-

cia entre condutores – L = 3 m; Altura do condu-

tor central – H =15 m.

Para determinação das correntes induzidas

I
1
, I

2
, I

3
 e I

4
, é necessário o valor do campo elétri-

co incidente local, E
z
inc. Para determinar E

z
inc, é

necessária a corrente de linha. Para determinar

a corrente de linha são necessárias a tensão de

linha e a impedância característica da linha. Os

procedimentos para determinação de E
z
inc cons-

tam da referência.[5]

Os pontos do corpo humano típico, de 1,75m

de altura, relevantes para comparações de resul-

tados que determinam coordenadas específicas

nas tabelas e gráficos são:

a) Para a corrente induzida no corpo, I
1
: re-

gião dos pés – z = 0m; região do coração –

z = 1,30m.

b) Para a corrente induzida na cabeça e pes-

coço, I
2
: região do pescoço – z = 1,40m.

c) Para a corrente induzida nos braços di-

reito e esquerdo, I
3 
e I

4
, respectivamente: na

região da junção com o corpo – x = 0m; na

região do braço – x = 0,3m.

As regiões do coração, do pescoço e dos

braços foram escolhidas pelas seguintes razões:

o coração, localizado numa região do corpo, tó-

rax, de convergência de correntes; o pescoço,

por concentrar as correntes na direção da cabe-

ça, resultando alta densidade de corrente; e os

braços, por se comportarem como antenas, “dis-

tribuindo” as correntes para corpo.

Resultados numéricos e gráficos das correntes

para o corpo isolado do solo

Corrente induzida no corpo, I1

A tabela 1 e o gráfico da figura 2 mostram

resultados da corrente I1, em Z = 1,3 m, região

do coração.
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Tabela 1 – Valores da corrente induzida no corpo I
1
, em

mA, na condição corpo isolado.

Figura 2 – Gráficos das correntes induzidas no corpo, I
1
,

em z = 1,3 m, condição corpo isolado.

Corrente induzida na cabeça e pescoço, I2

A tabela 2 e o gráfico da figura 3 mostram

os resultados da corrente I
2
, em Z = 1,4 m , re-

gião do pescoço.

Tabela 2 – Valores da corrente I
2
 em mA,

na condição corpo isolado.

Figura 3 – Gráficos das correntes induzidas no pescoço,
I
2
, em z = 1,4 m, condição corpo isolado.

Corrente induzida no braço direito, I3

A tabela 3 e o gráfico da figura 4 mos-

tram os resultados da corrente I
3
, em X = - 0,3

m, região do braço direito. Os sinais negati-

vos na tabela 3 indicam o sentido real da cor-

rente no braço direito, contrário ao estabele-

cido na condição de contorno, equação 10,

direção +x. Os resultados utilizados na ob-

tenção do gráfico da figura 4 são os da tabela

3, multiplicados por (-1), em virtude da com-

patibilidade com a orientação +x, da condi-

ção de contorno.

Tabela 3 – Valores da corrente I
3
 em mA,

na condição isolado
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Figura 5 – Gráficos das correntes induzidas no braço esquerdo,
I
4
, x = 0,3m, na condição corpo isolado.

Comentários

A situação mais crítica para a corrente no
corpo corresponde ao valor de I

1
 = 297 A, tabela 1,

ocorre para os braços totalmente elevados, α = β
= 180°, para a região do coração, o que é espera-
do a partir do conhecido “poder das pontas”.

Para a corrente na cabeça, I
2
, a situação

mais crítica ocorre quando os braços estão total-
mente baixados, α = β = 0° na tabela 2.

As condições α = 180° ou β = 180° indicam
elevação na vertical de cada um dos braços isola-
damente, nestes casos os valores das correntes
nos braços são iguais em valor absoluto, tabela 3,
linha α = 180° e tabela 4, coluna β = 180°, o que é
esperado a partir do fato de os braços funcionarem
segundo o conceito do “poder das pontas”.

Figura 4 – Gráficos das correntes induzidas no braço direito,
I
3
, x = - 0,3 m, condição corpo isolado.

Corrente induzida no braço esquerdo, I4

A tabela 4 e o gráfico da figura 5 mostram

os resultados da corrente I
4
, em X = 0,3 m, região

do braço esquerdo.

Tabela 4 – Valores da corrente I
4
 em mA, n

a condição corpo isolado
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Introdução

O crescimento da população mundial nas

últimas décadas fez aumentar a demanda de con-

sumo energético, induzindo a implementação de

cada vez mais unidades geradoras de energia.

De acordo com a CTEEP (Companhia de Trans-

missão de Energia Elétrica Paulista), estima-se

que a necessidade global de energia cresça

acima de 70% até 2020.

Atualmente existe uma grande preocupação

acerca do efeito estufa em virtude do aumento

de gases traço na atmosfera, principalmente o

CO
2
 (SANTOS, 2006). De acordo com o relatório

do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate

Change) de maio de 2007, a humanidade terá de

diminuir de 50% a 85% as emissões de CO
2
 até

a metade deste século, para salvar o clima do

planeta. Com este intuito, o governo brasileiro

resolveu retomar seu programa de energia

nuclear.

Sabe-se que as usinas nucleares, em sua

operação normal, não liberam para a atmosfera

quantidades de poluentes suficientes a ponto de

alterar sua composição de modo significativo.

Porém, em casos de acidentes, os efluentes por

elas emitidos possuiriam um alto grau de pericu-

losidade pelo fato de conterem material radioativo

que podem causar sérias conseqüências ao am-

biente e à população que vive nas vizinhanças da

usina. As liberações dependem do tipo de usina

e do processamento específico dos rejeitos radi-

oativos gerados.

Essencialmente, os radionuclídeos liberados

na atmosfera são: gases nobres (Xenônio-133 e

Criptônio-85), gases ativados (Argônio-41, Carbo-

no-14, Nitrogênio-16 e Enxofre-35), Trício (vapor e

gás), halogênios e particulados (MELAZO, 2006).

PESQUISA

Resumo

A atmosfera desempenha um papel fundamental na dispersão (transporte e difusão) de partículas
radioativas emitidas por usinas nucleares. No estudo da qualidade do ar, os modelos atmosféricos são
amplamente utilizados a fim de estimar a concentração e o comportamento da distribuição espacial
dos poluentes lançados na atmosfera a partir de uma fonte pontual. Geralmente, para usinas nuclea-
res, o Modelo Gaussiano é o mais empregado. Este artigo visa apresentar uma síntese da modelagem
atmosférica utilizada para efluentes liberados por usinas nucleares.

Dispersão atmosférica em sítios
de usinas nucleares

Laura Alice de Araújo Ribeiro* e Maysa Joppert Coelho**

* Metrologia (2007). Aluna de Mestrado em Engenharia Nuclear do Instituto Militar de Engenharia – IME.
** Professora do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Nuclear – IME.
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Para avaliar as conseqüências de uma libe-

ração de material radioativo para a atmosfera, deve-

se prever o destino dos efluentes no espaço e no

tempo. O potencial de risco de uma liberação

depende das formas pelas quais os efluentes são

diluídos e transportados pela atmosfera, além dos

mecanismos pelos quais os mesmos são depo-

sitados na superfície (EISENBUD, 1973). Para

prever estes processos atmosféricos, faz-se uso

dos modelos numéricos de dispersão atmosférica.

Especificamente, no caso de usinas nucleares, o

modelo mais utilizado é o Modelo Gaussiano.

Lima-e-Silva Filho (1984), em seu estudo do

cálculo da dose da radiação decorrente da

ressuspensão de radionuclídeos na atmosfera,

destaca a importância da modelagem da disper-

são atmosférica em seu trabalho, já que as par-

tículas que contaminam o solo têm origem na

pluma radioativa.

Bellasio et al (1999), apud Franco (2005),

documentaram o acidente de Chernobyl que cau-

sou a liberação para a atmosfera de inúmeras

substâncias radioativas, resultando em contami-

nação na maioria dos países da Europa. Neste

evento ficou evidenciado que deve haver um con-

junto de procedimentos para tomadas de deci-

são, sendo importante o uso de modelos de dis-

persão de curto e longo alcance.

Parâmetros meteorológicos

A concentração de uma determinada subs-

tância na atmosfera varia no tempo e no espaço

em função de reações químicas e/ou fotoquí-

micas, dos fenômenos de transporte, de fatores

meteorológicos (ventos, turbulências e inversões

térmicas) e da topografia da região. Para isso, as

condições meteorológicas têm um papel

determinante no transporte de poluentes entre a

fonte e o receptor. Portanto, as análises dos

dados meteorológicos, a definição dos períodos

críticos, o monitoramento dos poluentes e a mo-

delagem matemática para simulação da qualida-

de do ar são as ferramentas principais para os

estudos relacionados aos planos de controle da

poluição do ar.

De acordo com Turner (1994), os gases ra-

dioativos emitidos em usinas nucleares podem

sofrer processos que alterem sua concentração

na atmosfera como:

• Decaimento radioativo e reações químicas

provenientes;

• Deposição úmida;

• Deposição seca;

• Formação e coalescência de aerossóis;

• Ressuspensão de material depositado na

superfície.

A maior parte desses efeitos pode ser ex-

pressa matematicamente e incluída nos cálculos

do modelo, se necessário. Alguns deles podem

ser vistos na figura 1. Os cálculos destes efeitos

podem ser encontrados em IAEA SAFETY

GUIDES N.50-SG-S3 (1980).

Figura 1 – Os processos que afetam o transporte de partículas e
em especial os radionuclídeos na atmosfera

Fonte: Adaptada de ZANNETTI (1990) apud FRANCO (2005)

A relação entre a meteorologia e a disper-

são atmosférica envolve principalmente o com-

portamento do vento. A direção do vento tem um

PRECIPITAÇÃO
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papel significativo no transporte de poluentes, pois

determina a direção para onde as partículas são

carregadas. Entre os níveis de aproximadamente

500-750m, o vento flui quase perpendicularmente

às isóbaras e sua velocidade é dimensionada pelo

gradiente de pressão horizontal. Próximos à su-

perfície, os efeitos de fricção retardam o fluxo do

vento, podendo causar mudança na direção

(SMITH, 1973). O perfil de velocidade do vento é,

portanto, afetado pelas mudanças de terreno

subjacente e pela estabilidade térmica da atmos-

fera. O grau de turbulência da atmosfera é um

parâmetro de suma importância para a dispersão

atmosférica.

A turbulência, fator da maior importância na

dispersão vertical dos poluentes, é resultado di-

reto dos efeitos térmicos e mecânicos (SANTOS,

2006).

A turbulência mecânica é caracterizada pela

ação do vento, podendo ser gerada pelo cisalha-

mento do vento e por “bloqueios” que impeçam o

escoamento do fluxo de ar. Por outro lado, a tur-

bulência térmica é produzida pelo efeito da

flutuabilidade da parcela em virtude da diferença

de densidade do ar causada pelo aquecimento/

resfriamento da superfície. As termas (parcelas

de ar que por causa do aquecimento tendem  a

ascender) geradas têm a capacidade de carre-

gar partículas em suspensão no ar que consi-

gam se fixar a elas, incluindo os poluentes

(TURNER, 1994). Por isso, ao desenvolver um

modelo é importante levar em consideração es-

tes efeitos.

Modelos atmosféricos

O comportamento dos efluentes liberados na

atmosfera por usinas nucleares é simulado por

intermédio de modelos matemáticos de disper-

são atmosférica.

Existem muitas fórmulas teóricas para a dis-

persão atmosférica, porém a mais comum para

uma emissão pontual e contínua é dada pela su-

posição da expressão Gaussiana. Um esquema

do modelo gaussiano pode ser visualizado na fi-

gura 2. Neste modelo assume-se:

• Emissão contínua;

• Conservação de massa;

• Regime steady-state (não transiente);

• Velocidade do vento unidirecional e cons-

tante;

• Condições homogêneas e estacionárias de

turbulência atmosférica.

Figura 2 – Modelo Gaussiano de pluma atmosférica
Fonte: Adaptado de TURNER (1994)

A equação básica da dispersão é vista abaixo:
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Cada termo é apresentado a seguir:

Fator de emissão: Q

Fator do transporte na direção x:   
u
1
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Fator da difusão na direção y:
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Onde, de acordo com EISENBUD (1973):

χ = Concentração de radionuclídeo em Curie

por unidade de volume (Cim–3)

Q = Taxa de emissão de radionuclídeo em

Curie por unidade de tempo (Cis–1)

u = Velocidade do vento no ponto de emis-

são (ms–1)

σy = Desvio  padrão da distribuição da con-

centração na direção y

σ
z
 = Desvio padrão da distribuição da con-

centração na direção z

π = Constante matemática igual a 3,1415926...

H = Altura efetiva

Determinação dos coeficientes de dispersão

σy e σz

Os valores numéricos de σy  e  σz  variam de

acordo com as condições de estabilidade, o

cisalhamento do vento e a rugosidade do terreno.

Pasquill (1961) apresentou o conceito das clas-

ses de estabilidade e foi uma enorme contribuição

para os cálculos de dispersão atmosférica que utili-

zam o modelo de pluma gaussiana como metodo-

logia. As classes de estabilidade de Pasquill são

caracterizadas de acordo com a velocidade do

vento, radiação solar incidente e cobertura de nuvem,

como visto na tabela 1. As classes são divididas

em extremamente instável (A), moderadamente

instável (B), ligeiramente instável (C), neutra (D),

ligeiramente estável (E), moderadamente estável

(F). Em casos de velocidade baixa do vento à noite

pode ser considerada uma sétima classe de es-

tabilidade referida como extremante estável (G).

Gifford (1961), apud  Boçon (1998), desenvol-

veu as correlações mais freqüentemente utilizadas

para determinar os coeficientes de dispersão em

modelos gaussianos, conhecidas como as curvas

de Pasquill-Gifford que relacionam σy  e σz (coefi-

cientes de dispersão horizontal e vertical respecti-

vamente) com a distância da fonte e com a classe

de estabilidade. As curvas de σy e σz  Pasquill-

Gifford podem ser vistas nas figuras 3 e 4.

É importante ressaltar que estas curvas fo-

ram desenvolvidas fazendo algumas considera-

ções, como terreno plano e fonte localizada na

superfície. Caso haja necessidade de alta preci-

são, os coeficientes de difusão devem ser deter-

minados experimentalmente na localização do

sítio (EISENBUD, 1973).

Cálculo da altura efetiva

Uma importante consideração feita nos cál-

culos de concentração é a altura efetiva (H), re-

sultante da soma da altura da chaminé (h) com a

altura de ascensão da pluma no momento em que

ela é liberada (�h), como visto na figura 5. As equa-

ções utilizadas foram obtidas do IAEA SAFETY

GUIDES N.50-SG-S3 (1980).

Tabela 1 –  Classe de Estabilidade de Pasquill

 Fonte: Adaptado de TURNER (1994)

Velocidade
do Vento a
10m (m/s)

<2
2-3
3-5
5-6

>6

For te

A
A-B
B
C

C

Mode-
rado

A-B
B

B-C
C-D

D

Fraco

B
C
D
D

D

Cobertura
fina de nuvens
ou cobertura
de nuvens

baixas >4/8

–
E
D
D

D

Cobertura
de nuvens

<3/8

–
F
E
D

D

INSOLAÇÃO NOITE
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Figura 3 – Curvas de Pasquill-Gif ford para Sigma y
Fonte: Adaptado de SMITH (1973)

Figura 4 – Curvas de Pasquill-Gif ford para Sigma z
Fonte: Adaptado de SMITH (1973)

Figura 5 – Ilustração da Altura Efetiva
Fonte: Lisboa (2005)

• �h para Condições Instáveis ou Neutras

A maior parte dos modelos de dispersão

calcula tanto a ascensão em virtude do empuxo

quanto o momento. Para determinar a ascensão

por causa do empuxo em casos instáveis ou neu-

tros, é necessário primeiramente calcular o fluxo

de empuxo F pela equação (2).

              ( )s

2

T
Tgvd

F
4

Δ=                           (2)

Onde:

F = fluxo de empuxo, m4/s3

g = aceleração da gravidade, m / s2

v = velocidade de saída do gás, m/s

d = diâmetro do interior da chaminé, m

�T = temperatura do gás menos a tempera-

tura do ambiente, K

T
s
= temperatura do gás, K

A ascensão (�h) em condições instáveis

ou neutras é calculada a partir das equações

abaixo, onde u
h
= velocidade do vento no topo

da chaminé.

•  F<55

   �h = 21,425F3/4/uh                               (3)

• F ≥ 55

  �h = 38,71F3/5/u
h 
                                (4)

A ascensão por momento é obtida pela

equação (5).

  �h = 3dv/u
h 
                                        (5)

O �h considerado será o valor mais alto en-

contrado entre as equações (3 ou 4) e a equa-

ção (5).

A -  EXTREMAMENTE  INSTÁVEL

B -  MODERADAMENTE INSTÁVEL

C -  LIGEIRAMENTE  INSTÁVEL

D -  NEUTRO

E -  LIGEIRAMENTE  ESTÁVEL

F -  MODERADAMENTE  ESTÁVEL

A -  EXTREMAMENTE  INSTÁVEL

B -  MODERADAMENTE INSTÁVEL

C -  LIGEIRAMENTE  INSTÁVEL

D -  NEUTRO

E -  LIGEIRAMENTE  ESTÁVEL

F -  MODERADAMENTE  ESTÁVEL

 

Δh 

h
 

z 

x 

fonte virtual 

H 
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• �h para Condições Estáveis

Para calcular �h por empuxo em condições

estáveis, deve-se considerar uma nova variável, o

parâmetro de estabilidade s, determinada pela

equação:

s = (gdθ /dz) /T                                    (6)

Onde:

g = aceleração da gravidade, m/s2

dθ /dz = variação da temperatura potencial

com a altura = dT/dz + ⎡, K/m

T = temperatura do ar do ambiente, K

⎡= lapse-rate adiabático = 0,0048 K/m

A determinação da ascensão final da pluma

para estas condições é obtida pelas equações (7).

�h = 2,6 [F/(u
h
s)]1/3                                (7)

Porém, para casos de calmaria, utiliza-se a

equação (8).

�h = 4F1/4s– 3/8                                       (8)

O menor valor encontrado de �h por

empuxo, calculado pelas equações (7) e (8), é

então comparado com �h por momento, podendo

ser obtido pela equação (9).

�h = 1,5 [(v2d2T) / (4T
s
u

h
)]1/3 s– 1/6                         (9)

A equação (5) para condições instáveis e

neutras também é usada, e o menor valor encon-

trado das duas equações é considerado �h por

momento para condições estáveis. Posterior-

mente, este menor valor é comparado com �h

por empuxo, e o maior valor obtido é dado como

�h para condições estáveis.

Enquanto a temperatura das partículas da

pluma for maior que a temperatura do ar, a pluma

continua a se elevar. O tempo necessário para

dissipar a diferença de temperatura irá variar com

a natureza da pluma e com as condições atmos-

féricas, mas geralmente dura aproximadamente

três ou quatro minutos. Por outro lado, o efeito

momento tem um tempo de dissipação muito

menor, por volta de 30 a 40 segundos. Durante o

tempo em que a temperatura excedente está sen-

do dissipada, �h é estimada para todas as con-

dições atmosféricas (instáveis, neutras ou está-

veis), pela equação (10). Aqui, �h é a ascensão

gradual.

�h = (1,60F1/3 x2/3)u
h                        

                 (10)

Onde x é a distância da fonte em metros.

A distância onde ocorre a ascensão final, x
f 
,

pode ser obtida apenas com o fluxo de empuxo,

como visto pelas equações abaixo:

• Condições instáveis ou neutras para F<55

x
f
 = 49F5/8                                           (11)

• Condições instáveis ou neutras para F≥55

x
f
 = 119F2/5                                           (12)

• Condições estáveis

x
f
 = 2,0us– 1/2                                         (13)

Determinação da dose no tecido por inter-
médio da concentração de um determinado
efluente

A dose em virtude da inalação de um

radionuclídeo pode ser obtida por intermédio da
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concentração do mesmo no ar em um ponto de

interesse. De acordo com Peterson (1998), a

dose pode ser obtida pela equação (14), vista

abaixo:

                                                         (14)

Onde:

D = Dose

χ = Concentração de radionuclídeo em Curie

por unidade de volume (Cim–3)

Q = Taxa de emissão de radionuclídeo em

Curie por unidade de tempo(Cis–1)

FCD = fator de conversão de dose (mrem.pCi–1)

T
r
= taxa de inalação (m3s–1)

t = tempo de exposição (s)

O fator de conversão de dose (FCD) é de-

pendente do tipo de radionuclídeo inalado e do

órgão do corpo humano no qual se pretende cal-

cular a dose. Este fator é tabelado no Regulatory

Guides 1.109 (1977) da U.S. Nuclear Regulatory

Comission.

Por fim, a taxa de inalação depende da ida-

de da pessoa exposta. Para um adulto, esta taxa

de inalação é igual a 8.400 por ano, de acordo

com Peterson (1998).
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Doutorado

RESUMOS DE DISSERTAÇÕES

Mestrado

SINTERIZAÇÃO DO SIC COM ADIÇÃO
DO COMPÓSITO AI2O3-YAG

Autor: Maj Eduardo de Sousa Lima

Orientador: Cel R/1 Luis Henrique Leme Louro

Curso: Ciência dos Materiais

Tese defendida no Rio de Janeiro, em 22/02/06

Este estudo investigou a sinterização do

α-SiC nacional com adição de uma mistura de

AI
2
O

3
 e Y

2
O

3
 e do compósito AI

2
O

3
-YAG. A mistu-

ra de AI
2
O

3
 e Y

2
O

3
 foi inicialmente moída em um

moinho planetário. Parte desta mistura foi utili-

zada para a obtenção do compósito, cuja produ-

ção por reação em estado sólido sem pressão

foi conseguida pela primeira vez neste trabalho,

o que também se pode dizer de seu uso como

aditivo do SiC. Os dois aditivos foram usados nas

proporções de 5, 10 e 15% em peso. As mistu-

ras foram novamente moídas, desaglomeradas,

peneiradas e prensadas uniaxial e isostatica-

mente, a pressões de 30 e 200 MPa. As sinteriza-

ções foram realizadas a 1.800, 1.850 e 1.900° C,

por 30min, em atmosfera de argônio.

Os pós de SiC, AI
2
O

3
 e Y

2
O

3
, como recebi-

dos e após o processamento, foram caracte-

rizados por difração de raios X, microscopia ele-

trônica e medidas de área superficial, tamanho

de partícula e densidade aparente. O pó de SiC

como recebido foi também caracterizado por

medidas reológicas. As amostras sinterizadas

foram caracterizadas por difração de raios X,

microscopia eletrônica e medidas de densidade,

porosidade, contração, perda de massa, módulo

de elasticidade, coeficiente de Poisson, dureza

e tenacidade à fratura.

As propriedades do material sinterizado si-

tuaram-se dentro da faixa relatada na literatura.

Foram conseguidas altas densidades, acima de

98%, assim como uma baixa porosidade aparente,

da ordem de 0,32%. O módulo de elasticidade

atingiu valores de até 401GPa. Os valores de

dureza variaram de 20 a 25 GPa e os de tenaci-

dade à fratura, de 3,87 a 8,18 MPa.ml/2.

A importância desta pesquisa reside na pers-

pectiva de se obter um produto sinterizado a par-

tir de SiC nacional, de baixo custo quando com-

parado ao produto importado. A produção deste

compósito por meio do método desenvolvido

nesta tese é inédita, assim como o seu uso como

aditivo de sinterização do SiC.

GERAÇÃO DA MODELAGEM DE SISTEMAS
MULTIAGENTES A PARTIR DE CENÁRIOS

Autor: Leonardo Lima dos Santos

Orientador: Ricardo Choren Noya

Curso: Sistemas e Computação

Tese defendida no IME, em 17/02/06

A Engenharia de Software Orientada a Agen-

tes é uma abordagem recente, entretanto, o

paradigma de agentes vem sendo utilizado com

sucesso em aplicações industriais, tais como

telecomunicações e comércio eletrônico. Por ser

uma área que ainda não está madura, carece de

metodologias de especificação, técnicas e ferra-

mentas que ofereçam suporte ao desenvolvi-

mento de sistemas orientados a agentes.

O grande interesse nesta área levou a ela-

boração tanto de metodologias de desenvolvi-
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mento quanto de Iinguagem de modelagens de

SMA. Entretanto, estas metodologias e lingua-

gens não se preocupam explicitamente com a

elicitação de requisitos e a sua transformação

em modelos de análise de SMA, o que gera uma

lacuna entre eles e os artefatos produzidos ao

longo da modelagem do SMA.

Para tratar do problema acima exposto,

nesta dissertação, apresentamos um conjunto de

diretrizes para a geração dos artefatos de mo-

delagem de SMA, que emprega a técnica de ce-

nários em conjunto com o  Léxico Ampliado de

Linguagem (LAL) como fonte de informação. Es-

pecificamente, essa dissertação descreve como

a lacuna entre a elicitação de requisitos e a aná-

lise orientada a agentes pode ser diminuída. O

método proposto guia a construção dos artefatos

de modelagem de SMA, permitindo um rastrea-

mento inicial dos elementos presentes nos dia-

gramas, pelos rastros que são registrados ao longo

da aplicação do método.

Nosso trabalho está focado na geração dos

diagramas de ANote que especificam a estrutura

de um SMA: diagramas de objetivos, ambiente

e agentes.

Finalmente, a  aplicação das diretrizes é

ilustrada por um estudo experimental: Meeting

Scheduler.

ALGORITMOS DEDICADOS PARA
CÁLCULO DE VERTEX SEPARATION /
LAYOUT ÓTIMO E EDGE SEARCH NUMBER /
PLANO DE BUSCA ÓTIMO EM ÁRVORES
BINÁRIAS CHEIAS

Autor: Simone Kimihe Kawasaki de Oliveira

Orientadora: Profa Claudia Marcela Justel

Curso: Sistemas e Computação

Tese defendida no IME, em 17/02/06

Urn layout linear L é a numeração dos vér-

tices de um grafo. Dado um layout linear L, o

vertex separation de G = (V, E) com relação a L,

vs
L
(G), é a máxima quantidade de vértices que

encontram-se à esquerda de um vértice qual-

quer, e que possuem alguma aresta incidente à

direita deste vértice. O vertex separation de G,

vs(G), consiste em encontrar o menor valor

possivel de vs
L
(G) considerando todos os layouts

L de G. O layout que efetiviza o mínimo é cha-

mado de layout ótimo.

O edge search number de um grafo G,

esn(G), envolve encontrar a menor quantidade de

guardas necessária para capturar um fugitivo

móvel que se encontra escondido em uma ares-

ta de G. Um plano de busca ótimo é uma se-

qüência de movimentações de guardas que utili-

za esn(G) guardas para capturar o fugitivo.

Vertex separation, layout ótimo, edge search

number e plano de busca ótimo são prolemas

NP-completos em grafos. No entanto, todos es-

tes problemas possuem algoritmos de tempo

polinomial para árvores.

Os principais resultados deste trabalho

são quatro algoritmos que foram adaptados a

partir dos seus algoritmos lineares em árvo-

res para o caso particular das árvores binári-

as cheias.

Esta dissertação também apresenta e pro-

va dois novos teoremas. O primeiro deles mos-

tra que o vertex separation de uma árvore biná-

ria cheia T
h
 depende de sua altura h, ou seja

vs(T
h
) = [(h+ 1 )/2]. Para as árvores binárias

cheias, o segundo teorema melhora o resulta-

do para grafos obtido por Ellis em 1994, onde

vs(G) ≤ esn(G) ≤ vs(G) + 2. Este novo teorema

determina que o edge search number de uma

árvore binária cheia T
h
 é igual ao seu valor de

vertex separation mais 1, mais precisamente,

esn(T
h
) = vs(T

h
) + 1.
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PLATAFORMA ORIENTADA A SERVIÇOS
PARA O DESENVOLVIMENTO DE AGENTES
PROATIVOS

Autor: Mauro Monteiro Silva

Orientador: Ricardo Choren Noya

Curso: Sistemas e Computação

Tese defendida no IME, em 20/02/06

O desenvolvimento de Sistemas Multiagen-

tes é uma abordagem nova que utiliza a abstra-

ção de agentes para modelagem de sistemas

distribuídos e complexos. Os agentes são defini-

dos como entidades que são capazes de ações

autônomas em busca dos seus objetivos de proje-

to. Contudo, muitas das plataformas existentes não

utilizam o conceito de objetivo como elemento de

primeira ordem (elemento chave) na implementação

de Sistemas Multiagentes, não permitem configu-

rar o grau de proatividade dos agentes e criam um

forte acoplamento entre os agentes e suas ações.

A falta de uma representação para esses

conceitos acaba por transferir a responsabilida-

de da implementação deles para o desenvolvedor,

contribuindo para que estes conceitos fiquem

misturados e espalhados juntos com a criação

das ações executadas pelos agentes. Desta

forma, fica difícil identificá-los na implementação

dos agentes. Além disso, existe o forte acopla-

mento entre o agente e suas ações, o que difi-

culta o reuso e a manutenção das ações, com-

plicando a evolução dos agentes.

Para resolver estes problemas, este traba-

lho propõe uma plataforma para o desenvolvimento

de gentes baseada nos objetivos dos agentes,

que foram identificados nas fases de análise. A

plataforma oferece uma associação direta des-

tes objetivos aos agentes e um mecanismo que

permite ao desenvolvedor configurar o grau de

proatividade que o agente deve apresentar.

Esta plataforma introduz alguns conceitos

definidos na Arquitetura Orientada a Serviços

(SOA) no desenvolvimento de Sistemas Multiagen-

tes. Por meio dessa integração, busca-se uma

redução no aclopamento existente entre o agen-

te e suas ações, procurando facilitar o desenvol-

vimento das ações e promover o seu reuso.

AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
EM APLICAÇÕES MÉDICAS DE RAIOS X
UTILIZANDO LÓGICA DIFUSA

Autor: Luiz Antônio Castelo e Silva

Orientadores: Nadya Maria Prado Damasceno

Ferreira e Marcello Goulart Teixeira

Curso: Engenharia Nuclear

Tese defendida  no IME, em 20/02/06

O objetivo da radiologia diagnóstica é pro-

duzir uma imagem na forma de sombras de vári-

os tamanhos, formas e graus de enegrecimento,

de tal maneira que os médicos possam avaliar

tais imagens e dar um diagnóstico seguro, tendo

um compromisso com o menor risco para o

paciente.

Foram realizados procedimentos coordena-

dos de forma a otimizar as imagens obtidas em

exames de tórax no setor de radiologia em um

hospital de porte III, localizado na Cidade do Rio

de Janeiro.

Fatores como o equipamento que produz os

raios X, a técnica radiográfica escolhida, estoca-

gem do filme, processamento, acompanhamen-

to dos procedimentos foram estudados na busca

de melhoria da imagem radiográfica.

A lógica difusa foi utilizada para a modela-

gem do problema da avaliação da imagem, sen-

do tratadas 114 radiografias. Os critérios para

inclusão da imagem foram: os procedimentos
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serem totalmente acompanhados pelo autor do

estudo; ter sido coletada as informações relati-

vas à técnica utilizada, sala, porte físico e sexo

do paciente; ter sido respondido, num questioná-

rio proposto, os 12 primeiros itens, dos 15 exis-

tentes. Testes impostos pela ANVISA permitiram

avaliar o equipamento emissor de raios X. Foi fei-

ta alteração na filtração adicional de forma a pro-

piciar uma melhor da grandeza mR/mAs do equi-

pamento, sem que os níveis referentes a DEP

(Dose de Entrada na Pele) ultrapasse 25% da

avaliação com filtração mais alta.

O velamento excessivo dos filmes foi dimi-

nuído em virtude das medidas adotadas em rela-

ção à vedação à entrada de luz e troca da lâmpa-

da de segurança. Melhorias no processamento

foram observadas. Progressos foram alcançados

ao se estabelecer uma comunicação, por um pro-

cesso de educação informal, feito junto aos téc-

nicos e estagiários.

A lógica difusa facilitou a atuação junto aos

médicos. Pôde-se verificar que, mesmo que de

maneira discreta, melhorias nas condições ge-

rais da qualidade da imagem do ponto de vista

dos especialistas foram alcançadas.

CONTRIBUIÇÃO AO PLANEJAMENTO
E OPERAÇÃO DA COLETA SELETIVA
EM ÁREA URBANA

Autor: Karina Peixoto

Orientadores: Vânia Barcellos Gouvêa Campos

e Márcio de Almeida D’ Agosto

Curso: Engenharia de Transportes

Tese defendida no lME, em 21/02/06

A implantação de programas referentes a

coleta e tratamento de material reciclável tem-se

mostrado de fundamental importância, tanto para

o poder público quanta para a população. AIém

de preservar e recuperar o meio ambiente, com a

redução do lixo lançado em aterros sanitários, a

conscientização sobre a importância da coleta

seletiva e da reciclagem gera empregos, man-

tém a cidade mais limpa e estimula a cidadania,

visto que as pessoas passam a se preocupar

com a separação do lixo produzido, resultando

em um benefício gera!.

Entretanto, observa-se que a maioria dos

municípios brasileiros não opera programas de

coleta seletiva, e, naqueles onde esta foi implan-

tada, grande parte não teve critérios ao adotar

uma modalidade de coleta e realiza sua opera-

ção de modo empírico. Isso ainda ocorre por cau-

sa da carência de informações sobre coleta se-

letiva, que são essenciais para análises que pos-

sam subsidiar a implantação de novos progra-

mas, o planejamento e execução de políticas e

ações mais adequadas.

Em virtude das questões apresentadas an-

teriormente, a proposta deste trabalho é desen-

volver um procedimento de apoio a tomada de

decisão para implantação ou melhoria da coleta

seletiva de resíduos sólidos domiciliares e co-

merciais em área urbana, contribuindo com o pla-

nejamento e a operação da coleta.

Foi possível desenvolver um procedimento

através do qual é dado apoio a tomada de deci-

são a respeito da coleta seletiva. Isso ocorre

por meio de algumas características da cidade,

que são utilizadas para identificar a abrangência

e a dimensão da coleta, a freqüência e tipos de

veículos empregados, e assim definir a quanti-

dade de recicláveis a coletar, o tamanho e a lo-

calização dos contêineres e a programação das

rotas.

Ao implantar a coleta seletiva, é fundamen-

tal que o tomador de decisão defina a modalidade

de modo consciente, com estimativas confiáveis
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da participação dos habitantes, para que a quan-

tidade a ser coletada não seja superestimada nem

subestimada, tomando assim o sistema ineficiente

ou oneroso.

O procedimento, juntamente com o conjun-

to de programas gerados em Microsoft Excel,

pode ser útil para as prefeituras e empresas con-

tratadas para realizar a coleta seletiva, porque é

de fácil aplicação e não necessita de grande quan-

tidade de dados. Além disso, com sua utilização

é possível evitar um dimensionamento indevido

ou uma localização inadequada dos PEV, gerando,

assim, redução nos custos.

DESEMPENHO OPERACIONAL DE TERMINAIS
INTERMODAIS DE CONTÊINERES

Autora: Michelly Gonçalves Fernandes

Orientadora: Maria Cristina Fogliatti de Sinay

Curso: Engenharia de Transportes

Tese defendida no IME, em 22/02/06

A proposta deste trabalho é propor um pro-

cedimento para avaliar o desempenho operacional

dos terminais intermodais de contêineres em ter-

mos de um índice global composto de indicado-

res de desempenho dos vários processos

logísticos desenvolvidos nos mesmos.

O aumento da competitividade no transpor-

te de mercadorias por meio de contêineres faz

com que os operadores dos terminais especializa-

dos neste setor busquem uma melhora contínua

no desempenho operacional das atividades dos

mesmos para se manterem no mercado.

No Brasil, a movimentação de cargas em

contêineres vem crescendo nas últimas décadas,

porém, em virtude de problemas operacionais e

de ordem burocrática, estimam-se perdas eco-

nômicas significativas no país.

Este trabalho tem o intuito de auxiliar os

operadores e terminais na tomada de decisão

quanto à identificação dos problemas e gargalos

existentes por meio do procedimento proposto.

Foi possível desenvolver um procedimento

constituído de sete etapas que consistem na ca-

racterização dos setores que compõem um ter-

minal, no levantamento das atividades desenvol-

vidas em cada um dos setores, na determinação

dos parâmetros associados a estas atividades, na

hierarquização dos parâmetros, na determinação

do Indicador de Desempenho do Setor (IDS), na

hierarquização dos setores e na determinação

do Índice do Desempenho do Terminal (IDT).

O procedimento, cujo resultado final é um

índice que consiste em um valor representativo do

desempenho global do terminal, possibilita apon-

tar os gargalos operacionais de um dado terminal

e ainda a comparação entre diversos terminais.

O assunto encontra-se especialmente em

destaque no Brasil, uma vez que com o aumento

das exportações e importações faz com que os

transportadores e clientes exijam cada vez mais

uma maior eficiência das operações desenvolvi-

das nos terminais de contêineres.

A utilização do método da soma pondera-

da no procedimento proposto para a obtenção

do IDT global de um terminal de contêineres

permite a sintetização dos vários parâmetros

em um único valor representativo, possibilitando

urna visão sistêmica e global do andamento

das atividades desenvolvidas no mesmo, e ainda

tira inconsistências ou grandes diferenças

quanto à avaliação da importância de atividades

e/ou setores.

O procedimento desenvolvido, ao abranger

parâmetros e setores, auxilia na identificação

dos componentes do sistema operacional que

devem ser reavaliados de forma a adotar-se

práticas que reduzam eventuais problemas.
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O USO DE TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO
DE INFORMAÇÕES EM CRIPTOANÁLISE

Autor: Carlos André Batista de Carvalho

Orientador: José Antônio Moreira Xexéo

Curso: Sistemas e Computação

Tese defendida no IME, em 22/02/06

Este trabalho apresenta uma aplicação ino-

vadora de técnicas de recuperação de informa-

ções em criptoanálise. Utilizando técnicas de

agrupamento, foi desenvolvido um novo procedi-

mento para a determinação do período da chave

no processo de criptoanálise polialfabética. Esse

conhecimento foi, então, utilizado para concre-

tizar o objetivo principal da dissertação: provar,

experimentalmente, uma fraqueza nas cifras

de bloco.

Os padrões lingüísticos das mensagens

são, de certo modo, propagados para os criptogra-

mas. Entretanto, esses padrões são modifica-

dos em função da chave, que pode ser conside-

rada como uma propriedade lingüística que de-

termina o vocabulário da nova linguagem.

O grande diferencial deste estudo é propor-

cionado pelo uso de técnicas de agrupamento,

que permitem a identificação desses padrões por

meio da separação de criptogramas de acordo

com a chave usada na cifragem.

No procedimento proposto para cifras

polialfabéticas, o método Kasiski é integrado às

técnicas de agrupamento, gerando resultados

mais eficientes que os métodos tradicionais.

O princípio fundamental das cifras de bloco

é a obtenção de criptogramas com uma distribui-

ção tão aleatória de símbolos que não se consi-

ga identificar uma correlação entre os dados de

entrada e de saída.

Entretanto, em cifras operadas no modo

ECB, a realização com sucesso do agrupamento

prova a existência dessa correlação. Assim, tor-

na-se altamente não-recomendável o uso desse

modo de operação.

COMPORTAMENTO SOCIAL COOPERATIVO
NA REALIZAÇÃO DE TAREFAS EM AMBIENTES
DINÂMICOS E COMPETITIVOS

Autor: Alexandre Tadeu Rossini da Silva

Orientador: Paulo Fernando Ferreira Rosa

Curso: Sistemas e Computação

Tese defendida no IME, em 22/02/06

Ao longo da dissertação são apresentados

os fundamentos necessários para o trabalho coo-

perativo. Nesse sentido, foi feita uma discussão

filosófica sobre o comportamento social, dando

ênfase nas relações entre indivíduos e ambiente.

Entretanto, para o comportamento social surgir, é

necessário um mecanismo democrático, que tra-

te os indivíduos em igualdade de condição, já que

todo indivíduo é importante para o ambiente. Con-

tudo, entender o processo de tomada de decisão

é fundamental para a obtenção de bons resulta-

dos. Para isso, a Teoria dos Jogos foi utilizada a

fim de compreender o processo de tomada de

decisão em um ambiente dinâmico, onde duas

sociedades de robôs disputam por um mesmo

objetivo. Para a validação da proposta, a aplica-

ção escolhida foi o futebol de robôs (RoboCup

Small Size League f-180, com seus parâmetros e

suas regras), por ser um desafio padrão da área

de robótica. Na RoboCup f-180, um computador

deve processar imagens capturadas por uma

câmera, localizada acima do campo, e a partir das

informações extraídas das imagens definir as

ações cooperativas a serem executadas pela equi-

pe. É importante acrescentar que o futsal foi a

principal inspiração para o desenvolvimento da
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solução para a aplicação escolhida. Por fim, fo-
ram realizados testes para validar a solução.

INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS
GEOMORFOLÓGICOS E HIDRÁULICOS
NA NAVEGABILIDADE FLUVIAL

Autor: Monique Delgado Meireles Teixeira
Orientadores: José Carlos César Amorim e Marco
Aurélio Chaves Ferro
Curso: Engenharia de Transportes
Tese defendida no IME, em 24/02/06

O presente trabalho tem o objetivo de apre-
sentar subsídios para o estudo da navegabilidade
de rios. Para tal, foram discutidos os principais
parâmetros geomorfológicos e hidráulicos que
afetam a navegabilidade, associados, ou não, às
obras hidráulicas, buscando-se condições de
navegação, segurança e garantia de tráfego, for-
necendo à via condições de navegabilidade no
maior período possível, de preferência durante todo
o ano, inclusive na estiagem e na cheia.

Os principais parâmetros geomorfológicos
são ligados à sedimentologia dos rios, transporte
de sedimentos, drenagem das bacias, meandros
e erosões. Com relação aos parâmetros hidráuli-
cos, podem ser citados o regime de cheias e es-
tiagem (fluviometria), perfil longitudinal do rio, se-
ções transversais, largura, profundidade, sinuosi-
dade, entre outros.

O conhecimento desses parâmetros foi fun-
damental para a caracterização das bacias e
identificação dos problemas decorrentes da
geomorfologia e da dinâmica dos rios, possibili-
tando gerar uma base de dados, na qual o fator
tempo também foi considerado para a obtenção
de resultados confiáveis e mais próximos da reali-
dade, já que na via fluvial podem ocorrer várias
mudanças ao longo do tempo.

VEÍCULOS AÉREOS AUTÔNOMOS
NÃO-TRIPULADOS PARA MONITORAMENTO
DE AMBIENTES DESESTRUTURADOS E
COMUNICAÇÃO DE DADOS

Autor: Carlos Alberto Padilha Pinheiro, Cap QEM
Orientador: Prof. Paulo César Pellanda, Maj
QEM, Dr. ENSAE
Curso: Engenharia Elétrica
Tese defendida no IME, em 03/03/06

Veículos aéreos autônomos não-tripulados,
tornados individualmente ou organizados em fro-
ta, têm ampla aplicação potencial e grande com-
plexidade. O paradigma de sistemas multiagen-
tes é um dos instrumentos para a sua abordagem,
pois lida com complexidade e com autonomia
de agentes. Além disto, sistemas multiagentes
podem modelar sistemas multirrobôs, e a frota
de veículos aéreos autônomos não-tripulados é
um sistema multirrobô. Tal modelagem facilita a
condução de testes de hipóteses e de soluções
de projeto do sistema multirrobô representado,
tanto pela redução acentuada dos custos dos
procedimentos quanto pela presteza com que
os testes são preparados e os respectivos re-
sultados obtidos. Testes efetuados com os pró-
prios robôs são demorados, caros e arriscados.
Os que usam modelos físicos de robôs são ge-
ralmente de custo também elevado. Os siste-
mas multiagentes constituídos por agentes de
software são, assim, uma alternativa competiti-
va como instrumento de projeto e desenvolvimen-
to de sistemas multirrobôs.

Esta dissertação trata da modelagem de um
simulador de frota de veículos aéreos autônomos
não-tripulados. A frota deve operar em ambiente
desestruturado e oferecer serviços de telecomu-
nicações e de monitoramento do ambiente. O
modelo do simulador visa à construção de um
sistema multiagente composto de agentes de
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software. Além da modelagem em si, a disserta-
ção trata da avaliação do modelo produzido, mos-
trando o desenvolvimento de subsistemas do si-
mulador a partir do modelo.

CODIFICAÇÃO DE VÍDEO ESTÉREO
USANDO O CODIFICADOR H.264

Autor: Diogo Dias Munhoz
Orientador: Carla Liberal Pagliari
Curso: Engenharia Elétrica
Tese defendida no Rio de Janeiro em 09/03/06

Esta tese avalia o desempenho de quatro
métodos de codificação de seqüências estéreo
usando o codificador H.2641 AVC (Advanced
Video Coding). O objetivo é recomendar méto-
dos capazes de obter boa taxa de compressão
mantendo a compatibilidade com os decodifi-
cadores monoculares. O primeiro método codifi-
ca cada seqüência estéreo como duas seqüên-
cias monoculares independentes explorando so-
mente as redundâncias espaciais e temporais das
mesmas. Este método gera dois trens de bits e
necessita de sincronização no decodificador. O
segundo e o terceiro métodos combinam cada
quadro esquerdo e direito das seqüências estéreo
em um único quadro, contendo as duas vistas e
gerando assim uma única seqüência de quadros
monoculares a ser codificada. Estes dois méto-
dos usam a mensagem Supplemental Enhan-
cement Information (SEI), e o decodificador pode
sincronizar as vistas, bem como identificar a
existência de um trem de bits estéreo. Assim
como o método anterior, eles exploram somen-
te as redundâncias espaciais e temporais das
seqüências estéreo. O quarto método utiliza um
estimador de disparidades no processo de
codificação das seqüências estéreo. Esse mé-
todo explora, além das redundâncias espaciais

e temporais, as redundâncias binoculares conti-
das em cada par estéreo. No entanto, o método
acarreta um aumento na complexidade no ma-
nuseio do trem de bits resultante do processo de
codificação pois gera três trens de bits, sendo
então necessário sincronizar a decodificação das
seqüências no decodificador. O objetivo de se
avaliar o quarto método, apesar da geração de
três trens de bits, é avaliar a contribuição do
estimador de disparidades no processo de codifi-
cação. Este ponto é justificável, uma vez que os
estimadores de movimento projetados para
codificação de vídeo monocular podem não ser
tão eficientes quando aplicados a vídeo estéreo
por causa das distorções perspectivas existen-
tes nos pares estéreo. Entretanto, o codificador
H.2641 AVC, que oferece suporte a múltiplos qua-
dros de referência, diferentes tamanhos de blo-
cos, estimação com precisão de sub-pixel, pre-
dição-intra e diferentes ferramentas de vídeo en-
trelaçado, mostrou-se eficiente na codificação de
vídeos estéreo. Seqüências estéreo com diferen-
tes graus de movimento e textura são avaliadas
nesta tese.

IMPACTOS DA MUDANÇA
DO REFERENCIAL GEODÉSICO
NO MAPEAMENTO MUNICIPAL

Autora: Fabiana Silva Pinto
Orientador: Prof Dr. Leonardo Castro de Oliveira
Curso: Engenharia Cartográfica
Tese defendida no IME, em 28/03/06

O Brasil, mais uma vez, atravessa um mo-
mento singular na Geodésia. A partir de 06/01/05,
com a assinatura do Decreto no 0112005, passa
o país a conviver, num período não inferior a 10
anos, com os referenciais SAD69 (South
American Datum of 1969), este desde 1979, e

59



1o QUADRIMESTRE DE 2008

SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geo-
cêntrico para as Américas), tanto para as ativi-
dades geodésicas quanto cartográficas, sendo
também aceito o Córrego Alegre para as ativi-
dades cartográficas. Dentro desse contexto,
esta dissertação tem como objetivo avaliar os
impactos com a mudança do referencial geo-
désico no produto mapa municipal produzido
pelo IBGE. Este produto é de significativa rele-
vância às atribuições da instituição, oferece su-
porte às atividades de censo e ao monitora-
mento da divisão político-administrativa muni-
cipal. É composto por arquivos vetoriais e
matriciais, os quais possuem como sistema
geodésico de referência o SAD69. Na presente
dissertação, estes arquivos foram convertidos
para SIRGAS2000 através de metodologia de-
senvolvida utilizando os parâmetros oficiais for-
necidos pelo IBGE. Ao final, cinco estudos de
casos foram realizados, dentre eles levantamen-
tos de campo com receptores de navegação
GPS (Global Positioning System) e sua inser-
ção ao mapa municipal em SIRGAS, a fim de
investigar a utilização direta de informações em
WGS84 (World Geodetic System of 1984). Tam-
bém foi avaliado o possível emprego do mapa
municipal com duplo quadriculado, principal-
mente na escala de 1:50.000, pois neste caso
o deslocamento entre os quadriculados é per-
ceptível. O uso do duplo quadriculado é uma
alternativa para as atividades de campo, nas
quais o mapa municipal é utilizado de forma
impressa. Os resultados encontrados permitem
concluir que os impactos maiores não são ma-
temáticos, mas sim de natureza operacional e
legislativa. Fatores como o grande volume de
informações demanda custo e tempo para con-
versão, gerando impactos. Em alguns estudos
de casos, a mudança do referencial geodésico
além de gerar impactos, também é impactada
em função das legislações que descrevem os

limites municipais datarem de mais de 60 anos
atrás. Novos municípios, criados a partir do
desmembramento ou fusão de outros, utilizam
como base esta legislação. Também como
resultado é recomendada a necessidade de
automação do processo de conversão no
software atualmente utilizado, o SisCart2.8.0.

AS TEMPORALIDADES DAS
REPRESENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS

Autor: Bruno Affonso Rego Rossato
Orientador: Prof Dr. Luiz Felipe Coutinho Ferreira
da Silva
Curso: Engenharia Cartográfica
Tese defendida no IME, em 30/03/06

O presente trabalho é um estudo sobre a
existência das temporalidades das representa-
ções cartográficas, desenvolvido após a consta-
tação da existência de duas problemáticas: a pri-
meira, sobre o uso de termos que se referem à
questão temporal dos mapas sem um embasa-
mento teórico e a segunda, sobre a utilização,
para os mais diversos fins, de mapas extempo-
râneos em obras publicadas. A discussão sobre
a natureza da Cartografia e dos seus conceitos
apoiou a análise que tomou como base alguns
trabalhos publicados. Sob o ponto de vista das
relações entre os instantes representados nos
mapas e os instantes dos produtores e obser-
vadores desses mapas, foi feita a classificação
dos tipos de temporalidades e a conseqüente
definição dos termos. Por fim, foi feita a avaliação
da utilização dos mapas extemporâneos. Os re-
sultados mostram 12 tipos de tempo-ralidades
factíveis de serem classificadas e provam que
as temporalidades fazem parte de todos os
mapas e que a compreensão do tempo, somente
como um sistema de datas e horas, é insuficiente.
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE
EQUALIZADORES TURBO DE BAIXA
COMPLEXIDADE

Autor: Leonardo Cavalcanti de Sá Neto
Orientador: Ernesto Leite Pinto, Dr.
Curso: Engenharia Elétrica
Tese defendida no IME, em 31/03/06

Este trabalho lida com um dos esquemas
de recepção iterativa mais estudados por pes-
quisadores na literatura atual: a equalização tur-
bo. Os algoritmos de recepção baseados em
equalização turbo se caracterizam por explo-
rar uma estrutura de treliça e por produzirem
taxas de erro de bit baixíssimas quando o sis-
tema de comunicações digitais é empregado
para pequenos valores de SNR. Porém, o cus-
to deste desempenho excelente é o aumento
da complexidade computacional, que dificulta
a implementação prática de algoritmos de
equalização turbo em equipamentos de recep-
ção, em particular para canais com memória
longa e modulação de eficiência espectral
elevada.

A principal meta deste trabalho é avaliar
algoritmos de equalização turbo de complexida-
de reduzida e com pouca perda de desempenho
em relação aos esquemas baseados em treliça.
São ainda propostas alterações nestes algorit-
mos, de tal forma a reduzir ainda mais a sua com-
plexidade computacional.

Também é avaliada o emprego das cartas
EXIT, ferramenta amplamente utilizada para for-
necer uma previsão de como ocorre a troca de
informação suave entre um equalizador e um
decodificador, dentro de um esquema de equa-
lização turbo. Atualmente estas cartas são le-
vantadas por intermédio de simulações compu-
tacionais. Este trabalho se propõe a obtê-las
por meio de análise.

MULTIMÍDIA E INTERATIVIDADE
NA CARTOGRAFIA

Autor: Bruno Fontoura Costa
Orientador: Prof. Dr. Luiz Felipe Coutinho
Ferreira da Silva
Curso: Engenharia Cartográfica
Tese defendida no IME, em 31/03/06

As técnicas computacionais nos dias atuais
permitem com que um indivíduo, mesmo que não
seja cartógrafo, construa e disponibilize mapas para
a sociedade em geral. Isto se dá por meio da cres-
cente criação e divulgação de softwares de mani-
pulação de imagens, dados e recursos interativos,
nos quais qualquer pessoa tem a possibilidade de
trabalhar suas idéias e gerar mapas. Além disto,
tais mapas produzidos encontram uma rede mun-
dial de troca de dados e informações em tempo
real (World Wide Web), o que facilita a dissemina-
ção em massa destes documentos. Dentro de tal
concepção, esta dissertação vem por meio de uma
pesquisa calcada na cartografia digital, e nos con-
ceitos de visualização cartográfica, apresentar um
estudo sobre a multimídia e a interatividade em do-
cumentos cartográficos. Deste modo, o primeiro ob-
jetivo desta pesquisa é o de elucidar as correntes
conceituais em torno dos termos multimídia e
interatividade, a fim de defini-Ios e ratificá-Ios espe-
cificamente para cartografia, permitindo com que
os mapas sejam analisados de forma condizente
com os recursos que os mesmos realmente apre-
sentam. Fato este que não tinha relevância em
obras anteriores sobre o assunto. A partir desta
elucidação e ratificação de conceitos no âmbito
cartográfico, esta dissertação apresenta também
uma classificação de mapas quanto à interatividade
e à multimídia, por intermédio da geração de uma
nomenclatura específica que possibilita uma orga-
nização taxonômica dos mapas existentes e de
outros que possam vir a existir.
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TECNOLOGIA

Metrologia das razões isotópicas no Urânio
e Plutônio por espectrometria de fótons

Ronaldo Lins da Silva,*  Julio José da Silva Estrada,** José Ubiratan

Delgado,*** Roberto Poledna,****  Maria C. M. de Almeida*****

Resumo

A espectrometria gama de alta resolução é uma técnica analítica muito valiosa para a determinação
precisa de energias e probabilidades de emissão gama de materiais nucleares. A exata determinação
das razões isotópicas desses materiais, como urânio e plutônio, é de grande importância para a física
nuclear e para a indústria nuclear. A contabilidade de inventário de produção e movimentação desses
materiais pode ser feita por intermédio desta razão, garantindo práticas seguras e controle dos materi-
ais. Estas práticas são conhecidas como salvaguardas, que permitem demonstrar conformidade com
regras internacionais. A utilização de um detector de Ge, com um divisor de tensão adicional e fontes
de radiação certificadas, associados a procedimentos laboratoriais, permitiu obter medições de ener-
gias e probabilidades de emissões do 238U, 233U, 235U e 239Pu com grande exatidão na região espectral
abaixo dos 300 keV, onde estes isótopos têm raias de emissão muito próximas. O confronto dos
resultados obtidos neste trabalho, energia e probabilidade de emissão gama, com aqueles
disponibilizados na literatura indica que a metodologia aplicada é apropriada para fornecer resultados
consistentes, confiáveis e com incertezas reduzidas, constituindo-se numa ferramenta poderosa para
a aplicação pretendida.

Palavras-chave
Espectrometria gama, razão isotópica, urânio, plutônio.

Introdução

A determinação da razão isotópica de ele-

mentos radioativos tem uma grande aplicação

em diversos segmentos da ciência. A determina-

ção da razão 13C/12C, na vinicultura, serve para

quantificar a adição do açúcar ou do álcool de

cana-de-açúcar no vinho. Esta mesma razão é

utilizada na nutrição para estudo de metabo-

lismo de aves e animais de pequenos portes. Na

agricultura, a medida das razões entre os isótopos
14N e 15N, que são estáveis, e o radioisótopo 13N é
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Canberra, modelo GX 2020 com eletrônica modu-

lar, necessária para a conformação de pulso,

montada em um NIM. O armazenamento e trata-

mento de dados foram feitos por um computador

tipo PC e pelo software Maestro versão 5.3 de

fabricação da Ortec. Para a calibração do siste-

ma foram utilizadas as fontes líquidas certifica-

das de 152Eu, 166mHo, 139Ce, 57Co, 125Sb e 109Cd,

cujos volumes de 5ml foram encapsulados em

ampolas de vidro atividades listadas na tabela 1.

Como amostras foram usadas as fontes 238U

(natural), 233U e 239Pu.

Tabela 1 – Atividades e incertezas

dos padrões utilizados (k = 1)

Este tipo de detector foi projetado para ter

sua resolução e eficiência otimizadas para pulsos

de baixa energia, na faixa de 3 keV a 300 keV,

mas algumas das fontes de radiação utilizadas

emitem radiações acima desta faixa. Para que

estas energias fossem detectadas, foi projetado

e utilizado um dispositivo divisor de tensão, apre-

sentado em detalhe em outro trabalho.[2]

O sistema espectrométrico foi calibrado uti-

lizando as fontes certificadas anteriormente cita-

das de 57Co, 152Eu e 166mHo. A relação canal versus

energia é um parâmetro essencial em espectro-

metria por ser este um método relativo. A curva

obtida foi ajustada por intermédio do programa Lab

Fit, [3] conforme discutido em trabalho anterior.[2]

empregada em pesquisas das transformações do

nitrogênio nos agroecossistemas. Para a deter-

minação destas razões, a principal técnica de

análise é a espectrometria de massas (MS), em-

bora a que utiliza emissão (EMS), a de ionização

de elétrons (EI-MS) e a de indução por plasma

(ICPMS) sejam atualmente, também, empregadas.

Por outro lado, na área nuclear as razões

isotópicas dos elementos têm grande importân-

cia, abrangendo desde a pesquisa básica de físi-

ca até a contabilidade do inventário de fontes de

radiação para controle de materiais físseis com

vista aos requisitos de salvaguarda internacional.

Estas razões têm sido obtidas por diferentes en-

saios experimentais que podem envolver

espectrometria alfa, calorimetria, fontes de nêu-

trons, entre outros. Entretanto, nos últimos anos,

algumas técnicas de espectrometria gama têm

sido desenvolvidas com grande sucesso para apli-

cações em ecologia, indústria nuclear, metrologia,

medicina nuclear etc.

As técnicas com espectrometria gama se

caracterizam pela versatilidade, rapidez e baixo

custo e vêm substituindo as mais tradicionais téc-

nicas de análise. Além desses atributos, deve ser

enfatizado que estas técnicas são classificadas

como ensaios não destrutivos (END), o que am-

plia o campo de aplicação, pois se encontram

aptas para realizar medições in situ, isto é, não

necessitando que as amostras sejam, previa-

mente, processadas em laboratório, como é o

caso dos materiais físseis, uma vez que requisi-

tos de segurança de trabalhadores ou do meio

ambiente tornam obrigatório o confinamento

deste material. [1]

Metodologia

O sistema espectrométrico utilizado é com-

posto de um detector de Ge-HP tipo planar da

Nuclídeo

152Eu
166mHo
139Ce
57Co
125Sb
109Cd

Atividade
(kBq/g)

12,161

47,286

81,474

142,102

16,600

92,663

Incer teza
(%)

0,69

0,14

0,54

0,83

0,90

1,40

Data
referência

15/04/1997

21/06/2000

05/05/2004

05/05/2004

14/05/2002

05/05/2004
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Como as fontes certificadas e as amostras

a serem analisadas tinham atividades baixas, foi

preciso estabelecer valores para dois importan-

tes parâmetros: o limite de detecção (L
D
) e a ati-

vidade mínima detectável (AMD), dissertados em

um trabalho anterior.[2]

Resultados e discussão

Cálculo de energias

As energias das radiações emitidas pelas

amostras de 238U, 233U e 239Pu foram obtidas pelo

processo de interpolação dos resultados por meio

de um programa de ajuste de dados.[3] Como as

medições eram realizadas usando tempos longos

de contagens, gerava-se um efeito denominado de

“deriva”. Este fenômeno provoca um ligeiro deslo-

camento no espectro, ocasionando uma diferença

nos ajustes de energia. A “deriva” foi corrigida por

intermédio do programa de ajuste de dados, cita-

do anteriormente. Posteriormente, para melhorar

a precisão no ajuste de dados, o intervalo de ener-

gia dos 34 fotópicos, gerados pelas fontes de refe-

rência, foi dividido em segmentos de energias. A

tabela 2 mostra os quatro intervalos de energias

utilizados, bem como as equações de ajuste. A

tabela 3 mostra os resultados obtidos por intermé-

dio de um ajuste único para a faixa de energia de 15

keV até 1200 keV e aqueles obtidos pela divisão

em intervalo de energias. Pode-se observar que o

ajuste obtido pelo método da interpolação de seg-

mentos é mais preciso. A validação do método foi

realizada utilizando as equações usadas no méto-

do e as energias de referência. A tabela 4 mostra o

resultado para uma faixa de energia, indicando que

o ajuste não causa distorção nos valores.

Faixa de energia (keV)

1 a 122

122 a 244

184 a 280

300 a 411

Equação utilizada

Y = A*EXP(B*X+C*X**0.5)

Y = (A+X)/(B+C*X)

Y = A+B*X+C/X**2

Y = A*X**B

Parâmetro A

2,472

3,361

1,854

0,318

Parâmetro B

–0,0054

3,222

0,310

0,997

Parâmetro C

0,304

–0,000008

–174885,03

–

Tabela 2 – Intervalos de energia, respectivas equações e parâmetros

Tabela 3 – Comparação dos valores obtidos utilizando uma única equação e equações por intervalo

Canal

  43,02

255,94

388,51

389,51

435,85

783,47

831,84

898,50

963,74

1103,65

1172,77

1318,52

Energia Referência
(keV) [5]

  14,413

 80,580

121,782

122,061

136,474

244,698

259,736

280,463

300,742

344,279

365,768

411,117

EQ. Única
15 a 1250 (keV)

14,2703

80,5126

121,757

122,068

136,485

244,634

259,683

280,4217

300,7188

344,2467

365,7508

411,0956

Diferença
%

0,98952

0,08362

0,02041

-0,00595

-0,00829

0,02585

0,02044

0,01472

0,00772

0,00936

0,00469

0,00522

EQ. Por
Intervalo (keV)

  14,413

  80,580

121,780

122,061

136,474

244,698

259,740

280,463

300,740

344,279

365,783

411,116

Diferença
%

0

0

0,002

0

0

0

-0,002

0

0,0007

0

-0,004

0,0002

Intervalo
(keV)

15 a 122

15 a 122

15 a 122

15 a 122

122 a 244

122 a 244

180 a 280

180 a 280

300 a 411

300 a 411

300 a 411

300 a 411
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Para proceder à comparação com outros

trabalhos encontrados na literatura, adotou-se o

mesmo procedimento de estimativa de incerteza

para cada energia determinada. Dessa forma, a

incerteza total é expressa pela soma quadrática

entre a estimativa de incerteza por causa do cál-

culo da abscissa representada pelo canal (tipo A)

de cada energia e a incerteza em virtude das ener-

gias padrões (tipo B). As energias encontradas

na amostra de 238U serão apresentadas na tabela

5 e comparadas com os valores disponíveis na

literatura.[6, 7]

Os valores obtidos neste trabalho, nas di-

ferentes faixas de energia, estão em completa

concordância com os disponibilizados recente-

mente na literatura,[6,7] embora para algumas ener-

gias as probabilidades de emissão fossem bas-

tante baixas. As incertezas nos resultados foram

melhoradas, sendo que alguns valores foram re-

duzidos significativamente. Os valores abaixo de

60 keV sofrem bastante interferência, assim para

a obtenção de melhores valores deveria ser apli-

cada a técnica de deconvolução de picos, o que

não era o objetivo deste trabalho.

A mesma metodologia foi usada para a

amostra de 239Pu. Os valores obtidos neste estu-

do foram comparados com os apresentados na

literatura,[6,7] conforme mostra a tabela 6. As ener-

gias obtidas, também, estão em concordância

com os valores da literatura,[6,7] porém muito mais

precisos, como pode ser comprovado pelas in-

certezas obtidas.

As energias obtidas para amostra de 233U tam-

bém estão compatíveis com aquelas recentemen-

te publicadas, [6,7] e as outras amostras apresenta-

ram valores de incertezas bem menores do que as

publicadas, conforme pode ser visto na tabela 7.

Valores dos padrões [6] Valores interpolados

Energia
(keV)

122,061

136,474

184,411

244,698

Incertezas
(abs)

0,0001

0,0002

0,0011

0,0008

Energia
(keV)

122,065

136,474

184,411

244,698

Incertezas
(abs)

0,0003

0,0003

0,0007

0,0008

Tabela 4 – Validação no intervalo de 122 a 244 keV

Tabela 5 – Comparação dos valores de energia para a amostra de 238U

obtidos neste trabalho com os da literatura, em faixas de energia

Energia
(keV)[6,7]

  25,64
  49,55
  63,29
113,50

131,30
143,76
163,33
185,72

202,31
241,20
742,81
786,27

Incerteza
K = 1

0,02
0,06
0,02
0,10

0,01
0,02
0,02
0,05

0,02
0,30
0,03
0,03

Energia
(keV)Este trab.

 25,7193
  49,5184
  63,3319
113,0087

131,3039
143,7201
163,3077
185,7092

202,3178
241,9535
742,8519
786,2140

Incer teza
K = 1

0,0006
0,0005
0,0004
0,0003

0,0003
0,0004
0,0006
0,0009

0,0004
0,0005
0,0021
0,0028

Energia
(keV)[6,7]

 31,60
  53,20
  72,70
120,35

140,76
152,71
182,61

  205,31
  258,26
  766,40
1001,03

Incer teza
K = 1

0,05
0,02
0,20
0,05

0,04
0,02
0,05

0,01
0,05
0,2

0,03

Energia
(keV)Este trab.

  31,8058
  53,3275
  72,8080
120,5616

140,7389
152,7124
182,6308

  205,3054
  258,2702
  766,1966
1001,059

Incer teza
K = 1

0,0006
0,0005
0,0003
0,0003

0,0003
0,0004
0,0008

0,0004
0,0006
0,0024
0,0029

Intervalo de 200 kev a 1200 keV

Intervalo de 122 kev a 200 keV

Intervalo de 15 kev a 122 keV
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Assim, pode-se observar que os resultados

atestam a qualidade das medições obtidas por

meio da metodologia utilizada neste trabalho.

Para calcular as probalidades de emissão

de radiação gama pelas amostras, foi necessário

utilizar uma equação que considera a razão

isotópica do urânio natural, como mostra a equa-

ção 1. Esta técnica tem aceitação internacional

e vem sendo empregada em muitos laboratórios,

com sua eficácia comprovada por intermédio de

inúmeras intercomparações.[8]

onde:

Subscrito (
5
) expressa os parâmetros rela-

cionados ao 235U;

Subscrito (
8
)

 
expressa os parâmetros rela-

cionados ao 238U;

n(t) número de átomos do nuclídeo analisa-

do contido na amostra;

c é o número de contagens do fotópico ana-

lisado;

T
1/2

 é a meia-vida do nuclídeo;

ε é a eficiência relativa para a energia do

fotopico;

Pγ  é a probabilidade de emissão da energia

analisada.

Tabela 6 – Comparação dos valores de energia para a amostra de 239Pu obtidos neste trabalho com os da literatura

Tabela 7 – Comparação dos valores de energia para a amostra de 233U obtidos neste trabalho com os da literatura

Incerteza
K = 1

0,004

0,200

0,002

0,001

0,008

0,16

0,002

0,002

0,05

0,010

0,005

0,010

0,050

Incer teza
K = 1

0,0002

0,0003

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

Energia
(keV)[6,7]

   29,192

  66,122

  74,570

135,36

154,77

164,522

208,171

248,726

268,660

278,111

291,354

320,541

336,61

Incer teza
K = 1

0,001

0,005

0,050

0,030

0,120

0,002

0,002

0,006

0,030

0,008

0,004

0,005

0,020

Energia
(keV) Este trab.

    29,2260

  66,1503

  74,8151

135,3661

154,3510

164,5714

208,1942

248,743

268,6675

277,8207

291,3578

320,5910

336,6264

Incer teza
K = 1

0,0002

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

Energia
(keV) Este trab.

  25,3183

  42,4581

  71,8438

  97,1258

148,1471

156,4915

188,0271

245,3642

261,9565

274,7126

288,0474

317,1438

323,4036

Energia
(keV)[6,7]

   25,318

  42,440

  71,819

  97,134

148,156

156,140

187,969

245,345

261,920

274,728

288,033

317,160

323,420

Energia
(keV)[6,7]

   38,661

  94,666

129,296

  203,55

 375,054

413,713

Incer teza
K = 1

0,002

–

0,003

0,015

0,003

0,005

Energia
(keV) Este trab.

  38,7098

  94,7599

129,3011

203,6012

375,1619

413,7503

Incer teza
K = 1

0,0008

0,0006

0,0003

0,0006

0,0003

0,0003

Energia
(keV)[6,7]

   51,624

103,060

161,450

332,845

380,191

Incer teza
K = 1

  0,001

0,0300

0,0150

0,0050

0,0060

Energia
(keV) Este trab.

  51,6335

102,9601

161,3861

332,8331

380,2405

Incer teza
K = 1

0,0008

0,0005

0,0010

0,0007

0,0003

Pγ(8)
 =

c
(8)

c
(5)

T
1/2(8)

T1/2(5)

n
(5)

n
(8)

εγ(5)

εγ(8)

Pγ(5)∗ ∗∗∗(    ) (     ) (    ) (    )
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Os valores de c
5 
e c

8
 são extraídos dos es-

pectros e os valores de eficiências e
g(5) 

e e
g(8) 

são

retirados da curva de calibração para a mesma

geometria.

Pγγγγγ do 235U

A determinação das atividades do 235U e 238U

por espectrometria gama é complexa porque o
238U em seu decaimento emite somente duas ener-

gias gama, 49,55 keV e 113,5 keV, e as mesmas

apresentam probabilidades baixas de emissão

com bastante interferência. Dessa forma, a ob-

tenção de uma área bem definida para o fotópico

de interesse se tornaria impossível sem a ajuda

de um programa de deconvolução, o qual não foi

utilizado neste trabalho, assim foi preciso utilizar

outro procedimento.

A amostra de 238U natural está em equilíbrio

radioativo secular, pois a sua meia-vida é longa

quando comparada com aquelas de seus produtos

de decaimento. O mesmo pode ser dito para a

amostra de 235U. Considerando que na confecção

da amostra não houve fracionamento químico entre

o 238U e 234U, e por causa da meia-vida curta do 234Th

e 234Pa, pode-se considerar a formação de um único

par pai-filho (238U-234U). O mesmo não se pode afir-

mar com relação ao 234U e 226Ra. Diante desse fato

usou-se o decaimento do 234Pa para calcular indire-

tamente a atividade do 238U. No decaimento do 234Pa,

existem três energias com probabilidades acentua-

das, que são: 258,19 keV; 766,27 keV e 1001,03

keV, sendo o fotópico de energia de 1001,03 keV a

mais representativa, obtendo-se para a atividade o

valor de 32,83 Bq ± 1,7%. Para achar o valor da

atividade do 235U, usou-se a energia de  185,72 keV

e o valor encontrado foi 1,5 Bq ± 1,5%. Esses

valores permitiram determinar a relação de ativida-

de 235U/238U como igual a 0,046, valor idêntico ao

obtido para razão isotópica do urânio natural.

Para determinar as probabilidades de emis-

são gama, usou-se a média ponderada dos valo-

res obtidos correspondentes às energias 163,33

keV, 185,72 keV, 202,11 keV e 205,31 keV, que

são os mais expressivos do decaimento do 235U,

e, pela equação 1, foi possível encontrar valores

de Pγ. Esses valores são comparados, na tabela

8, com os valores publicados.[7] Algumas energi-

as foram omitidas da tabela por serem provenien-

tes do produto entre 235U e 238U e, em virtude das

interferências, não foi possível estimar os seus

Pγ. As energias de 25,64 keV, 72,75 keV e 84,21

keV, pertencentes ao 231Th. Essas energias so-

frem interferências do 231Pa e dos raios X caracte-

rísticos do chumbo. A energia proveniente do 235U

de 109,16 keV sofre inúmeras interferências de

raios X e raios gama, dificultando a obtenção de

uma boa área para cálculo, por isso não consta

nesta tabela. O fotópico de 140,76 keV apresen-

ta baixa probabilidade e tem a interferência do
234Pa nas energias de 140,15 keV e 140,91 keV.

As energias 182,61 keV, 194,94 keV, 202,11 keV

e 221,38 keV apresentam baixas probabilidades

de emissão, assim precisam de um número alto

de contagens para a obtenção de um bom

fotópico; desta maneira, seria necessário utilizar

uma amostra com maior atividade.

Tabela 8 – Valores de Pγγγγγ do 235U comparadas

com os da literatura

Origem

235U

Energia
(keV)

140,7389

143,7201

163,3077

182,6308

185,7092

194,9273

202,3178

205,3054

Pγγγγγ
[7]

0,0022

0,1096

0,0508

0,0030

0,5720

0,0063

0,0108

0,0501

Inc
%

9,091

0,730

0,787

5,882

0,874

1,587

1,852

0,998

Pγγγγγ
Este trab.

0,0023

0,1057

0,0513

0,0037

0,5726

0,0060

0,0102

0,0524

Inc.
%

3,221

0,674

0,713

2,279

0,676

1,518

1,115

0,722
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No decaimento do 235U, existem quatro

energias com probabilidades de emissão eleva-

das e que não sofrem tantas interferências, as

quais podem ser usadas para calcular os Pγ em

relação às outras energias do 235U e os Pγ do
238U por meio da equação 1. A energia de 143,76

keV é usada no cálculo da razão isotópica, pois

possui boa probabilidade e aparece isolada no

espectro. A energia de 163,33 keV, por ser con-

siderada limpa e mesmo tendo uma probabilida-

de de emissão baixa, pode ser usada para o

cálculo dos Pγ do 238U. A energia de 185,72 keV

é a mais usada para o cálculo, mesmo sofrendo

interferência da linha de 186,21 keV proveniente

do 226Ra. Ela apresenta uma probabilidade de

emissão alta, sendo usada no cálculo das de-

mais energias. Por meio da subtração da radia-

ção de fundo, é possível neutralizar a interferên-

cia proveniente do 226Ra. Uma vez que é difícil

medir as energias provenientes do 226Ra, 186 keV,

por exemplo, pode-se usar as energias 295,2 keV,

351,9 keV, produtos dos decaimentos do 214Pb,

e 609,3 keV, do 214Bi. Isso só foi possível uma

vez que se manteve a ampola contendo a amos-

tra fechada por um período maior que 45 dias,

garantindo o equilíbrio. Dessa forma, as ativida-

des do 214Pb e 214Bi refletem a atividade do 226Ra.[9]

Para estimar o número de contagens na energia

de 186,2 keV do 226Ra, mediu-se as contagens

das áreas dos picos referentes às energias de

295,2 keV, 351,9 keV, do 214Pb, e 609,3 keV, do
214Bi, calculando a média ponderada da ativida-

de. O valor encontrado para 186,2 keV é des-

contado do valor total do dupleto, formado junto

com o 185,7 do 235U.[10]

Pγγγγγ do 234mPa

A probabilidade de emissão gama do 238U

pode ser calculada utilizando-se a razão isotópica

deste com a do 235U. E como visto no item ante-

rior, existem três energias com possibilidades

de uso. Porém, em virtude de problemas de for-

tes interferências nas linhas de baixa energia

(49,55 keV e 113,50 keV), estas linhas não fo-

ram determinadas. Porém, visualizando o es-

pectro do 238U, aparecem algumas linhas prove-

nientes do decaimento de seu descendente, o
234mPa, cujas energias de 766,41 keV e 1001,03

keV não sofrem interferência de outras energi-

as. As probabilidades de emissão deste nuclídeo

foram obtidas utilizando-se a energia de 185,7

keV, e a tabela 9 mostra os resultados obtidos

e compara-os com os valores fornecidos na li-

teratura.

Tabela 9 – Comparação dos Pγγγγγ do 234mPa
obtidos e os publicados

Pγγγγγ do 233U

Para a determinação das probabilidades de

emissão deste nuclídeo artificial, foi utilizada a

mesma metodologia adotada anteriormente. Os

valores obtidos para as nove linhas consideradas

mostraram uma boa concordância com os valo-

res encontrados na literatura, a exceção de algu-

mas linhas que possuem probabilidades de emis-

são baixíssimas. As incertezas obtidas, também,

apresentam valores consistentes e para algumas

linhas até melhores do que os valores copilados

por outros autores, conforme pode ser observado

na tabela 10.

Ori-
gem

234Pa

Energia
(keV)

786,22

1001,06

Pγγγγγ

[7]

0,00210

0,00590

Inc
%

14,29

13,56

Pγγγγγ

Este trab.

0,00331

0,00844

Inc.
%

1,68

1,56

Pγγγγγ

[6]

0,0033

0,00839

Inc
%

1,90

1,43
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Pγγγγγ do 239Pu

Para a determinação das probabilidades,

foram utilizados valores relativos considerando a

linha de 51,62 keV como sendo a referência, vis-

to que esta foi determinada utilizando a curva de

eficiência. Esta linha possui valores publicados,

os quais aparecem sem discrepâncias e com in-

certezas bastante reduzidas. Os valores determi-

nados com as respectivas incertezas, embora

consistentes, mostraram-se um pouco mais ele-

vados, em relação aos dados publicados, tabela

11. Todas as intensidades consideradas são muito

baixas. Isto pode indicar a necessidade de au-

mentar o tempo de contagem das amostras ou

utilizar uma fonte de maior atividade. Esta última

opção é a mais coerente, pois o tempo de dura-

ção das contagens para plutônio foi elevado, em

torno de três dias.

Conclusão

Esse trabalho foi realizado no sentido de

aumentar a precisão dos parâmetros nucleares

aplicados aos métodos não-destrutivos de análise

das razões isotópicas de radionuclídeos de urâ-

nio e plutônio. A introdução de um dispositivo

divisor de tensão ao sistema espectrométrico e

da metodologia aplicada, que incluiu um progra-

ma de ajuste de dados não linear, permitiu obter

resultados consistentes com os publicados em

literatura recente, entretanto com incertezas mais

reduzidas.

Os valores de probabilidade de emissão en-

contrada para isótopos de U e Pu apresentam

incertezas reduzidas, à exceção do 238U, em que

se faz necessário empregar um programa para

deconvolução de picos interferentes na região de

baixa energia.

Os resultados para as linhas do 234Pa (pro-

duto do 238U) foram coerentes e indicaram uma

redução acentuada para a incerteza nas probabi-

lidades de emissão, quando comparados com os

valores apresentados em compilações.[6,7]

A relação de atividade 235U/238U foi determi-

nada como igual a 0,046, valor idêntico ao obtido

para razão isotópica do urânio natural.

As linhas estudadas juntamente com a cur-

va de eficiência construída podem ser utilizadas

não apenas na melhoria dos sistemas de contro-

le de segurança e salvaguardas em instalações

radioativas, como também na determinação da

razão isotópica de materiais contendo isótopos

de urânio e plutônio.

Energia
(keV)

42,458

  97,126

164,571

188,027

208,194

245,364

248,743

317,144

320,591

Pγγγγγ
[6,7]

0,000862

0,000200

0,000062

0,000019

0,000023

0,000036

0,000014

0,000078

0,000029

Inc
%

  1,51

15,00

  0,80

15,79

  1,31

  0,83

  2,14

  0,90

10,34

Pγγγγγ
Este trab.

0,001062

0,000225

0,000074

0,000023

0,000023

0,000039

0,000016

0,000076

0,000030

Inc.
%

0,69

0,54

0,79

1,41

1,49

1,20

2,28

0,94

1,55

Energia
(keV)

  38,7098

  51,6335

  94,7599

129,3011

375,1619

413,7503

Pγγγγγ
[6,7]

0,0001044

0,0002694

0,0000360

0,0000631

0,0000155

0,0000147

Inc
%

2,01

0,97

1,11

0,63

1,35

1,43

Pγγγγγ
Este trab.

0,000116

0,000269

0,000039

0,000067

0,000016

0,000016

Inc.
%

1,91

1,77

1,96

1,81

6,34

6,56

Tabela 11 – Comparação entre os resultados do Pγγγγγ
do 239Pu publicados e deste trabalho

Tabela 10 – Comparação entre os resultados

dos Pγγγγγ do 233U publicados na literatura

e os obtidos neste trabalho
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Resumo
Ao longo dos anos, a evolução dos propelentes sólidos esteve muito relacionada ao desenvolvimento
de novos polímeros. Esta história teve início com a nitração da celulose que deu origem a mais impor-
tante e mais utilizada matéria-prima dos propelentes sem fumaça: a nitrocelulose. Depois surgiu uma
nova geração de propelentes, os compósitos, nos quais o polímero age como ligante para os diversos
componentes da formulação, além de atuar como combustível. Nos compósitos, os primeiros polímeros
utilizados eram inertes, entretanto, a necessidade de propelentes que fornecessem uma maior quanti-
dade de energia fez com que surgissem os polímeros  energéticos, e, posteriormente, a busca por
tecnologias mais limpas impulsionou o aparecimento dos elastômeros termoplásticos energéticos
recicláveis.

Palavras-chave
Propelente; nitrocelulose; compósito; polímero energético.

Propelentes sólidos: uma história ligada
à evolução dos polímeros

D. Guanaes*, E. Bittencourt**

Introdução

Propelente pode ser definido como uma mis-

tura de compostos químicos que durante a sua

queima gera gases e energia capazes de propelir

artefatos, como projetis, foguetes ou mísseis.[1, 2, 3]

A energia liberada por um propelente depende

da entalpia de formação e do balanço de oxigênio

dos componentes da formulação e das proprieda-

des termodinâmicas dos produtos da reação.[4]

O primeiro propelente a ser descoberto foi a

pólvora negra (PN) no ano de 200 a.C pelos chi-

neses. Esta pólvora consiste da mistura física de

nitrato de potássio, enxofre e carvão, e por isso é

também conhecida como pólvora mecânica. Atu-

almente, a sua utilização está restrita a canhões

de salva e a carga de iniciação de munições de

artilharia em virtude de suas propriedades energé-

ticas pobres e a sua fragilidade mecânica, que

causa um rompimento da carga quando esta é

exposta a ciclos de temperatura.[5, 6]

Em todos os propelentes desenvolvidos após

a PN, pode-se verificar a presença de pelo menos

um polímero na sua formulação, tornando a sua

evolução muito dependente da descoberta de no-

vos materiais. Assim, o objetivo deste trabalho é
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mostrar como a evolução dos propelentes é uma

conseqüência do desenvolvimento de novos

polímeros.

Primeira geração: derivados de polímeros
naturais

Os primeiros polímeros utilizados pelo ho-

mem foram as fibras naturais, como algodão, seda

e lã.[7] Da mesma forma, o primeiro polímero a ser

utilizado na fabricação de propelentes foi a

nitrocelulose (NC) em 1864, por Schultze. Inicial-

mente, este polímero natural modificado pela

substituição dos grupos hidroxila pelo nitro

(NO
2
) (figura 1) foi fabricado por intermédio da

nitração do papel e do algodão (PELOUZE, 1838),

sendo posteriormente utilizada a celulose pura

(SCHÖNBEIN e BÖTTGER, 1846).[5]

O tipo de propelente que possui como base

energética apenas a nitrocelulose é conhecido

como base simples (BS).[5, 8] Ele é constituído

por uma mistura homogênea de nitrocelulose e

aditivos (estabilizantes, plastificantes, supressores

de chama etc.) em presença de solventes apropri-

ados. Esses solventes promovem a gelatinização

da NC e possibilitam a conformação da massa

segundo um perfil interno e externo. Por causa da

pouca fumaça que produzem durante a sua quei-

ma, em comparação com a PN, são também co-

nhecidos como pólvora sem fumaça. Nos anos

seguintes a sua descoberta, a BS substituiu a

PN nas Forças Armadas de todo o mundo.

Doze anos após a descoberta da nitroglice-

rina (NG) por Nobel em 1863, foi verificado que a

sua mistura com NC formava um gel. Entretanto,

a utilização desta mistura como propelente foi

constatada apenas em 1888 e deu origem a um

propelente mais energético do que a BS conheci-

do como base dupla (BD), por possuir duas ba-

ses energéticas, a NC e a NG.[5, 8]

A BS e a BD são os propelentes mais utili-

zados até os dias de hoje. Por causa da deficiên-

cia de oxigênio da NC e a alta temperatura de

chama da NG, eles têm as suas quantidades nas

formulações restritas. [9]

Para contornar esses problemas, alguns

países têm pesquisado alternativas como os

propelentes de base tripla (NC, NG e nitroguanidina),

os carregados com nitroaminas e os que utilizam

polímeros energéticos.[4, 9, 10] Em muitas pesqui-

sas, a nitrocelulose ainda é a base dos propelentes.

Isto ocorre porque, apesar dos propelentes à base

de NC não apresentarem uma estabilidade quími-

ca e uma sensibilidade à iniciação tão boas quanto

outros hoje estudados, a NC combina duas ca-

racterísticas muito importantes: é energética e

apresenta propriedades poliméricas.[4]

Segunda geração: polímeros inertes

Durante a Segunda Guerra Mundial, os

Estados Unidos iniciaram a pesquisa dos prope-

lentes compósitos.[6] Estes propelentes consis-

tem basicamente de uma mistura de ingredientes

Figura 1 –  Reação de nitração da celulose
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ricos em oxigênio (oxidantes), ligantes e aditivos

(modificadores balísticos, estabilizantes, plastifi-

cantes, etc).[3, 11]

Os ligantes utilizados são polímeros que têm

como objetivos:[3, 11, 12, 13 ]

• agir como aglutinantes dos sólidos da for-

mulação;

• contribuir como combustível da formulação;

• conferir propriedades e resistência mecâ-

nicas e a estabilidade geométrica caracte-

rísticas dos propelentes;

• diminuir a sensibilidade ao impacto, à fric-

ção e ao calor por meio da formação de

uma matriz polimérica que recobre o ex-

plosivo.

Para atingir esses objetivos, um polímero

deve apresentar as seguintes propriedades para

ser utilizado no processamento de propelentes

compósito: [14, 15, 16, 17]

• reprodutibilidade das suas características;

• capacidade de processamento e possibili-

dade de um alto carregamento;

• compatibilidade com os outros componen-

tes da formulação;

• propriedades mecânicas compatíveis à fai-

xa de temperatura em que o propelente

será utilizado;

• boa estabilidade química quando em con-

tato com o oxidante.

Em 1942, o primeiro propelente compósito

foi desenvolvido por John W. Parsons, no qual o

asfalto de alto peso molecular foi utilizado como

ligante, e o perclorato de potássio como

oxidante.[18, 19] O processamento deste polímero

foi possível por intermédio da utilização de alta

temperatura ou de hidrocarbonetos para redução

da sua viscosidade. Como as propriedades finais

do propelente não eram adequadas e a sua geo-

metria não era estável, pesquisou-se a substitui-

ção do asfalto por outros materiais.

As pesquisas que se seguiram foram condu-

zidas utilizando duas classes de polímeros: os

termoplásticos e os elastômeros.[14]

Termoplásticos

São polímeros sólidos a temperatura ambi-

ente, mas que fluem a uma temperatura mais alta

ou com auxílio de solvente(s). Têm sua aplica-

bilidade restrita por possuírem baixa resistência

mecânica a baixas temperaturas, não podendo

ser utilizados em formulações de propelentes de

grande diâmetro. Os  termoplásticos utilizados na

fabricação de propelentes são: poli(estireno),

poli(cloreto de vinila) e poli(isobutileno).[9, 14]

Elastômeros

São polímeros amorfos que apresentam alta

elasticidade e baixa resistência a tensão, mas

que, por um processo químico, transformam-se

num sólido elastomérico, que possui a estabili-

dade dimensional necessária a um propelente.

Este processo é conhecido como cura ou

vulcanização, no qual o polímero reage com agen-

tes de cura.[8, 11] As reações de cura mais ampla-

mente utilizadas podem ser classificadas num dos

três tipos abaixo descritos.[6, 14, 20, 21]

• Formação de poliésteres pela reação de

grupos carboxila com epóxidos ou com

aziridinas.

• Formação de poliuretanos por intermédio

da reação de grupos hidroxila com

isocianatos.
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Para produzir uma matriz reticulada, um triol,

um triisocianato ou um polímero com funcionali-

dade maior do que dois deve ser utilizado.[22 ]

Na fabricação de propelentes, é geralmente

utilizado um diol polimérico com peso molecular

entre 1.000 e 2.000, um diisocianato e um triol

de baixo peso molecular para promover a

reticulação.[14, 23]

O polímero não curado utilizado deve ser lí-

quido e com uma viscosidade que permita que os

componentes da formulação sejam dispersos e

homogeneizados antes da cura, que deve ocorrer

com uma liberação mínima de calor.[17]

A pesquisa com elastômeros iniciou-se em

1946, quando o grupo de Charles Bartley utilizou

com sucesso o polissulfito líquido curável da Thiokol

com perclorato de amônio ou de potássio, como

oxidantes.[3, 18, 20]

Em seguida, pesquisaram-se polímeros que

pudessem reduzir ou eliminar o enxofre da formula-

ção.[11] Assim, no meio da década de 1950, iniciou-se

a pesquisa de polímeros derivados de butadieno.[21]

Entre os polibutadienos pesquisados, o pri-

meiro a ser desenvolvido e utilizado foi o poli

(butadieno-co-ácido acrilíco) (PBAA) em 1954.

Entretanto, como este polímero é uma mistura

de moléculas com diferentes funcionalidades, o

propelente mostrou baixa reprodutibilidade, além

de propriedades mecânicas pobres.[18, 24]

No final da década de 1950, foram pesqui-

sados outros dois polímeros: o terpolímero de

butadieno-acrilonitrila-ácido acrilíco (PBAN) e o

polibutadieno carboxilado (CTPB). O PBAN foi

desenvolvido como uma melhoria à baixa resis-

tência a tração do PBAA pela adição de 10% de

acrilonitrila.[21] Apesar de o CTPB possuir melho-

res propriedades mecânicas do que o PBAA, ele

nunca o substituiu completamente por causa do

seu alto custo e do surgimento do polibutadieno

líquido hidroxilado (HTPB ou PBLH).[9, 18, 24]

Apesar da pesquisa com propelentes à base

de poliuretanos ter se iniciado em 1953, ela perma-

nece até os dias de hoje. [20, 23] A fórmula molecular

dos polímeros citados está descrita na tabela 1.

Tabela 1 – Estrutura de polímeros utilizados

na fabricação de propelentes

Propelentes LOVA

Nos últimos anos, grande atenção tem sido

dada aos acidentes envolvendo os tipos tradicio-

nais de munição, provocados por sua fácil inicia-

ção e propagação. Esses acidentes têm ocorrido

tanto em época de guerra como de paz, nos quais,

além de dizimar muitas pessoas, causam gran-

des prejuízos e reduzem o poder de combate do

sinistrado.[25]

ESTRUTUR A

Polissulfito

PBAN

PBAA

CTPB

HTPB

GAP

BAMO

AMMO

PolyNIMMO

PolyGLYN

POLÍMERO
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Com o objetivo de fabricar propelentes com

uma vulnerabilidade reduzida ao estímulo externo,

tanto durante a sua utilização como transporte e

estocagem, vários países têm direcionado as suas

pesquisas para o desenvolvimento de munições

menos sensíveis chamadas de Low Vulnerability

Ammunition (LOVA), Insensitive Munition (IM) ou

Munition des Risques Atenuées (MURAT).[25, 26, 27]

O desenvolvimento das munições LOVA ini-

ciou-se nos Estados Unidos em 1976 e na Euro-

pa em 1980.[27] Como as normas de ensaios exis-

tentes até então não contemplavam testes e cri-

térios de aprovação para este novo tipo de muni-

ção, foram criadas as normas MIL-STD-105B nos

Estados Unidos, a MURAT na França e a STANAG

4439 foi desenvolvida pelo grupo de pesquisa de

munições insensíveis (NIMIC) da Otan.

Para diminuir a sensibilidade das munições

tradicionais, os ésteres nitrados (NG, nitroguanidina

etc.), que são muito sensíveis, foram substituí-

dos por nitroaminas, como, por exemplo, hexogênio

(RDX) e octogênio (HMX).[28] Assim, os propelentes

LOVA baseiam-se, geralmente, numa nitroamina

com granulometria fina, dispersa numa matriz

polimérica. Como os propelentes à base de

nitroamina produzem mais gases por peso de

propelente durante a queima, com uma tempera-

tura igual ou mais baixa do que os tradicionais,

eles podem oferecer uma maior quantidade de ener-

gia, e assim reduzir o desgaste do cano dos arma-

mentos e prolongar o seu tempo de vida útil.[27, 29, 30]

Os primeiros propelentes LOVA empregavam

sistemas poliuretânicos curáveis quimicamente,

como o HTPB e o polibutadieno carboxilado nitrado

(CTPBN). Eles apresentavam excelentes proprie-

dades físicas e reduziam a vulnerabilidade das

cargas explosivas com uma performance compa-

rada à dos propelentes à base de nitrocelulose.

Mais tarde começaram a ser utilizados ligantes

que necessitavam de solvente para o seu

processamento, como a nitrocelulose, o butirato

de acetil celulose (CAB), o ftalato de acetil celulo-

se (CAP) e o acetato de polivinil (PVAc).[9, 26, 27, 29, 31]

Terceira geração: polímeros energéticos

A utilização de materiais tradicionais torna

praticamente impossível satisfazer dois requeri-

mentos conflitantes num propelente: o alto desempe-

nho e baixa vulnerabilidade. Para equacionar este

problema têm sido estudadas várias alternativas:

• Aumento da densidade de carregamento

do propelente. A quantidade de oxidantes

sólidos e, conseqüentemente, de energia

é limitada pelo tipo de processamento do

propelente e pelas características do

ligante empregado.[6, 20, 30]

• Emprego de oxidantes mais energéticos

ou mais densos em relação ao RDX.[4]

• Utilização de plastificantes energéticos.[32]

• Emprego de polímeros energéticos. Os

polímeros até então utilizados eram consi-

derados inertes em virtude de sua baixa

entalpia de formação em relação à dos

oxidantes, o que causa uma diminuição da

energia total e da performance da formula-

ção. Para solucionar estes problemas sur-

giram os polímeros energéticos que são

obtidos pela inserção de grupos ener-

géticos, como azido (N
3
), nitro (NO

2
), difluo-

raminas (NF) e dinitrofluorado (FC(NO
2
)

2
)

ao longo da cadeia polimérica.[3, 15, 26, 33, 34, 35]

Esta tem sido vista como a alternativa mais

promissora entre todas apresentadas.[26]

Segundo Liu, após a citação de Mitsch, em

1967, de que polioxetanos servem como ligantes

para propelentes, foram pesquisados mais de 20

derivados de oxetano, além de diversos derivados

de epóxis ou oxiranos como monômeros de parti-

da para a síntese de polímeros energéticos.[15]
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Sendo esses monômeros heterocíclicos, o

mecanismo de polimerização descoberto por po-

loneses na década de 1980 tornou-se amplamen-

te empregado. Quando a polimerização de um

monômero heterocíclico é conduzida na presen-

ça de um álcool e de uma fonte de prótons, dois

mecanismos de polimerização podem concorrer

entre si: cadeia terminal ativa (ACE) e monômero

ativado (AM), figura 2a. No mecanismo ACE, a

propagação ocorre via um íon de oxônio terciário,

podendo ainda ocorrer reações de transferência

de cadeia com o álcool que geram as termina-

ções hidroxila, figura 2b, ou reações intramole-

culares que geram cíclicos, figura 2c. Já no me-

canismo AM, a cadeia responsável pela propaga-

ção é neutra, figura 2a, e gera um polímero com

um número de hidroxilas igual ao do iniciador uti-

lizado, com um peso molecular previsível pelo

número de moles do iniciador e do monômero,

além da formação de uma quantidade mínima de

cíclicos (menor do que 1%).[36, 37]

De acordo com as equações cinéticas, tem-

se que, para o mecanismo AM ser predominante,

o monômero deve ser adicionado lentamente ao

meio reacional.[36, 37]

Nos últimos anos, poliéteres energéticos

com terminação hidroxila tem-se tornado comer-

cialmente disponíveis, sendo os mais citados na

literatura:[26, 33, 38]

• polímero de glicidil azida (GAP), da 3M,

Estados Unidos, e Societé Nationale des

Poudres et Explosifs (SNPE), França;

• polímero de 3-nitratometil-3-metil oxetano

(polyNIMMO), e o polímero de nitrato de

glicidil (polyGLYN), ICI, Inglaterra;

• 3-azidoetil-3-metiloxetano (AMMO) e 3,3-

bis (azido metil) oxetano (BAMO), Thiokol,

EUA.

Apesar de estarem disponíveis comercialmen-

te, por serem considerados produtos estratégicos,

Figura 2 – (a) mecanismos de polimerização de um monômero heterocíclico em presença de um álcool e uma fonte de próton;
(b) reação de transferência de cadeia com o álcool; (c) reação intramolecular
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esses polímeros têm a sua comercialização con-

trolada e restringida pelos países detentores da

tecnologia.

Os métodos de síntese para os polímeros

energéticos compreendem duas etapas, poden-

do ser classificados de acordo com a primeira

etapa: polimerização ou síntese do monômero.

Primeira etapa: polimerização

O grande representante desta classe de pro-

cesso é o GAP. Inicialmente tentou-se sintetizar

o GAP a partir do monômero de glicidil azida (GA),

entretanto, a polimerização do GA não obteve

sucesso em virtude de sua baixa reatividade. En-

tão, passou a ser pesquisada a síntese do GAP

a partir da poli(epicloridrina) seguida por uma

azidação, figura 3.[39, 40]

Figura 3 – Esquema de síntese da GAP

Dependendo do seu peso molecular, o GAP

pode ser utilizado como plastificante (MW < 500)

ou ligante (1.000 < MW < 2.000), sendo o primei-

ro a ser citado na literatura como possuidor das

características da geração de polímeros ener-

géticos.[15, 35]

A primeira síntese com sucesso do GAP foi

realizada por Frankel e Flanagan no fim da déca-

da de 1970, sendo a sua divulgação feita durante

uma conferência do ICT em 1982.[40, 41]

A partir de então, a síntese do GAP passou a

ser muito estudada, sendo desenvolvidos proces-

sos para preparação do GAP ramificado a partir da

PECH em presença de epicloridrina e do íon azida,

do GAP grau plastificante a partir do monômero

de epicloridrina em uma única etapa e do GAP

linear com uma funcionalidade elevada.[42, 43, 44]

Francis e outros (2003)45 foram os primeiros

a citar a utilização do mecanismo AM para a sín-

tese da PECH, que tinha como objetivo a fabrica-

ção do GAP. No Brasil, há registro do estudo dos

fatores que influenciam a polimerização da PECH

para produção de GAP.[46]

Primeira etapa: síntese do monômero

O processo no qual a primeira etapa consis-

te na síntese do monômero e é o mais utilizado

na produção de polímeros energéticos. Na litera-

tura são descritas duas reações: azidação e

nitração.

a) Nitração do monômero

Apesar do agente nitrante mais conhecido e

aplicado ser a mistura sulfonítrica (ácido nítrico e

sulfúrico), nos últimos anos foi desenvolvida uma

nova metodologia baseada no N
2
O

5
. Há vários re-

gistros na literatura da nitração dos monômeros

do polyNIMMO e do polyGLYN utilizando este

agente. Após a nitração, o monômero é polime-

rizado através de um dos mecanismos já cita-

dos, figuras 4 e 5.[26, 34, 35]

Figura 4 – Esquema de síntese do PolyNIMO

Figura 5 – Esquema de síntese do PolyGLYN

b) Azidação do monômero

O AMMO e o BAMO são sintetizados por

meio da reação do seu monômero com azida de
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sódio, seguida pela polimerização segundo o

mecanismo AM ou ACE, figuras 6 e 7.[26, 40]

Figura 6 – Esquema de síntese do AMMO

Figura 7– Esquema de síntese do BAMO

Um outro método de síntese do BAMO foi

descrito por Ou (1995)40 e colaboradores, segun-

do o qual é realizada uma degradação durante a

azidação do BCMO polimérico, que é disponível

comercialmente, figura 8.

Figura 8 – Esquema de síntese do BAMO a par tir do BCMO

Quarta geração: polímeros energéticos
recicláveis

Nas duas últimas décadas, as preocupações

em não agredir o meio ambiente durante a produ-

ção, a utilização e a disposição têm sido o gran-

de enfoque no desenvolvimento de novos prope-

lentes. Inicialmente, tentou-se utilizar elastômeros

termoplásticos comerciais e inertes. Entretanto,

nenhum se mostrou eficiente como ligante para

os propelentes LOVA. Atualmente, as pesquisas

estão voltadas para os elastômeros termoplás-

ticos energéticos (ETPE), sendo que os mais pro-

missores são os que têm como base o GAP e o

BAMO-AMMO.[27]

O processamento do ETPE é realizado por

intermédio de um aumento de temperatura ou pela

seleção e aplicação criteriosa de solvente(s). Após

o resfriamento ou a extração do solvente(s), es-

ses ligantes apresentam propriedades mecânicas

e de segurança semelhantes aos elastômeros.[29]

Esse comportamento se deve à capacidade do

grupo uretânico do copolímero formar pontes de

hidrogênio com o oxigênio de outro uretano ou do

éter. Assim, são obtidas reticulações físicas re-

versíveis entre as cadeias.[22, 47]

Os ETPEs são copolímeros do tipo AB que

são obtidos pela reação de um homopolímero

difuncional B com um monômero cristalizável A.

Esta reação é citada na literatura para obtenção

dos ETPEs de GAP, AMMO, BAMMO, NIMMO e

GLYN, figura 9.[22, 29, 47]

Figura 9 – ETPE de GAP

Conclusões

O desenvolvimento de novos propelentes

sempre se baseou na pesquisa e no desenvolvi-

mento de novos materiais poliméricos para o for-

necimento de matérias-primas, base para novas

formulações. O primeiro polímero utilizado foi a

nitrocelulose, sendo seguido por uma diversidade

de polímeros sintéticos, inicialmente inertes e

depois energéticos. Atualmente, o requisito de

“ecologicamente correto” tem direcionado as
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pesquisas nesta área, fazendo surgir os ETPEs.

Como os polímeros energéticos e os ETPEs

apresentam um alto custo, a sua utilização se

torna proibitiva para aplicações menos nobres,

tornando a nitrocelulose e o HTPB os polímeros

mais utilizados ainda nos dias de hoje.
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TECNOLOGIA

Classe e subclasse de risco no
transporte de explosivos químicos

Resumo

Nosso assunto neste trabalho é enfatizar a importância no entendimento da classe e subclasse de
riscos na movimentação de explosivos químicos. Historicamente, muitos comentam que “explosivos
são explosivos” e, sob este ponto de vista, entendem que não há mais nada a discutir sob o assunto.
Entretanto, entendemos que nunca é demais uma explicação das relações entre interpretação dos
riscos e domínio das coisas. Então nosso objetivo é mostrar que essas relações, que subjazem a tudo
o que foi falado sobre o assunto, não repousa sobre o factual, mas se fundam exclusivamente nos
preceitos de controle em vigor entre os riscos e o domínio das operações de transporte de explosivos
químicos em relação ao transporte de substâncias químicas perigosas. As implicações as quais aqui
associamos serão melhores entendidas ao longo da exposição, de início baseadas nas relações de
prevenção das calamidades que um acidente no transporte de explosivos possa causar. Como espera-
mos mostrar, com compreensão da teoria dos métodos de transporte de explosivos químicos, é, nesse
sentido, uma teoria formal da representação exposta nas regulamentações e assim conseguiremos
sanar algumas dúvidas que dificultam a interpretação, tanto dos aspectos técnicos particulares como
dos objetivos mais gerais das operações de transporte de explosivos químicos.
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Introdução

Neste trabalho obviamente não será possí-

vel o pleno esclarecimento sobre os riscos no

transporte de explosivos químicos, contudo, as

exposições representam a partida para trabalhos

contínuos, cujas ramificações mergulham numa

necessidade permanente de informações de

forma deliberada. Naturalmente, a base de avalia-

ção dos riscos é o conhecimento da subdivisão
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em explosivo primário e secundário, no qual o pri-

mário é do tipo que detona por impacto, centelha

ou chama e o secundário, com aplicação de aces-

sórios de detonação. Os acessórios de detona-

ção normalmente se compõem por explosivos pri-

mários combinados com a sincronização dos

retardadores ou carga de percussão de explosivo

secundário.

Por suas características especiais, o geren-

ciamento de explosivos químicos abrange uma

área de responsabilidade ampla. Sua movimenta-

ção no interior de uma fábrica é mais simples em

função de ser conduzida por pessoas capacita-

das em áreas próximas, no entanto, quando

bateladas de explosivos, são postas em unida-

des de transporte, se expõem a uma comunidade

leiga sem capacidade para discernir os riscos a

que estão expostas.

A avaliação dos riscos no chão de fábrica

proporciona que as movimentações de explosi-

vos químicos sejam avaliadas de várias formas,

nas quais, num ambiente propício e capacitado,

é possível fazer simulações e ensaios aplicando-

se equipamentos específicos e até mesmo as

observações quantitativa e qualitativa dos riscos

possíveis numa situação de ambiente externo,

principalmente em situações desfavoráveis.

Felizmente, a movimentação de explosivos

dispõe de um sistema de controle bem solidifica-

do e monitorado pelo Ministério da Defesa (Exér-

cito). Historicamente, do uso de alto explosivo

pelas Forças Armadas remanescem bancos de

dados importantes de muita utilidade que servem

como ferramentas para os órgãos de controle de

transporte de substâncias químicas perigosas.

Neste trabalho, nosso objetivo é mais voltado a

buscar facilitação na identificação dos riscos por

pessoas leigas, principalmente relevando uma

variedade de ambientes por onde circulam cami-

nhões não somente transportando explosivos

químicos, mas uma infinidade de substâncias quí-

micas perigosas e, entre elas, algumas até mais

perigosas que explosivos químicos.

Levou-nos a desenvolver este trabalho nos-

sa experiência de mais de duas décadas, duran-

te as quais, à medida que avaliávamos as opera-

ções de transporte de explosivos, víamos que a

preocupação com os efeitos de um acidente de-

veria chamar a atenção permanentemente para

esta questão, principalmente pelo fato de que as

operações de transporte de explosivos químicos

se relacionam diretamente com uma variedade de

ambientes, onde o controle da exposição a riscos

torna complexo qualquer sistema de controle.

Material e método

Este trabalho foi germinado da defesa de

tese de Adroaldo Clovis Jerônimo, no curso de

Pós-Graduação em Engenharia Química na Fa-

culdade de Engenharia Química da Universidade

de Campinas-SP (Unicamp), em parceria com o

General e mestre do Instituto Militar de Engenha-

ria (IME) Ubirajara S. Valença, buscando a aper-

feiçoar a experiência de mais de duas décadas

de ambos os autores na logística de processos

de explosivos químicos.

Modelo, críticas e regras

Ao lado das abordagens aqui expostas, que

poderiam se denominar históricos da prática

advindas do trabalho de décadas com explosivos

químicos, aqui tomados como etapa de um pro-

cesso mais amplo de desdobramentos, por inter-

médio de pesquisas é possível identificar ainda

uma abordagem sistemática, que concebe o texto

dos regulamentos de movimentação e transporte

de explosivos químicos, não como um debate,

mas como agregados de conceitos e princípios
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capazes de contribuir para o tratamento e elucida-

ção de questões, como, por exemplo, a consoli-

dação no transporte de acessórios de detonação

com explosivos.

Nas operações a céu aberto com explosi-

vos químicos, onde trabalha pessoal capacitado,

o acompanhamento passo a passo na movimen-

tação requer regras rígidas, nas quais se exige

veículos de transporte com assoalho bem veda-

do, de madeira ou metal que não solte faíscas,

dotados de paredes laterais com altura proporci-

onal suficiente para impedir queda da carga. É

inconcebível a existência de metal descoberto

que possa entrar em contato com as embalagens

de explosivos.

Já no ambiente de uso de explosivos nos

curtos percursos entre os paióis (depósitos de

explosivos) e as áreas consideradas de riscos,

são necessárias estradas bem traçadas e mantidas

de modo a permitir a movimentação de explosivos

sem se expor a riscos desnecessários.

Na área de detonação, os explosivos e aces-

sórios de detonação devem ser distribuídos em

pilhas relacionadas à quantidade de explosivos,

bem como o espaçamento entre os lotes como

precaução a explosões prematuras por propaga-

ção de outros lotes. Os históricos de acidentes

fatais ocorridos demonstraram que eles poderi-

am ter sido evitados se aplicadas estas regras

de segurança.

No manual de uso de explosivos editado pela

Du Pont, deixa-se claro que, em cada caso, há

uma distância além da qual não há risco de haver

detonação por propagação. No passado, a Du

Pont resolveu empreender investigações para se

determinar essas distâncias, isto é, se podiam

ser estabelecidas bases científicas. Passaram a

processar provas por quantidades de até 25 quilos

usando a equação d = kw 1/3 onde d = distância,

k = constante proporcional à sensibilidade do

explosivo e w = peso do explosivo. Partindo da

quantidade de 25 quilos, a fórmula foi aplicada

em ensaios consecutivos em quantidades de 200,

2.500, 5.000, 7.500 e 10.000 quilos, cujos resul-

tados confirmaram exatamente as previsões da

fórmula, que serve como base para elaboração

de tabelas para quantidade de explosivo sensível

a espoletas, é o caso dos explosivos usados em

pedreiras, operações de descobertura e minera-

ção a céu aberto.

Nossa perspectiva, mais do que simplesmente

manter uma atenção permanente com o manu-

seio de explosivos químicos, o que se pretende é

antes facilitar a interpretação das exposições aos

riscos por pessoas leigas no decorrer do trans-

porte entre os pontos de formulação e de consumo.

A pretensão é que este trabalho seja a partida

para o desenvolvimento de ações preventivas em

novas direções, desconsiderando, se necessário,

aquelas partes do processo que revelem polêmi-

cas, por exemplo, a consolidação de transporte

de acessórios de detonação com explosivos, que

sob, nosso ponto de vista, não denota estabilida-

de. Notadamente, explosivos e acessórios de

detonação estão no grupo das substâncias que

requerem um sistema de proteção contra calor,

fricção, choque, luz do solo etc. Então consolidá-

los numa mesma unidade de transporte pode re-

presentar um potencial de risco.

Preparação dos planos de prevenção aos riscos

Na preparação de planos de prevenção aos

riscos dos explosivos químicos para transporte,

as propriedades são indicadores importantes.

Nesse sentido achamos conveniente fazer uma

breve exposição sobre essas propriedades.

Força – nos explosivos químicos, a força

significa o conteúdo de energia que o explosivo

químico representa como indicador de potência
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desenvolvível e a capacidade de realizar trabalho.

No decorrer do transporte, essa propriedade é

importante porque quantifica o raio da área a ser

afetada em caso de acidente.

Densidade – é uma medida do poder de pro-

pagação, isto é, suficiência da sensibilidade para

iniciar uma detonação. No transporte, a arruma-

ção da carga deve se relacionar com a sensibili-

dade do explosivo químico.

Velocidade – a velocidade é medida, em

metros por segundo, da rapidez com que a onda

de detonação se propaga por intermédio da colu-

na de explosivo.

A velocidade do explosivo atinge de 8.000 a

9.000 metros por segundo. À medida que essa

velocidade aumenta, o explosivo químico geral-

mente produz maior efeito de fragmentação em

materiais duros. A força da densidade também

afeta a ação de fragmentação, de modo que to-

das estas três propriedades devem ser conside-

radas na preparação do plano de transporte.

Inflamabilidade – refere-se à facilidade com

que o material pode ser queimado. No caso dos

explosivos químicos, varia desde alguns tipos que

entram facilmente em ignição e queimam de for-

ma violenta até aqueles que não mantêm com-

bustão, a menos que lhe seja aplicada continua-

mente uma chama externa.

Gases – os gases resultantes da detonação

de explosivos químicos são principalmente dióxido

de carbono (CO
2
), nitrogênio e vapor de água, que

em princípio não são tóxicos, mas, além desses

gases, podem ser encontrados gases venenosos,

como monóxido de carbono (CO) e dióxido de

enxofre (NO). Quanto à quantidade de gases tó-

xicos, variam com diferentes tipos de explosivos

químicos.

Sob a ótica do Ministério da Defesa (Exército),

“produto controlado é aquele que, em virtude do

seu poder de destruição ou outra propriedade, deve

ter seu uso restrito a pessoas físicas ou jurídicas

capacitadas e habilitadas legalmente, técnica,

moral e psicologicamente, de modo a garantir a

segurança social e militar do país”.

Neste trabalho, consideramos produtos

controlados com relação às operações de trans-

porte: “Produto químico controlado é aquele que

invariavelmente precisa de métodos diferenciados

em relação a outros produtos para segurança dele

próprio, bem como os riscos à saúde e impacto

potencial ao meio ambiente durante as operações

de transporte.”

Classe e subclasse de risco para efeito de
transporte

As substâncias explosivas em nível de trans-

porte de substâncias perigosas formam a classe

1, entretanto, excetuam-se as demasiadamente

perigosas, cujo risco predominante indique ser

mais apropriado inseri-las numa outra classe, na

qual fique mais claro que, não sendo ela própria

um explosivo, possa gerar uma atmosfera explo-

siva de gás, vapor, por exemplo.

A classe de risco 1 se subdivide em sub-

classes, cuja aplicação acontece de acordo com

o tipo e nível de risco que a substância explosiva

representa. As subclasses de risco vão de 1.1 a

1.6. No transporte de explosivos químicos, a figu-

ra de uma bomba explodindo por si só conota

perigo, e, mesmo assim, grande número de

expectadores não sabe discernir o que represen-

ta este símbolo de risco. Formalmente os rótulos

de riscos aplicados nas unidades de transporte

de explosivos químicos devem seguir as dimen-

sões: 300mm x 300mm para a moldura e 330mm

x 330mm para o limite de corte.

A subclasse 1.1 corresponde às substânci-

as explosivas com potencial de risco de explo-

são em massa capaz de afetar toda a carga
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instantaneamente. Na subclasse 1.2, insere-se a

substância explosiva com risco de projetar frag-

mentos, mas sem risco de explosão em massa.

Na subclasse 1.3, inserem-se as substâncias

explosivas com riscos leves de fogo, explosão e

projeção, mas sem risco de explosão em massa.

São substâncias explosivas com capacidade de

produzir grande quantidade de calor radiante e

sucessão de queima, mas com leves efeitos de

explosão, projeção ou ambos.

Nas operações de transporte das substân-

cias explosivas 1.1, 1.2 e 1.3, aplica-se o mesmo

símbolo de risco conforme figura 1 abaixo.

                                                         Figura 1

A subclasse 1.4 é inerente às substâncias

químicas explosivas insensíveis que não repre-

sentam risco significativo em relação à ignição

ou iniciação durante o transporte. Por conseguin-

te, não se espera que os efeitos provoquem pro-

jeção de fragmentos a grandes distâncias e tam-

bém o fogo externo não tende a provocar explo-

são instantânea. No transporte deste tipo de subs-

tância, aplicar a simbologia da figura 2.

                                                       Figura 2

Na subclasse 1.5, inserem-se substâncias

químicas explosivas com características muito

insensíveis, e, como risco de explosão em mas-

sa durante as condições normais de transporte,

praticamente não há probabilidade de iniciação

ou transição de queima, no entanto, devem ex-

plodir no teste de fogo. No transporte deste tipo

de explosivos, aplica-se a simbologia conforme

figura 3 abaixo.

                                                       Figura 3

Na subclasse 1.6, inserem-se substâncias

químicas explosivas com alto grau de insensibili-

dade e que não oferecem nenhum risco de explo-

são em massa. Normalmente são as substânci-

as compostas por materiais detonantes e que

apresentam risco insignificante de iniciação ou

propagação acidental. No transporte deste tipo

de substância, aplica-se a simbologia conforme

figura 4 abaixo.

                                                      Figura 4

Não somente nas unidades que transportam

explosivos químicos, mas também em outras

substâncias perigosas, aplicam-se, além dos sím-

bolos de riscos, painéis de segurança, também

popularmente conhecidos como placas laranja.

Os painéis de segurança e os símbolos têm sua

base na NBR 7500. No caso do transporte de

explosivos, além dos símbolos e painéis de se-

gurança, são aplicadas bandeirolas vermelhas e

mais placa “cuidado explosivo”.

*1

1.4

*  **1

*1

1.5

*1

1.6
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Estes símbolos são facilmente entendidos

por pessoas envolvidas com operações de trans-

porte de explosivos químicos. A questão é conse-

guir remover alguns obstáculos que dificultam a

interpretação por pessoas leigas cuja proporção

das exposições a riscos é maior em relação àque-

las pessoas que lidam com o manuseio de explo-

sivos químicos.

Os painéis de segurança servem para iden-

tificar o explosivo químico transportado de acordo

com o código das Nações Unidas (ONU). É claro

que há substâncias de níveis de riscos diferentes

com o mesmo código da ONU. A partir daí é que

defendemos a necessidade de aplicação do nú-

mero de risco e grupo de risco. Numa operação

de transporte de explosivos químicos, exemplo

subclasse 1.1 (explosivos de demolição E), a

unidade de transporte deverá ser sinalizada assim:

• Três rótulos de risco iguais ao mostrado na

figura 1.

• Quatro painéis de segurança (figura 5) afi-

xados um no pára-choque dianteiro (lado

esquerdo), um na lateral direita, um na la-

teral esquerda na altura do eixo traseiro e

outro na parte traseira.

                                Figura 5

Faixas de sinalização (figura 6) afixadas uma

na lateral direita, uma na lateral esquerda, uma

no pára-choque traseiro e outra no pára-choque

dianteiro da unidade de transporte.

 Figura 6

Como no painel de segurança (figura 5)

sobre o código da ONU está o número de risco,

na faixa de sinalização está explícito o grupo

de risco.

Os compostos de explosivos químicos são

substâncias sólidas ou líquidas (ou mistura de

substâncias) que, por si mesmas, pela reação

química, podem produzir gás a tal temperatura,

pressão e velocidade a ponto de causar danos

nas imediações.

Relacionadas a perigos no transporte, é con-

veniente destacar as substâncias químicas: com-

postos de substâncias explosivas e líquidas ou

gel inflamável e substâncias explosivas ou com-

postas contendo substâncias explosivas que

apresentem risco especial e que exija isolamento

completo para cada tipo de substância. Vejamos

os tipos:

• A – produtos usados em demolições, com-

postos por nitratos orgânicos líquidos,

como nitrocelulose [C
6
H

7
O

2
(ONO

2
)

3
], nitra-

to de amônio [NH
4
NO

3
] ou outros nitratos

orgânicos, nitroderivados aromáticos e

materiais combustíveis, como serragem e

alumínio em pó. Explosivos desse tipo

geralmente se apresentam em pó, como

uma gelatina, ou ainda sob forma plástica

ou elástica.

• B – são os compostos por mistura de nitra-

to de amônio [NH
4
NO

3
]
 
ou outros nitratos

inorgânicos e explosivos, como TNT

[C
7
H

5
O

6
N

3
], com ou sem outras substânci-

as, como serragem e alumínio em pó, ou

misturas de nitrato de amônio [NH
4
NO

3
], ou

ainda outros nitratos inorgânicos com ou-

tras substâncias combustíveis sem conter

outros ingredientes explosivos. Este tipo de

explosivos também é usado em demolições

e não pode conter nitratos orgânicos líqui-

dos semelhantes aos clorados.

111
0241

CUIDADO EXPLOSIVO!
Grupo de Risco I

Extremamente Perigoso.
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• C – são os materiais que remanescem de

misturas de clorato de sódio [NaCLO
3
] ou

potássio ou perclorato de sódio [NaCLO
4
H

2
O],

amônio ou potássio, como nitroderivados

orgânicos ou substâncias combustíveis,

como serragem, alumínio em pó ou hidro-

carbonetos. Assim como nos explosivos B,

esses tipos também não podem conter

outros nitratos orgânicos líquidos. Também

são aplicados em demolições.

• D – são misturas de compostos nitrados

orgânicos com materiais combustíveis,

tais como hidrocarbonetos e alumínio em

pó. Os explosivos plásticos normalmente

se inserem nesse tipo. Nos explosivos do

tipo D, normalmente não contêm nitratos

orgânicos líquidos, clorados ou nitrato de

amônio.

• E – são utilizados em demolições e se

caracterizam como gelatinas ou lamas ex-

plosivas. Normalmente explosivos desse

tipo contêm H
2
O e altas proporções de ni-

trato de amônio [NH
4
NO

3
] ou outros oxi-

dantes, alguns deles em solução. Outros

componentes podem ser nitronivelados, tais

como hidrocarbonetos ou alumínio em pó.

Conclusões e recomendações

Nestas breves exposições, procuramos pas-

sar conceitos básicos de explosivos químicos e

sugerimos algumas maneiras pelas quais se po-

dem facilitar a interpretação do potencial de risco

no transporte, o que permite mostrar o caminho

para identificar mais facilmente os riscos das de-

mais substâncias químicas perigosas.
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TECNOLOGIA

Resumo

Este trabalho apresenta a modelagem tridimensional e simulação de um veículo com quatro suspen-
sões independentes do tipo Duplo A. Utiliza-se a técnica de Transformadores Cinemáticos a fim de se
obter um conjunto mínimo de equações diferenciais ordinárias que represente a dinâmica do sistema.
A dinâmica dos pneus é modelada por meio da Fórmula Mágica. O modelo é submetido a simulações
que representam diferentes testes prescritos em normas a fim de se verificar o comportamento direcional
e a tendência ao capotamento.

Palavras-chave
Modelagem; simulação; dinâmica veicular; dinâmica multicorpos

Simulação da viatura leve embarcada
GE aerotransportada

Carlos Frederico de Matos Chagas*

* Capitão do Quadro de Engenheiros Militares (QEM)

Introdução

A viatura tubular aerotransportada destina-

se a ser empregada por tropas pára-quedistas e

vem ao encontro da necessidade de conferir mobi-

lidade e rapidez aos deslocamentos nos diversos

teatros de operação.

Visando fornecer subsídios ao desenvolvi-

mento da viatura citada, propõe-se a realização

de análises da dinâmica vertical e lateral de um

veículo dotado de suspensão Duplo A nas quatro

rodas, assim como o protótipo da citada viatura.

A técnica utilizada para a modelagem do

veículo é a dos transformadores cinemáticos. Esta

possibilita a obtenção de solução fechada da

cinemática da suspensão Duplo A, sem que se

utilizem métodos iterativos, bem como a deter-

minação das características geométricas das

suspensões e do sistema de direção. Saliente-

se, ainda, que a técnica é modular, de maneira

que, uma vez equacionados diferentes modelos

de subsistemas com a mesma função, a troca

dos mesmos é facilmente executada.

A dinâmica dos pneus é representada por

meio da Fórmula Mágica (PACEJKA e BAKKER,

1991). Por intermédio dela, é possível obter, utili-

zando-se uma equação composta por funções

especiais e alguns coeficientes obtidos por meio

da manipulação de dados empíricos, parâmetros

como força lateral, força longitudinal e o torque

de auto-alinhamento.

Modelagem do veículo

A figura 1 apresenta o modelo físico da

suspensão dianteira direita e do mecanismo de

88



1o QUADRIMESTRE DE 2008

direção a ela acoplado. A suspensão dianteira es-

querda e as suspensões traseiras são modela-

das de maneira análoga. Cabe ressaltar que as

suspensões traseiras não estão acopladas a um

mecanismo de direção, pois o veículo apresenta

esterçamento apenas nas rodas dianteiras.

Figura 1 – Modelo físico da suspensão a) coordenadas de junta
da suspensão; b) coordenadas de junta do mecanismo de direção.

O sistema (suspensão + mecanismo de di-

reção) possui três graus de liberdade – o ângulo

entre a bandeja inferior e o chassis, o desloca-

mento angular da cremalheira, que se relaciona

com o esterçamento do volante, e o ângulo de

rotação da roda em torno de seu eixo. Ressalte-

se, porém, que, nos diversos ensaios realizados,

o ângulo de esterçamento do volante foi conside-

rado uma restrição diretora. Os graus de liberda-

de são obtidos a partir das condições iniciais do

problema e da solução do sistema de equações

diferenciais ordinárias que o represente.

A fim de se empregar a técnica de Transfor-

madores Cinemáticos, após a identificação das

coordenadas relativas de junta (figura 1), determi-

nam-se as equações características de cada

transformador cinemático do sistema. Estas equa-

ções são obtidas a partir de relações geométri-

cas entre as coordenadas relativas de junta, de

tal sorte que se possa determinar uma coordena-

da em função de uma ou mais coordenadas pre-

viamente determinadas. Para a suspensão dian-

teira direita e o mecanismo de direção, conside-

rando-se os graus de liberdades citados no pa-

rágrafo anterior, obtém-se o seguinte conjunto

de equações:

g
1
 = β

1
 – q

1
 = 0                                            (1)

g
2
 = (2rscosβ

1
 – 2ls)cosβ

2
 + (–2rssenβ

1
)senβ

2 
 +

I2 + r2 + s2 – d2 – 2rIcosβ
1
 = 0

                                                                     (2)

                                                                  (3)

g
4
 = β

4 
+ β

1 
+ β

2 
+ β

3 
– 2π = 0                          (4)

g
5
 = β

5  
– q

2
 = 0                                            (5)

g
6
 = β

6  
– β

1
 = 0                                            (6)

g
7
 = β

7  
– β

4
 = 0                                            (7)

g
8
 = β

8  
– C

cr
 .qvol – d

cr 
/ 2 = 0                        (8)

g
9
 = a

1
 . cosβ

9  
+ a

2
 . senβ

9
 – a

3
 = 0                (9)

onde:

a
1
 = f

1
(β

6
, β

7
, β

8
);

a2 = f2(β6, β7, β8);

a
3
 = f

3
(β

6
, β

7
, β

8
).

As equações de 1 a 5 formam o vetor  g1 do

transformador da suspensão e as demais equa-

ções, o vetor g
2
 do mecanismo de direção.

De posse do vetor composto pelas nove

equações características do sistema, deve-se

determinar a matriz jacobiana relativa J
r
:

                                                         (10)

I

β5

H
β4

β1

A

ZC

YC

XC

E

β3
L

β2

D

mecanismos de direção
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B

β9
Y9

B

β1
X9

Z9

β6

A
F

G

E
β8

L

ZC

Y
C

XC

a) b)

g
3
 = tan β

3 
–                           = 0

s.d

(sxd)T 0   0  1

T

d

J
r
 =

– 1

C
21

x
V

1

V
2

0J

J
β1

β
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onde:

O próximo passo consiste em determinar a

matriz J
a
 que relaciona as velocidades dos cor-

pos em relação ao referencial do chassis com a

derivada em relação ao tempo das coordenadas

de junta.

As velocidades absolutas dos corpos do

mecanismo em relação a um referencial (xyz)
C

podem ser escritas em função das velocidades

relativas da seguinte forma:

(11)

(12)

onde:

a
i
 e b

i
: vetores do corpo i, funções das coor-

denadas de junta;

     : Velocidade linear do centro de massa

do corpo i em relação ao referencial (xyz)
C
;

     : Velocidade angular do corpo i em rela-

ção ao referencial (xyz)
C
;

nβ: número de coordenadas de junta do me-

canismo.

Estabelece-se, então, a equação matricial

que relaciona as velocidades lineares e angula-

res absolutas de cada corpo com as velocidades

relativas referentes às coordenadas de junta:

Justapondo-se os vetores velocidade linear

e angular dos corpos, obtém-se a seguinte equa-

ção matricial:

                                                                (14)

Onde n
c
 é o número de corpos considera-

dos no equacionamento do sistema.

A matriz jacobiana absoluta é representada

da seguinte forma:

                                                         (15)

Em seguida, deve-se obter a matriz J
gc

 que

relaciona a velocidade dos corpos medidas no

referencial do chassis com a derivada em relação

ao tempo dos graus de liberdade.

r i
C•

ωi
C

(13)
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ragc JJJ =

                                         (16)

O processo para equacionamento das de-

mais suspensões ocorre de maneira análoga.

As matrizes referentes ao chassis fornecem

as relações entre as derivadas em relação ao tem-

po dos graus de liberdade e as velocidades linea-

res e angulares do chassis. Para este corpo não

há matriz jacobiana relativa, pois não há restri-

ções ao movimento.

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

C

3
c G0

0I
J                                     (17)

onde:

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=
100

010

001

I3 ;

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
⋅
⋅−

=

p

pdd

pdd

C

senq01

)qcossenq(qcos0

)qcosq(cossenq0

G .

A seguir são obtidas as matrizes que repre-

sentam o acoplamento das suspensões ao chassis.

Inicialmente, deve-se determinar a matriz

MKR que transforma os vetores velocidades dos

corpos do referencial do chassis para o referencial

inercial.

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

tete

tdtd

dede

dddd

6

R000K

0R00K

00R0K

000RK

0000I

MKR
    (18)

onde:

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

7xx

2xx
XX K

K
K : matriz da suspensão com-

posta pelas matrizes K
i
 dos

corpos 2 e 7, de dimensão 12

x 6;

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ Λ−=
3

C3
i

I0

~I
K ;

C
iCC rA ⋅=Λ , C

ir  é o vetor posição do corpo

i no referencial do chassis;

xxR : matriz diagonal por blocos, de dimen-

são 12 x 12, onde cada bloco é igual à matriz

transformação de orientação do chassis.

O acoplamento propriamente dito é caracte-

rizado matematicamente por intermédio da ma-

triz MAC que relaciona o vetor das primeiras deri-

vadas com relação ao tempo dos graus de liber-

dade da dinâmica do veículo com os vetores velo-

cidades dos corpos de interesse (suspensões e

chassis).

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

J
J
J
J

J

te

td

de

dd

gc

gc

gc

gc

C

0

0

0

0

0

MAC                                                         (19)

onde:

CJ  : matriz jacobiana global do chassis, de

dimensão 6 x 6 (eq. 4.63);

xxgcJ : jacobiana global das suspensões mo-

dificada, de dimensão 12 x 2.

De posse das matrizes MKR e MAC, relaci-

onam-se as derivadas dos graus de liberdade da

dinâmica do veículo com os vetores velocidades

dos corpos no referencial inercial da seguinte

forma:

MACMKRJG ×= : jacobiana global do veículo.

                                                                 (20)
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O veículo modelado possui 14 graus de li-

berdade: para cada uma das quatro suspensões

o ângulo entre a bandeja inferior e o chassis e a

rotação da roda em torno de seu eixo; e os seis

graus de liberdade do chassis (três de posição e

três de orientação).

A equação de movimento do sistema as-

sume a seguinte forma:

)q,q(Q)q,q(Bq)q(M &&&& =+⋅                     (21)

onde:

G
T
G JJ)q(M ⋅Ξ⋅= ;

)bqJ(J)q,q(B G
T
G +⋅⋅Ξ⋅= &

&

& ;

−
⋅= e

T
G wJ)q,q(Q & ;

M – matriz de inércia reduzida do sistema;

B – vetor de forças giroscópicas reduzido do

sistema;

Q – vetor de forças aplicadas reduzido do

sistema.

Q – vetor de forças aplicadas reduzido do

sistema.

Ξ  – matriz de inércia do sistema;

b – vetor de forças giroscópicas do sistema;

we – vetor de forças externas.

Entre as componentes do vetor de forças

externas, as forças desenvolvidas pelos pneus são

determinadas utilizando-se a Fórmula Mágica.

Esta formulação se caracteriza por uma função

capaz de fornecer, para determinada condição de

força vertical sobre os pneus e ângulo de câmber,

a força lateral em função do ângulo de desvio e a

força longitudinal em função do escorregamento

longitudinal do pneu da seguinte forma:

onde:

Y(X) – força lateral ou longitudinal;

X – ângulo de desvio (força lateral) ou

escorregamento longitudinal do pneu;

B, C, D, E, S
h
 e S

V
 – coeficientes obtidos

experimentalmente.

De posse da equação 22, é possível deter-

minar-se as forças lateral e longitudinal desenvol-

vidas pelos pneus.

Resultados das simulações

A fim de se avaliar a estabilidade lateral do

veículo (estabilidade direcional e tendência ao

capotamento), foram realizadas simulações de

testes previstos em normas.

Os ensaios simulados são os seguintes:

(I) Trajetória circular em regime permanente

(steady-state cornering);

(II) Manobra evasiva dupla em trajetória

retilínea (double lane-change).

Trajetória circular em regime permanente (steady-

state cornering)

O objetivo deste ensaio é determinar as pro-

priedades de controle direcional em regime per-

manente de veículos sobre rodas em trajetória

circular (ISO 4138, 1996). A principal grandeza

determinada a partir dos resultados é o gradiente

de subesterçamento que permite a caracteriza-

ção do comportamento direcional do veículo.

Foram realizadas diversas simulações, vari-

ando-se, em cada uma delas, a velocidade e o

ângulo de esterçamento do volante de maneira

Y(X) = D.sen   C.arctg                                                      + Sv

- arctg(B.(X+ Sh))]
B.(X + Sh) - E.[B.(X + Sh) -

(22)
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que o veículo percorresse uma curva com raio de

50m. Foram realizadas simulações até que se ob-

servasse a perda de aderência dos pneus e a con-

seqüente impossibilidade de realização da curva.

A tabela 1 apresenta os resultados obtidos

nas nove simulações realizadas.

Tabela 1 – Resultados obtidos para o ensaio de

trajetória circular em regime permanente

Observa-se que a máxima velocidade com a

qual se consegue realizar a curva é 82km/h.

A figura 2 ilustra a perda de aderência do pneu

dianteiro direito, já que o ângulo de desvio do mes-

mo supera o máximo admissível para esta condi-

ção, caracterizando que o mesmo opera na faixa

de atrito dinâmico. Como, nesta faixa, há uma

redução no valor da força lateral gerada pelo pneu,

o pneu dianteiro direito começa a gerar uma força

lateral menor, fazendo com que o veículo tenda a

perder a aderência no eixo dianteiro (“sair de dian-

teira”). Este fenômeno é denominado subesterça-

mento (understeer) e caracteriza-se pela tendên-

cia apresentada pelo veículo de aumentar o raio

de curvatura com o aumento da velocidade.

Observando-se a tabela 1, nota-se que, com

o aumento da velocidade, é necessário um maior

esterçamento do volante para percorrer uma tra-

jetória com o mesmo raio, logo, o veículo analisa-

do apresenta comportamento subesterçante.

Apesar de a interpretação direta dos resultados

ter permitido a verificação deste comportamento,

nem sempre é possível uma análise prévia das

características de subesterçamento/sobresterça-

mento de um veículo. A grandeza que caracteriza

este comportamento é denominada gradiente de

subesterçamento. Quando é empregado o méto-

do do raio constante, o gradiente de subester-

çamento equivale ao gradiente da curva de ângu-

lo de esterçamento equivalente das rodas x ace-

leração lateral.

Os resultados obtidos nesta simulação em

regime permanente para o gradiente de subester-

çamento são sempre maiores que zero, indican-

do um comportamento subesterçante do veículo

(figura 3).

Figura 3 – Gradiente de subesterçamento x aceleração lateral
para o teste de raio constante de 50m

Vel. long.
(km/h)

20

30

40

50

60

70

80

81

82

Acel. lat.
(g)

0,060

0,135

0,235

0,380

0,553

0,810

0,971

1,001

1,010

Âng. Vol.
(graus)

33,0

33,1

33,2

33,3

33,5

33,9

35,5

40,5

45,9

Âng. rol.
(graus)

0,072

0,162

0,291

0,464

0,677

0,975

1,185

1,208

1,232

perda de aderência

Figura 2 – Ângulo de desvio dos pneus x tempo para velocidade igual
a 83km/h e ângulo de esterçamento igual a 60o
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Manobra evasiva dupla em trajetória retilínea

(double lane-change)

O objetivo deste ensaio é avaliar o com-

portamento lateral transiente do veículo quando

sujeito a uma manobra evasiva dupla (ISO 3888-1,

1999).

Verificou-se, analisando-se os resultados

obtidos, que o veículo não registra perda de ade-

rência ao realizar a manobra trafegando a 80km/h

e que a condição para perda do controle e da es-

tabilidade direcional do veículo se dá quando o

veículo trafega a 105km/h, condição na qual, ape-

sar da perda de aderência, não ocorre capota-

mento. A figura 4 ilustra a trajetória do veículo nas

duas situações.

Figura 4 – Trajetória do veículo a) 80km/h; b) 105km/h

a) b)

Conclusões

Os resultados obtidos na simulação são qua-

litativamente coerentes, ou seja, o comportamento

do modelo está de acordo com o esperado para

um veículo com dois eixos e maior peso suporta-

do pelo eixo dianteiro, isto é, um comportamento

subesterçante. Este comportamento é mais de-

sejável que o sobresterçante, pois neste último a

perda de aderência nas rodas traseiras acarreta

uma redução do raio de curvatura da trajetória e o

conseqüente aumento da aceleração lateral atu-

ando sobre o veículo, o que provoca que o mes-

mo gire em torno do seu eixo vertical, caracteri-

zando a perda não só do controle direcional, como

também da estabilidade do veículo, ao contrário

do comportamento observado nas simulações,

nas quais, apesar de se verificar perda do contro-

le direcional, não se verifica perda da estabilidade

direcional.
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