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Editorial
presente edição da Revista Militar de Ciência e Tecnologia 

(RMCT), correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e 

maio de 2012, sedimenta o novo formato e caminha para 

a regularização cronológica em tempo real que, esperamos, 

ocorra até o final de 2012. Dessa forma, as edições serão 

lançadas ainda em seu período correspondente.

Os cinco artigos que a compõem abrangem as áreas de engenharia elétrica, de telecomu-

nicações e de materiais.

No primeiro artigo, Cabral e e colaboradores expõem sua pesquisa em torno da sinteri-

zação do compósito bifásico cerâmico Al2O3-YAG, largamente utilizado como refra-

tário na indústria aeronáutica e aeroespacial. No artigo seguinte, são apresentadas, 

por Cerqueira Gomes e colaboradores, a simulação e a caracterização de três grades de 

Bragg em fbra usadas como sensores de temperatura na faixa de comprimentos de onda 

de  telecomunicações, e suas conclusões sobre seu uso em aplicações militares. O terceiro 

artigo, de autoria de Fernandes e outros, avança a pesquisa em biomateriais implanta-

dos no organismo humano com fns  terapêuticos e que não apresentem  reações adversas 

no meio fsiológico, muito importante  aplicações  clínicas, no caso de doenças crônicas e 

degenerativas ou nos traumas e patologias que levam à perda óssea. O artigo seguinte, 

de Sanches Bossa, Pellanda e Martins, aborda o uso do conceito de canal de perturba-

ção para a identifcação da dinâmica dominante de malha aberta em sistemas de malha  

fechada, metodologia genérica e aplicável a qualquer sistema de controle realimentado, 

tendo sido aplicada recentemente nos sistemas de controle de duas unidades geradoras 

da usina hidrelétrica de Itaipu. No último artigo, Nascimento Oliveira e colaboradores, 

mais uma vez é mostrada uma parte da pesquisa em bio-engenharia, que analisa a in-

fuência da espessura do osso cortical na estabilidade primária de implantes dentários.

Boa leitura..

A
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ABSTRACT

The ceramic composite Al2O3-YAG has been employed in industries that require 
components that act as refractories. Among its highlights are the applications of aero-
nautics and space industries. In this research, the compositions were prepared by weight 
of 63.65% from 36.35% Al2O3 and Y2O3. After grinding the mixture, it was calcined at 
1300 °C for 2 h to obtain the composite Al2O3-YAG. The composite was ground and then 
added with 4 wt% Nb2O5. In this same work, were also prepared samples of Al2O3 with 
the same content of Nb2O5. The Al2O3-YAG composite was sintered at 1400 and 1450 
oC, for 2, 3, and 4 h, with Al2O3 and Nb2O5 material to 1450 °C for 3 h. Powders and 
sintered samples were characterized by density, Scanning Electron Microscopy (SEM) 
and X-Ray Diffraction (XRD) with by Rietveld refinement. In the process of sintering of 
Al2O3, Nb2O5 was additive with the formation of liquid phase AlNbO4, which promoted 
better densification of Al2O3, while the composite Al2O3-YAG additive also Nb2O5, there 
was the formation of phase YNbO4 which resulted in insufficient sintering.Keywords: 
Modeling, Control, Unmanned Aerial Vehicles, Mission Planning.

Keywords: Composite, Al2O3-YAG, Al2O3, Nb2O5

RESUMO

O compósito cerâmico Al2O3-YAG vem sendo empregado nos setores que exi-
gem componentes que atuem como refratários. Dentre suas aplicações destacam-
-se as das indústrias aeronáutica e espacial. Nesta pesquisa, foram preparadas as 
composições em peso de 63,65% de Al2O3 e 36,35% de Y2O3. Após a moagem da 
mistura, a mesma foi calcinada à 1300 oC, durante 2 h, para a obtenção do compósi-
to Al2O3-YAG. O compósito então foi moído e aditivado com 4% em peso de Nb2O5. 
Neste mesmo trabalho, foram preparados também amostras de Al2O3 com o mesmo 
teor de Nb2O5. O compósito Al2O3-YAG foi sinterizado à 1400 e 1450 oC, por 2, 3, e 
4 h, e o material Al2O3 com Nb2O5 à 1450 oC, por 3 h. Os pós e as amostras sinte-
rizadas foram caracterizados por densidade, Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV) e Difração de Raios X (DRX) com refinamento por Rietveld. No processo de 
sinterização de Al2O3 com o aditivo Nb2O5 houve a formação da fase líquida AlNbO4, 
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que promoveu melhor densificação do Al2O3, enquanto que no compósito Al2O3-YAG 
aditivado também com Nb2O5, houve a formação da fase YNbO4 que resultou em 
insuficiente sinterização.

Palavras-Chave: Compósito, Al2O3-YAG, Al2O3, Nb2O5

INTRODUÇÃO

O compósito bifásico cerâmico Al2O3-YAG possui a possibilidade de ser utili-
zado nas indústrias aeronáutica e espacial, a fim de promover o aumento da efi-
ciência térmica dos motores a jato e o desenvolvimento de turbinas a gás de alto 
desempenho (Palmero, 2006, Ochiai, 2001, Parthasarathy, 2004).

A literatura prevê a obtenção deste compósito por reação em estado sólido em 
temperaturas acima de 1600 ºC, utilizando prensagem a quente (Palmero, 2006, 
Torrencillas, 2006).

Nesta pesquisa, por meio da mistura eutética dos pós de Al2O3-Y2O3, prepa-
rou-se o compósito investigado neste trabalho. Como pode ser visto na Figura 1, 
o diagrama de fases do sistema Al2O3-Y2O3 (Wang, 1999) é composto pelos óxidos 
cerâmicos, YAG (Y3Al5O12 – “Yttrium Aluminum Garnet”), YAP (YAlO3 – “Yttrium Alu-
minum Perovskite”) e YAM (Y4Al2O9 – “Yttrium Aluminum Monoclinic”). As linhas 
tracejadas indicam a reação eutética metaestável, onde a composição de 23 mol% 
de Y2O3 possibilita obter o compósito Al2O3-YAP (ponto E’) (Li, 1999 e Waku, 1998). 
Por outro lado, as linhas cheias representam o diagrama de equilíbrio eutético es-
tável, cuja composição eutética entre 18,5 e 20,5 mol% de Y2O3 permite a formação 
do compósito Al2O3-YAG, que funde à 1826 ºC (ponto E).

O objetivo deste trabalho foi realizar a sinterização do compósito Al2O3-YAG 
e Al2O3-YAG aditivado com Nb2O5, em temperaturas mais baixas quando compara-
dos aos trabalhos da literatura (Kong, 2002). Para compará-lo com o Al2O3 com 4% 
em peso de Nb2O5, sinterizado em condições semelhantes. Trabalhos anteriores 
(Cabral, 2010, Santos, 1998) confirmam a eficácia do Nb2O5 como aditivo de sinte-
rização do Al2O3 quando sinterizado em baixas temperaturas.

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Os óxidos cerâmicos Al2O3 e Y2O3, foram homogeneizados nos valores em 
peso de 63,65 e 36,35% para o Al2O3 e o Y2O3, respectivamente, conforme mostra-
do na TAB. 1, a fim de obter a composição do eutético estável, no sistema Al2O3-

-Y2O3, conforme a Figura 1.
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Figura 1 - Diagrama de fases do sistema Al2O3-Y2O3 

(6)

 
Tabela 1. Proporção estequiométrica da mistura Al2O3-Y2O3

Mistura Al2O3-Y2O3 Mols (%) Massa (g) Peso (%)

Y2O3 20,50 46,29 36,35

Al2O3 79,50 81,06 63,65

Total 127,35 100,00

Para a moagem dos materiais, primeiramente foi realizada uma descontami-
nação dos copos de moagem, que consistiu da moagem por 1 h com bolas de Al2O3 
com rotação dos copos de 250 rpm. Os pós da mistura Al2O3-Y2O3 foram moídos 
por 120 min em moinho de bolas planetário Retsch, modelo PM-400, equipado com 
copos de aço de 10 cm de diâmetro interno e volume de 500 ml, revestidos inter-
namente com WC. Para este trabalho, foram usados corpos moedores constituídos 
de bolas de Al2O3 com diâmetros médios na faixa de 2 a 3 mm.

Após a moagem, os pós foram secos em estufa a 120 ºC, por 48 h. Após a se-
cagem, foram desaglomerados em gral e pistilo de Al2O3 e passados em peneira de 
80 mesh (0,177 mm), por meio de um vibrador de peneiras, modelo TWB, em agita-
ção 25 Hz, por 3 min. Foram produzidas três misturas: Al2O3-YAG, Al2O3-YAG com 
4% em peso de Nb2O5 e Al2O3 aditivada com 4% em peso de Nb2O5. Os materiais 
foram homogeneizados e moídos em moinho planetário por 4 h. Após a moagem, 
1,5% em peso do ligante polietilenoglicol foi adicionado aos pós. Posteriormente, 
estas amostras foram desaglomeradas, peneiradas e compactadas uniaxialmente 
à 70 MPa. A sinterização foi realizada à 1400 e 1450 ºC, por 2, 3 e 4 h, para os 
compósitos Al2O3-YAG com Nb2O5 e à 1450 ºC, por 3 h, para o Al2O3 com Nb2O5, 
em forno NETZSCH, modelo 417/1, com taxa de aquecimento e resfriamento de 10 
ºC/min, ao ar.
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A Tabela 2 apresenta a densidade teórica e o percentual em peso teórico do 
compósito Al2O3-YAG.

O cálculo da densidade geométrica (ρg) dos corpos verdes foi realizado por meio 
do quociente da massa do corpo verde pelo seu volume. Para as medidas de suas di-
mensões foi utilizado um micrômetro com precisão de 1 x 10-2 mm. A massa das amos-
tras foi medida em uma balança eletrônica modelo HS4 de precisão de 1 x 10-2g.

Para o cálculo da densidade dos pós processados e sinterizados, foi usado o 
método de Rietveld, cujo refinamento foi realizado por meio do programa Topas ver-
são acadêmica. Este método utiliza um algoritmo baseado no ajuste de curvas por 
mínimos quadrados (Yong, 2005, Ortiz, 2001). Pelo uso da regra das misturas (EQ. 
1), por meio das composições em peso e densidades das fases, ambas obtidas pelo 
método de Rietveld encontram-se a densidade teórica dos materiais (ρr). O cálculo 
da densidade percentual relativa foi obtido por meio do quociente entre o ρg/ρr.

A densidade de massa aparente foi obtida pelo princípio de Arquimedes, de 
acordo com a NBR 6220 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
Para tal, foi utilizada uma balança do tipo METTLER, modelo AE 200, cuja precisão 
é de 1 x 10 – 4 g.

Tabela 1. Percentual estequiométrico em peso do compósito Al2O3-YAG.

Fases Y3Al5O12 Al2O3 Al2O3-YAG

Densidade (g/cm3) 4,53 3,97 4,45

Número de mols 13,67 45,33 59,00

Massa (g) 81,16 46,24 127,44

Peso (%) 63,70 36,30 100,00

    
 
  
          (1)

Para a observação de imagens no MEV, as amostras sinterizadas foram reco-
bertas com ouro, por 3 min, na evaporadora Balzers, modelo FL-9496. Utilizou-se 
o modelo JEOL, modelo JSM-5800 LV, equipado com o EDS (“Energy Dispersive 
X-ray Spectrometer” - Espectrômetro de Dispersão de Energia”), Noran System 
SIX, modelo 200.

RESULTADO E DISCUSSÃO
 

Como pode ser visto na Tabela 3, os valores de densidade dos corpos verdes 
estão coerentes com os valores encontrados na literatura para os materiais cerâ-
micos (Reed, 1995, German, 1996). 
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Tabela 2. Medidas da densidade geométrica percentual dos corpos verdes

Compactos ρg ρr ρgr(%) DP

Al2O3- YAG 2,30 4,30 0,53 0,010

Al2O3- YAG com Nb2O5 2,27 4,29 0,53 0,008

Al2O3 com Nb2O5 2,13 4,03 0,53 0,003

A Tabela. 4 apresenta os resultados da quantificação de fases por meio do 
método de Rietveld dos compósitos Al2O3-YAG com e sem Nb2O5, sinterizados por 
2, 3 e 4 h, à 1400 e 1450 ºC e do Al2O3 com Nb2O5 sinterizado por 3 h, à 1450 ºC.

Por meio da análise da Tabela 4, é possível constatar que o valor do percentual 
em peso do Al2O3 presente nos compósitos apresentou valores superiores a 62%. 
Isto é, o valor esperado para este material é de 36,30% em peso, como pode ser visto 
na Tabela 2. Este valor acima do esperado provém das bolas de moagem de Al2O3 
(Cabral, 2010, Lima 2006), desde a moagem da mistura inicial até a do compósito.

Nas amostras de Al2O3 com Nb2O5 (Tabela 4), não houve a formação completa 
do AlNbO4 restando ainda 1,4% em peso de Nb2O5. Provavelmente deveria ter sido 
utilizada uma temperatura de sinterização maior com uma taxa de aquecimento 
mais lenta, a fim de que todo o Nb2O5 pudesse reagir com o Al2O3 para a completa 
formação do AlNbO4.

Na análise de densidade de Arquimedes, foram apresentados os valores dos 
compósitos Al2O3-YAG, Al2O3-YAG com Nb2O5 e Al2O3 com Nb2O5. Como pode ser 
visto na Figura 2 (a) e (b), houve um aumento da densidade na condição de maior 
temperatura. Em todas as condições de sinterização, os resultados do compósito 
Al2O3-YAG com Nb2O5 apresentaram menor densificação. Porém, de uma forma 
geral, os resultados de densidade ficaram abaixo do esperado para as suas possí-
veis aplicações estruturais (German, 1996).

Tabela 4 – Quantificação em peso de fases por meio do método de Rietveld

Material Tempo (h) Al2O3 YAG Nb2O5 YNbO4 AlNbO4

Al2O3-YAG

1400 oC

2 62,6 37,4 - - -

3 63,4 36,6 - - -

4 62,9 37,1 - - -

Al2O3-YAG

1450 oC

2 63,3 36,7 - - -

3 62,5 37,5 - - -

4 63,3 36,7 - - -

Al2O3-YAG com 

Nb2O5

1400 oC

2 64,1 31,5 0,0 4,4 0,0

3 64,8 30,4 0,0 4,9 0,0

4 64,6 31,0 0,0 4,4 0,0

Al2O3-YAG com 

Nb2O5

1450 oC

2 63,2 30,2 0,0 6,6 0,0

3 64,4 31,4 0,0 4,3 0,0

4 63,2 29,7 0,0 7,1 0,0

Al2O3 com Nb2O5

1450 oC
3 97,4 - 1,4 - 1,2
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Figura 2 – Densidade do compósito sinterizado Al2O3-YAG, Al2O3-YAG com Nb2O5 e Al2O3 com Nb2O5: (a) 
1400 ºC e (b) 1450 ºC

Os resultados de Rietveld (TAB. 4) para o compósito com aditivo revelaram 
a presença do niobato de ítrio (YNbO4) e de niobato de alumínio (AlNbO4) para o 
Al2O3 com Nb2O5, como pode ser visto na FIG. 3 em meio aos contornos de grão. A 
FIG. 4 apresenta o EDS da região rica em nióbio (Nb) que provém da fase AlNbO4. 
Provavelmente a melhor densificação do Al2O3 com Nb2O5 em relação ao compósi-
to, seja devido a formação da fase líquida AlNbO4.

Figura 3 - Microestrutura do Al2O3 com Nb2O5 sinterizado, analisado por elétrons secundários

Figura 4 – EDS do ponto indicativo de uma região rica em AlNbO4
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CONCLUSÕES

O compósito Al2O3-YAG aditivado com Nb2O5, que formou a fase YNbO4, não 
apresentou densificação eficiente.

Na sinterização de Al2O3 com Nb2O5, ocorreu a formação da fase líquida AlN-
bO4, que mostrou-se efetiva, pois ocorreu elevada densificação.

A densidade dos compósitos Al2O3-YAG com e sem aditivo foi baixa porque a 
temperatura de sinterização foi insuficiente para promover densificação satisfatória.

Atualmente, as pesquisas com o compósito Al2O3-YAG prosseguem em outras 
condições de sinterização e de aditivação, cujos resultados serão apresentados 
oportunamente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Palmero, P., et al, Comparasion among different sintering routes for preparing alumina-YAG nano-
composites, Journal of European Ceramic Society, v. 26, p. 941-947, 2006.
- Ochiai, S., et al, Deformation and Fracture Behavior of an Al2O3/YAG Composite from Room Tem-
perature to 2023 K, Composites Science and Technology, v. 61, p. 2117-28, 2001.
- Parthasarathy, T. A., et al Processing, Structure and Properties of Alumina-YAG Eutectic Composi-
tes, Journal of Ceramic Processing Research, v. 5, n. 4, p. 380-390, 2004.
- Palmero, P. et al, Thermal and Mechanical-Induced Phase Transformations During YAG and Alumi-
na-YAG Syntheses, Journal of Thermal Analysis and calorimetry, v. 88, p. 261-267, 2007.
- Torrecillas, R., et al, Creep behaviour of alumina/YAG nanocomposites obtained by a colloid pro-
cessing route, Journal of the European Ceramic Society, p. 1-8, 2006.
- Wang, S., et al., Metastable precipitation in isothermally solidified YAG-alumina composites with 
off-eutectic composition Journal of Materials Science, v. 34, p. 3489-3494, 1999.
- LI, W. Q., et al, Processing, Microstructure and Mechanical Properties of 25 vol% YAG-Al2O3nano-
composites, NanoStructured Materials, v. 11, p. 1073-1080, 1999.
- Waku, Y., et al, High Temperature Strength and Thermal Stability of Unidirectionally Solidified Al2O3/
YAG Eutectic Composite, Journal of Materials Science, v. 33, p. 1217-1225, 1998.
- Kong, L. B., et al, Low temperature formation of yttrium aluminum garnet from oxides via a high-
energy ball milling process, Materials Letters, v. 56, p. 344-348, 2002.
- Cabral, R.F., et al, Processamento e caracterização morfológica do compósito Al2O3-YAG aditivado 
com Nb2O5, Revista Cerâmica, v. 56, p. 129-134, 2010.
- Santos, W. N., et al Effect of addition of niobium oxide on the thermal conductivity of alumina Jour-
nal of European Ceramic Society, v. 18, p. 807-811, 1998.
- Young, R. A., The Rietveld Method, 1a Ed., Orford University Press, USA, p. 5, 2005.
- Ortiz, A. L., et al, Quantitative Polytype-Composition Analyses of SiC Using X-Ray Diffraction: a 
Critical Comparison Between the Polymorphic and the Rietveld Methods, Journal of the European 
Ceramic Society, v. 21, p. 1237-1248, 2001.
- Reed, J. S., Principles of Ceramics Processing, John Wiley & Sons, 1995.
- German, R. M., Sintering Theory and Practice, John Wiley & Sons, 1996.
- Lima, E. S., Sinterização do SiC com adição do compósito Al2O3-YAG. 2006, Tese de doutorado, 
IME, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2006.



10    – 1o Trimestre de 2012

Gabriela Cerqueira Gomesa, Leandro Couto Correia, Alberto Rubim da Cruz e Maria There-
za M. Rocco Giraldi.

aSeção de Engenharia Elétrica (SE/3) – Instituto Militar de Engenharia (IME) 
Praça General Tibúrcio, 80, Praia Vermelha, 22.290-270, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
* gabrielacerq@hotmail.com

SIMULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SENSO-
RES ÓPTICOS DE TEMPERATURA COM BASE 
EM GRADES DE BRAGG EM FIBRA

ABSTRACT

In this work, we present the simulation and characterization of three fiber Bra-
gg gratings used as temperature sensors in the telecommunications range of wa-
velengths. The results show that the fiber Bragg grating temperature sensors can 
operate over a practical dynamic range with a great sensing capability.     

Keywords: FBG; temperature sensors; Bragg resonance wavelength. 

RESUMO

Neste trabalho, são apresentadas a simulação e a caracterização de três gra-
des de Bragg em fibra usadas como sensores de temperatura na faixa de compri-
mentos de onda de telecomunicações. Os resultados mostram que sensores de 
temperatura com grades de Bragg em fibra podem operar sobre faixas dinâmicas 
práticas com grande capacidade de sensoriamento.

Palavras-chave: FBG, sensores de temperatura, comprimento de onda de 
Bragg.

INTRODUÇÃO

Nos últimos vinte anos, a tecnologia de telecomunicação por fibra óptica possi-
bilitou o desenvolvimento de dispositivos sensores a fibra óptica (Yin, 2008). Esses 
dispositivos apresentam vantagens, quando comparados a sensores convencio-
nais, em características que são cada vez mais relevantes no mercado, tais como 
tamanho reduzido, biocompatibilidade, alta sensibilidade, baixo nível de potência, 
imunidade à interferência eletromagnética, geometria toda em fibra, facilidade de 
integração, baixo custo, capacidade de multiplexação e robustez ambiental (Yin, 
2008) (Erdogan, 1997). A tecnologia de sensor a fibra óptica surge como um impor-
tante resultado da tecnologia associada às indústrias optoeletrônica e de comunica-
ções por fibra óptica, e muitos dos componentes associados a essas indústrias são 
frequentemente desenvolvidos para aplicações em sensores ópticos (Yin, 2008).

Os sensores ópticos são geralmente classificados como sensores extrínsecos 
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ou intrínsecos, de acordo como a forma com que a informação externa é impressa 
na onda óptica que se propaga pelo sistema de transmissão. Nos sensores extrín-
secos, a fibra transporta a luz já modificada pelo meio externo (em comprimento de 
onda, fase, intensidade ou polarização), por outro lado, nos sensores intrínsecos, a 
intervenção do meio externo ocorre durante a transmissão do feixe de luz através 
da fibra (Grattan, 2000).

Dentre os diversos tipos de sensores, os sensores com base em grade de 
Bragg em fibra (FBG – Fiber Bragg Grating), mais do que qualquer outro tipo parti-
cular de sensor, tem se tornado amplamente conhecido e popular (Méndez, 2007). 
Devido a sua capacidade intrínseca para medir uma variedade de parâmetros, tais 
como pressão, temperatura, tensão, vibração, produtos químicos e agentes biológi-
cos e muitos outros, a sua flexibilidade de projeto, permitindo ser usado como matriz 
de sensoriamento pontual ou multi-ponto, e seu custo relativamente baixo, esses 
dispositivos tornam-se ideais para serem adotados e implementados em diferentes 
áreas e setores (Méndez, 2007). Além disso, por possuírem elevada sensibilida-
de, cada vez mais os sensores FBG estão sendo desenvolvidos para utilização 
em sistemas de detecção e monitoramento estrutural, conduzindo a aplicações em 
áreas de sensoriamento industrial, de poços de petróleo e de gás, em sistemas bio-
médicos, em engenharia civil, na indústria de defesa, com aplicações na indústria 
aeroespacial e naval, no sensoriamento com materiais compósitos, em estruturas 
inteligentes, entre outros (Méndez, 2007).

A tecnologia de sensor FBG é dada como uma das principais tecnologias que 
contribuem para aplicações comerciais de sensores ópticos atualmente emergen-
tes (Culshaw, 2010). Culshaw destaca que, embora os atuais sistemas de enge-
nharia fotônica estejam fundamentados em princípios ópticos bem estabelecidos, 
as perspectivas científicas e técnicas atualmente emergentes oferecem interesse 
significativo para futuras pesquisas, desenvolvimento e aplicação.

Nesse contexto, a aplicação de FBGs como sensores ópticos se apresenta 
também como uma tecnologia de grande importância na preservação de ecossis-
temas, permitindo detectar antecipadamente fatores nocivos ao meio ambiente, 
como por exemplo, poluição atmosférica, salinidade, elementos químicos, entre 
outros. Além disso, o atual e crescente desenvolvimento do setor petroquímico tam-
bém pode ser citado como um campo que impulsiona o desenvolvimento da tecno-
logia de sensores ópticos, devido à sua característica de passividade ou isolamento 
elétrico, sendo atraentes para aplicações com materiais e ambientes inflamáveis. 

Na indústria de defesa, devido à vantagem de possuírem peso e tamanho re-
duzidos além de imunidade à interferência eletromagnética, esses sensores podem 
substituir sensores tradicionais utilizados em aeronaves e veículos blindados, com 
excelente confiabilidade.

Neste artigo, será apresentada a caracterização e simulação de três FBGs 
usadas como sensores de temperatura, através de seus espectros de reflexão e 
coeficientes de temperatura. Os resultados mostram que os sensores apresentam 
boa faixa dinâmica com grande capacidade de sensoriamento.

Na Seção II, será apresentada a teoria de sensores de grade de Bragg em 
fibra. Os resultados de medidas e simulações com três FBGs como sensores de 
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temperatura são analisados e discutidos na Seção III. Esse artigo termina com a 
conclusão do trabalho na Seção IV.

TEORIA

Essencialmente, uma grade de Bragg em fibra é uma microestrutura (< 1 cm) 
que pode ser induzida ou impressa no núcleo de uma fibra óptica. Essa microestru-
tura consiste de uma pequena variação periódica no índice de refração do núcleo 
(aproximadamente 0.1%). Em particular, essa propriedade física é observada em 
fibras ópticas de sílica padrão altamente dopadas com germânio sujeitas a trata-
mento de hidrogênio a alta pressão (Gouveia, 2008).

 A grade de Bragg em fibra age como um filtro de reflexão em um comprimen-
to de onda particular selecionado de acordo com (Yin, 2008)

λB=2ne Λ        (1)

onde, λB é o comprimento de onda de Bragg, ne é o índice de refração efetivo do 
modo guiado na fibra, e Λ é o período da grade.
 A modulação do índice de refração no núcleo da fibra é dada por (Yin, 2008):

          (2)

onde nco é o índice de refração do núcleo, e δn é a faixa de amplitude da varia-
ção do índice de refração foto-induzido. Essa estrutura periódica de modulação do 
índice de refração do núcleo permite o acoplamento da luz com sucessivos modos 
do núcleo, conduzindo a uma resposta de reflexão com alta seletividade em com-
primento de onda, ou seja, reflete um espectro com largura de banda mínima (Yin, 
2008).

 A modulação da FBG ocorre devido à exposição intensa do núcleo em uma 
configuração de franjas de interferência de luz UV, que pode ser gerada pela técni-
ca de dois raios holográficos no espaço livre (Hill, 1993) ou pela técnica de difração 
por máscara de fase (Meltz, 1989). 

 Considerando a relação de Bragg na sua forma diferencial, tem-se que (Yin, 
2008):

     (3)

Pode-se notar a partir da Equação 3 que a aplicação de qualquer parâmetro 
que modifica o índice de refração e/ou o período da grade, induz a uma variação 
no comprimento de onda ressonante. Esse é o princípio básico da operação de 
sensores FBG (Hill, 1997). 

Λ[ [n(z)=nco+δn    cos(2πz)
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 A sensibilidade de um sensor FBG à temperatura ocorre principalmente atra-
vés do efeito da alteração no índice de refração induzido com a temperatura e, em 
menor grau, no coeficiente de expansão térmica da fibra. Por isso, para uma va-
riação de temperatura, ΔT, a correspondente variação no comprimento de onda de 
Bragg ressonante é dada por (Yin, 2008):

∆λB=λB (α+ξ)∆T       (4)

onde, α e ξ são os coeficientes de expansão térmica e termo-óptico da sílica, 
respectivamente. Estudos práticos e teóricos mostraram que a variação do compri-
mento de onda induzido por temperatura para sensores de grade de Bragg em fibra 
padrão é de, aproximadamente, 13 pm/°C (Yin, 2008). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste trabalho, três grades de Bragg em fibra usadas como sensores de tem-
peratura foram simuladas e caracterizadas em termos de seus espectros de re-
flexão e coeficientes de temperatura. A montagem experimental consistiu de uma 
fonte óptica, uma fibra dopada com Érbio (EDF), um circulador óptico, a FBG e o 
analisador de espectros ópticos (OSA), como mostrado na FIG. 1. A fonte óptica uti-
lizada foi um laser de bombeio operando no comprimento de onda de 980 nm, com 
a corrente de polarização mantida em 100 mA. O comprimento da EDF é de 14,2 m. 
A resolução do OSA é 0,07 nm. As três grades de Bragg em fibra foram nomeadas 
de G1, G2 e G3, respectivamente.

A Figura 1: Montagem experimental usada para a caracterização de cada grade de Bragg em fibra como 
sensor de temperatura.

Para a caracterização das grades como sensores de temperatura, cada grade 
de Bragg foi inserida em um recipiente isotérmico com água, que permitiu variar a 
temperatura da FBG em uma larga faixa. Foram tomadas as devidas precauções 
para manter a temperatura do laboratório constante durante as medidas, devido à 
sensibilidade dos componentes ópticos. 
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Inicialmente, as grades foram imersas em água à temperatura ambiente (de 
aproximadamente 24°C). Em seguida, a temperatura da água foi variada de 8°C a 
52°C, para o caso da grade G1. Os espectros de refletividade medido e simulado 
para a grade G1 à temperatura ambiente estão mostrados na Figura 2.

Figura 2 – Espectros de refletividade medido e simulado para a grade G1 em 24°C, com o comprimento de 
onda de Bragg em 1545,1 nm.

Pode-se observar que o comprimento de onda de Bragg é 1545,1 nm, à tem-
peratura ambiente. Os resultados medidos e simulados estão em bom acordo. 

A Figura 3 mostra os espectros de refletividade medido e simulado para a 
grade G1 em 10°C. Comparando os resultados, é notada uma diferença de aproxi-
madamente 0,05 nm nos comprimentos de onda de pico. Porém, essa diferença é 
menor do que a resolução do OSA. 

Figura 3 – Espectros de refletividade medido e simulado para a grade G1 à temperatura de 10°C.
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A resposta de variação do comprimento de onda da grade G1 como uma fun-
ção da temperatura é mostrada na FIG. 4. O coeficiente de temperatura da grade 
G1 é 9,74 pm/°C. Sua resposta linear é comparável com resultados na literatura.

Figura 4 – Variação do comprimento de onda de Bragg de G1 com a temperatura. O coeficiente de tempera-
tura de G1 é 9,74 pm/°C.

O comprimento de onda de Bragg da grade G2 é 1545,016 nm à temperatura 
ambiente, como pode ser visto na FIG. 5 para ambos os espectros medido e simu-
lado. Como pode ser observado, os resultados estão em bom acordo. 

A FIG. 6 mostra os espectros de refletividade medido e simulado para a grade 
G2 em 54°C. Há uma pequena diferença de 0,019 na intensidade do pico de re-
fletividade quando ambos os espectros são comparados. Esses pequenos valores 
evidenciam um bom acordo entre os resultados. 

Figura 5 – Espectros de refletividade medido e simulado para G2 em 24 °C, com o comprimento de onda de 

Bragg de 1545,016 nm
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Figura 6 – Espectros de refletividade medido e simulado para G2 em 54 °C.

A Figura 7 apresenta a resposta de temperatura para a grade de Bragg G2, 
quando sujeita a uma variação de temperatura de 10°C a 74°C. Seu coeficiente de 
temperatura é 10,8 pm/°C, próximo do resultado teórico.

Figura 7 – Variação do comprimento de onda de Bragg de G2 com a temperatura. O coeficiente de tempera-
tura de G2 é 10,80 pm/°C.

Os comprimentos de onda de Bragg medido e simulado da grade G3 são 
iguais a 1534,96 nm, à temperatura ambiente, como pode ser visto na FIG. 8. No-
vamente, os resultados estão em bom acordo.

  O espectro de refletividade para a grade G3 em 18°C está mostrado na FIG. 
9. As pequenas diferenças na intensidade do pico de refletividade e no comprimen-
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to de onda são 0,005 e 0,018 nm, respectivamente, quando os espectros medido e 
simulado são comparados. Em relação ao pico do comprimento de onda, a diferen-
ça é menor do que a resolução do OSA. Tais pequenas diferenças mostram que os 
resultados estão em bom acordo. 

Para o caso da grade G3, a temperatura do meio externo à grade sofreu 
variação de 10°C a 80°C e sua resposta de variação do comprimento de onda é 
apresentada na FIG. 10. O coeficiente de temperatura da grade de Bragg G3 é de 
10,11 pm/°C, que também é consistente com os resultados da literatura.  

Os três coeficientes de temperatura obtidos estão em bom acordo com os va-
lores encontrados na literatura. Esses resultados confirmam a possibilidade de uti-
lizar as FBGs como sensores de temperatura sobre faixas dinâmicas práticas. Os 
resultados demonstram a boa sensibilidade das grades à variação de temperatura, 
sua grande capacidade sensora e possibilidade de serem usadas em sistemas 
sensores de temperatura.

Figura 8 – Espectros de refletividade medido e simulado para G2 em 24 °C, com o comprimento de onda de 
Bragg de 1545,016 nm
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Figura 9 – Espectros de refletividade medido e simulado para a grade G3 em 18°C.

Figura 10– Resposta de variação do comprimento de onda de Bragg de G3 em função da temperatura. O 

coeficiente de temperatura de G3 é 10,11 pm/°C.
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CONCLUSÕES 

Nesse trabalho os autores demonstraram a sensibilidade de três grades de 
Bragg em fibra óptica usadas como sensores de temperatura, através de medidas 
experimentais e simulações dos coeficientes de temperatura e espectros de refle-
xão ópticos. Os resultados mostraram que as grades de Bragg em fibra podem ser 
usadas como sensores de temperatura sobre faixa dinâmica prática e com grande 
capacidade de sensoriamento. Portanto, esses sensores permitem aplicação em 
muitas áreas que necessitam de atividades de monitoramento de temperatura em 
condições adversas como em situações militares, por exemplo, oferecendo diver-
sas vantagens em relação a sensores elétricos convencionais.
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ABSTRACT 

Hydroxyapatite (HA), with and without the presence of polyvinylpyrrolidone 
(PVP), was synthesized using calcium hydroxide, orthophosphoric acid and lactic 
acid as starting materials, in different aging times (24, 40 and 88 hours). The pH of 
the solution was adjusted to 12 using potassium hydroxide (KOH). The precipitates 
were filtered, adding repeatedly Milli-Q® water to remove KOH and reach pH 7. The 
powders were sintered at 1100°C. Nanometric HA was obtained in the presence 
of 3wt% PVP. Bovine serum albumin (BSA) solution (1mg/ml) was associated to 
sintered and non sintered HA. The results showed hydroxyapatite at all samples 
without the presence of PVP, according to X-ray diffraction analysis. HA + PVP 
sintered sample showed other calcium phosphate phases, confirmed by Rietveld 
refinement analysis and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Scanning 
electron microscopy with field emission gun (SEM-FEG) showed submicrometric 
and nanometric particles and agglomerates. Ultraviolet spectroscopy results ob-
tained for non sintered hydroxyapatites showed that HA PVP 24 adsorbed 100% 
of total BSA concentration, followed by HA 24 (50,05%), HA 88 (27,54%) and HA 
40 (13,84%). Adsorbed BSA was not released from HA after desorption experiment 
under the action of Milli-Q® water. 

Keywords: similarity, PVP, hydroxyapatite, albumin, protein adsorption.

RESUMO

Hidroxiapatita (HA), com e sem a presença de polivinilpirrolidona (PVP), foi 
sintetizada a partir de hidróxido de cálcio, ácido ortofosfórico e ácido lático, com 
diferentes tempos de envelhecimento (24, 40 e 8 horas).  O pH da solução foi 
ajustado para 12 utilizando hidróxido de potássio (KOH).  Os precipitados foram 
filtrados, adicionando-se água ultra-pura Milli-Q® repetidamente, para remoção do 
KOH residual e obtenção de pH 7.  Os pós foram sinterizados a 1100°C.  Obteve-se 
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uma hidroxiapatita nanométrica em presença de 3%pp de PVP.  Uma solução 1mg/
mL de albumina de soro fetal bovino (BSA) foi associada aos pós sinterizados e 
não sinterizados. Os resultados de difração de raios X (DRX) com refinamento pelo 
método de Rietveld e espectroscopia de infravermelho por transformada de Fou-
rier (FTIR) revelaram a presença de hidroxiapatita nas amostras sintetizadas com 
e sem a presença de PVP. A análise por microscopia eletrônica de varredura com 
emissão de campo (MEV-FEG) revelou a presença de partículas submicrométricas 
e nanométricas, formando aglomerados.  Os resultados de espectroscopia na faixa 
do UV-visível obtidos para as amostras não sinterizadas mostraram que as HA PVP 
24 adsorveram 100% da concentração total de BSA, seguidas das amostras HA 24 
(50,05%), HA 88 (27,54%) e HA 40 (13,84%). A BSA adsorvida não foi liberada da 
HA após os experimentos de dessorção em água Milli-Q®.

Palavras-chave: similaridade, PVP, hidroxiapatita, adsorção de proteína.

INTRODUÇÃO

Novos biomateriais têm sido pesquisados para que se encontrem soluções 
terapêuticas para diversas aplicações clínicas, principalmente, para as doenças 
crônicas e degenerativas e, especificamente, nos traumas e patologias que levam 
à perda óssea.

Os biomateriais abrangem todos os elementos implantados no organismo 
humano com fins terapêuticos e que não apresentem reações adversas no meio 
fisiológico. Diferenciam-se pela escala de produção e pelos processos de síntese 
ou rotas de processamento. Em uma escala nanométrica, o desenvolvimento de 
biomateriais envolve entender os mecanismos de adesão, migração e interação 
celular nos vários níveis (nano, micro e macro) de reconstrução ou reparação das 
estruturas tridimensionais da matriz extracelular (Borojevic, 2005).

Devido a sua similaridade com a fase inorgânica do tecido ósseo e sua pro-
priedade osteocondutora, a hidroxiapatita (HA), Ca10(PO4)6(OH)2, tem sido usada 
como a mais importante biocerâmica bioativa para implantes ósseos.

A presença de íons carbonatos na estrutura da hidroxiapatita tem grande efei-
to na cristalinidade da estrutura e tamanho de cristal. A formação de cristais meno-
res contribui para um aumento da área superficial e da taxa de dissolução, como 
também provoca um alargamento dos picos de difração (LeGeros, 1991; Hench e 
Wilson, 1993).

Comparada com as cerâmicas convencionais, as características da HA con-
tendo componentes nanoestruturados, permitem o controle de algumas proprieda-
des tais como tamanho de partículas (área superficial), distribuições da nanoporo-
sidade e da tensão superficial (molhabilidade), que podem promover a interação 
das partículas da HA com proteínas ou biomacromoléculas, melhorando a adesão 
de células ósseas (e.g. osteoblastos) e, portanto da funcionalidade do implante em 
longo prazo. Estas melhorias nas características físico-químicas da HA tem reflexo 
na fixação celular e, por conseguinte, nos níveis de fosfatase alcalina e deposição 
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mineral de cálcio (Ferraz et al., 2004).
A preparação da HA com nanopartículas sem agregação é um problema tec-

nológico da indústria atualmente. Partículas pequenas tendem a se agregar, for-
mando agregados, devido à redução da energia livre total do sistema.      Com o 
objetivo de atenuar o problema da aglomeração das partículas de HA, alguns sur-
factantes têm sido utilizados como mediadores ou agentes de atividade superficial 
capazes de alterar as propriedades interfaciais das nanopartículas.

De acordo com estudos recentes, o polímero polivinilpirrolidona (PVP) é um 
destes surfactantes que podem desempenhar um importante papel na síntese da 
HA como estabilizador para retardar o crescimento do cristal ou prevenir aglomera-
ção (Mendes et al., 2010, Du et al., 2009, Qiu et al., 2008).

A interação de proteínas com superfícies sólidas inorgânicas é a chave para 
implementar aplicações clínicas importantes. Quando um biomaterial é implantado, 
as proteínas presentes no fluido fisiológico aderem nele rapidamente, resultando 
em uma camada interfacial entre o biomaterial e o meio fisiológico. 

A Albumina Bovina Sérica (BSA) tem grande afinidade pela hidroxiapatita, o 
que pode ser explicado pela presença de regiões hidrofóbicas e hidrofílicas (cátions 
e ânions) que se unem aos sítios de cálcio e fosfato na superfície da HA (MAVRO-
POULOS et al., 2011). Neste estudo, focou-se a avaliação da capacidade de ad-
sorção da BSA sobre partículas coloidais da HA sintetizada com e sem a presença 
de PVP.

MATERIAIS E MÉTODOS

Partículas de hidroxiapatita na forma de colóides foram sintetizadas com dife-
rentes tempos de envelhecimento dos precipitados pelo método de co-precipitação 
no Laboratório de Cerâmica do Instituto Militar de Engenharia - IME. A solução 
utilizada para obtenção das nanopartículas teve a seguinte composição: 0,5 M de 
hidróxido de cálcio [Ca(OH)2], 0,3 M de ácido fosfórico [H3PO4] e 1 M de ácido lá-
tico [C3H6O3]. A suspensão obtida, denominada transparente, apresentou pH 3,7 
(a temperatura ambiente). Para atingir o pH 12, necessário para a precipitação da 
HA, adicionou-se KOH à solução transparente. Nesta condição houve o envelheci-
mento dos precipitados em diferentes tempos para as três sínteses preparadas (24 
horas (padrão), 40 horas e 88 horas). Após a formação dos precipitados, foi reali-
zada filtração através de uma bomba à vácuo (Edwards, Neuberger) e a solução 
foi re-suspendida em água Milli-Q® (Millipore Corporate). O sólido obtido foi seco 
em um liofilizador (Freezone 1 – Labconco) por 24 horas. Parte do sólido sofreu 
tratamento térmico por 8 horas a 1.100ºC. Uma nova síntese com tempo padrão 
de 24 horas de envelhecimento dos precipitados foi obtida, sendo adicionado o 
polímero polivinilpirrolidona (PVP) a 3% com o intuito de dispersar os aglomerados. 
Com o objetivo de estimar a quantidade de albumina bovina (BSA) adsorvida sobre 
as amostras de HA na forma verde e também após o tratamento térmico (CTT) a 
1100°C, foi realizada imersão das amostras de HA em solução de BSA (Sigma-
-Aldrich, USA) na concentração de 1 mg/ml.  Os experimentos foram realizados em 
triplicata. Adicionaram-se 0,200 g de cada amostra de HA aos 15 ml de solução de 
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BSA e, como controle, utilizou-se água Milli-Q®. Os tubos foram deixados sob agi-
tação constante por 24 horas. Após esse tempo, houve a centrifugação (CT-6000R 
Cientec) durante 3 minutos com o objetivo de separar a HA da BSA. 

Foi retirada uma alíquota de 10 ml do sobrenadante e reservado.  O teor sor-
vido foi quantificado por diferença através de espectrofotometria de UV-VIS (UV-
2450 Shimadzu). Após a sorção, o pó foi lavado com água Milli-Q® e submetido à 
agitação por mais 1 hora. Após esse período, o material foi centrifugado novamen-
te, o sobrenadante foi descartado e o material particulado foi seco para posterior 
caracterização em um espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier 
(FTIR).

Com o objetivo de analisar a fração de BSA fracamente adsorvida na HA, foi 
realizado o ensaio de dessorção, que seguiu as mesmas condições do experimento 
de sorção, porém as amostras sintetizadas de HA sorvidas com BSA ficaram sob 
agitação em tubos com água Milli-Q®. Após 24 horas de agitação, o material foi 
centrifugado, uma alíquota de 10 ml do sobrenadante foi retirada e reservada para 
posterior quantificação. 

A morfologia das partículas de HA verde e após tratamento térmico (CTT) foi 
avaliada através da microscopia eletrônica de varredura de alta resolução (MEV-
-FEG - е-Line – Raith). A caracterização estrutural foi realizada através da difra-
ção de raios X (DRX - X´Pert Pro Panalytical) e espectroscopia de infravermelho 
por transformada de Fourier (FTIR - FT–IR Prestige – 21/ Shimadzu). As análises 
quantitativas das amostras CTT de HA foram realizadas através do refinamento 
pelo método de Rietveld com o programa TOPAS, versão acadêmica, que utiliza 
nos cálculos a metodologia de parâmetros fundamentais (PF). Os experimentos de 
adsorção da BSA foram realizados através da espectroscopia de UV-Visível (UV-
-VIS - UV-2450 – Shimadzu).

RESULTADO E DISCUSSÃO

A análise em difração de raios X das amostras verdes apresentou picos lar-
gos, com padrão característico de uma hidroxiapatita com baixo grau de cristalini-
dade, de acordo com a ficha n° 09-0432 do JCPDS (Figura. 1).  

Os padrões de difração de raios X nas amostras tratadas termicamente, sem 
a presença do PVP, indicaram a fase hidroxiapatita com elevada cristalinidade nas 
amostras HA 88 CTT, HA 40 CTT e HA 24 CTT, de acordo com a ficha JCPDS n° 
09-0432 da HA (Figura. 2)

Observaram-se, na amostra HA PVP 24 CTT, a presença de picos da hidro-
xiapatita e traços da decomposição da HA em beta fosfato tricálcico (β-TCP), alfa 
fosfato tricálcico alfa (α-TCP) e beta fosfato tricálcio - Whitlockite (β-TCPW), de 
acordo com as fichas 09-0432 (HA), 09-0691 (β-TCP), 09-0348 (α-TCP) e 700681 
(β-TCPW), segundo JCPDS (Figura 3).
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Figura 1 – Comparação dos difratogramas das amostras verdes de HA das sínteses preparadas no estudo.

Figura 2– Comparação dos difratogramas das amostras CTT de HA das sínteses preparadas no estudo..

Figura 3 – Difratograma da amostra HA PVP CTT.
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Para a análise quantitativa, foi realizado o refinamento pelo método de Rie-
tveld dos dados de difração de raios X, onde foi revelada a percentagem das fases 
presentes e o tamanho médio dos cristalitos (Tabela1). As fichas ICSD (Internatio-
nal Crystal Structure Database) utilizadas foram a 26204 (HA), 200202 (β-TCP), 
92300 (α-TCP), 67432 (β-TCPW).

 O resultado de quantificação de fases revelou que as amostras HA 88 CTT, 
HA 40 CTT e HA 24 CTT são constituídas por 100% de HA (concentração em peso).  
A análise quantitativa da amostra HA PVP 24 CTT mostrou a presença majoritária 
de β-TCPW, seguida das fases β-TCP, HA e α-TCP. A fase β-TCPW tem maior em-
pacotamento e velocidade de degradação menor do que as fases β-TCP e α-TCP, 
respectivamente, e maior do que a fase HA. Este resultado mostrou-se relevante, já 
que uma fase intermediária de velocidade de degradação é desejada nos materiais 
cerâmicos utilizados para enxertia óssea. 

 De acordo com o resultado do tamanho médio dos cristalitos, aumentando 
o tempo, aumentou-se o tamanho médio dos cristalitos. Este comportamento é 
esperado, já que o envelhecimento é um processo termicamente ativado e então 
dependente de temperatura e tempo. 

TABELA.1 Resultados do refinamento pelo método de Rietveld das amostras CTT.

Amostra Quantificação de fases Tamanho médio dos cristalitos

HA 88 CTT HA (100%) 291,46 nm

HA 40 CTT HA (100%) 195,53 nm

HA 24 CTT HA (100%) 192 nm

HA PVP 24 CTT

β-TCPW (70,36%) 129,25 nm 

β-TCP (12,67%) 113, 93 nm

HA (9,96%) 39,36 nm 

α-TCP (7,01%) 45,27 nm 

A presença das fases β-TCP, α-TCP e β-TCPW na amostra HA PVP 24 CTT 
pode ser atribuída à alteração de pH observada após adição de PVP.  A solução, 
antes com pH em torno de 3,5, alcançou pH em torno de 5.  Nessa faixa de pH, a 
brushita é a fase mais estável, à temperatura ambiente. Este resultado foi confir-
mado pela análise de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 
(FTIR) que indicou a presença de uma banda em 2308 cm-1 na amostra HA PVP 24 
CTT.  Sendo o valor de referência da monetita (DCPA) de 2300 cm-1 e da brushita 
(DCPD) de 2365 cm-1, é mais provável que a banda observada seja característica 
da brushita, já que a monetita ocorre em temperaturas da ordem de 80ºC.

Nas figuras 4, 5, 6 e 7 são apresentados os espectros das amostras HA 88 
CTT, HA 40 CTT, HA 24 CTT e HA PVP 24 CTT, respectivamente. Na figura 8 é 
apresentado o espectro da amostra verde HA PVP 24 para verificar os modos vi-
bracionais característicos do PVP.
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Figura 4 – Espectro da amostra HA 88 CTT, obtido por FTIR

Figura 5 – Espectro da amostra HA 40 CTT, obtido por FTIR.

(28)
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Figura 6 – Espectro da amostra HA 24 CTT, obtido por FTIR.

Figura 7 – Espectro da amostra HA PVP 24 CTT, obtido por FTIR.

Figura 8 – Espectro da amostra HA PVP 24, obtido por FTIR.
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Os espectros FTIR de todas as amostras de HA tratadas termicamente mostraram 
a presença de bandas que correspondem aos grupamentos funcionais fosfato (PO4)

3-, 
hidroxila (OH-), carbonato (CO2-

3), ligação PO-H e vibração dos átomos de hidrogênio 
pertencentes ao grupo hidrogenofosfato (Vib H).

As bandas presentes em 2073/2000 cm-1 na HA 88 CTT, 2075/1991 cm-1 na HA 40 
CTT e 2076/2003 cm-1 na HA 24 CTT podem ser atribuídas a uma implicação harmôni-
ca ou combinação de bandas de fosfato (PO3-

4). A banda 1183 cm-1 presente na HA 88 
CTT é referente ao fosfato octacálcio (OCP), precursor da HA. As bandas 1020 e 549 
cm-1 presentes na HA 40 CTT e na HA PVP 24 CTT, respectivamente, são referentes ao 
hidrogenofosfato (HPO2-

4) presente na hidroxiapatita deficiente em cálcio, de acordo com 
os estudos de RIGO et al., 2007.

A amostra de HA PVP 24 CTT apresentou ainda a banda 944 cm-1, referente à fase 
do fosfato tricálcico (TCP), verificada no resultado de difração de raios X e nos estudos 
de FRANCO et al., 2010, FONSECA, 2007.     

O espectro de FTIR da amostra verde HA PVP 24 mostrou a presença de bandas 
que correspondem aos grupamentos funcionais fosfato (PO4

3-), hidroxila (OH-), ligação 
PO-H, água (H2O) e carbonato do tipo B (CO2-

3 B). Foi encontrada ainda a banda refe-
rente ao carbonato do tipo A (CO2-

3 A) em 884 cm-1 e a banda referente possivelmente à 
brushita (DCPD) em 2308 cm-1. Foram também encontradas as bandas características 
do PVP, como 1461 e 1261 cm-1 correspondentes aos grupos funcionais CH deformação 
de CH2 dos grupos cíclicos e C-N stretching da amida, em consonância com os resulta-
dos encontrados por FRANCO et al., 2010, QIU et al., 2008.

A análise morfológica (MEV) revelou partículas submicrométricas e nanométricas, 
formando diversos aglomerados (Figurass. 9 e 10). Nas amostras obtidas após a sinteri-
zação a 1100°C, observou-se a coalescência dos cristalitos da HA. 

A Figura 9 D apresenta morfologia típica (tamanho nanométrico) das partículas de 
HA com a adição do PVP, sugerindo que o polímero dificultou o crescimento do tamanho 
dos aglomerados (ou clusters de partículas), estando de acordo com os relatos de QIU 
et al., 2008.

Figura 9 – Micrografias (MEV-FEG) das amostras: HA 88 (A), HA 40 (B), HA 24 (C) e HA PVP 24 (D).
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Figura 10 – Micrografias (MEV-FEG) das amostras: HA 88 CTT (A), HA 40 CTT (B), HA 24 CTT (C) e HA PVP 
24 CTT (D).

Os resultados da sorção e dessorção de BSA, quantificados por espectrofo-
tometria de UV-Visível, demonstraram que a sorção da BSA nas amostras tratadas 
termicamente apresentou valores significantemente menores, quando comparados 
com as amostras verdes, estando em consonância com os resultados de VILLAR-
REAL et al., 1998 e MAVROPOULOS et al., 2008.      

Os resultados de sorção da BSA das amostras verdes demonstraram que 
a HA PVP 24 sorveu 100% da BSA, seguida da HA 24 (50,05%). Já as amostras 
HA 88 e HA 40 sorveram valores menores de BSA, 27,54% e 13,84%, respectiva-
mente.  Após a quantificação da dessorção da BSA, foi observado que os valores 
correspondentes a absorbância eram negativos, ou muito próximos de zero, de-
monstrando que a BSA sorvida não dessorveu sob ação da água Milli-Q®, estando 
de acordo com MAVROPOULOS et al., 2011.

CONCLUSÕES

A  amostra sintetizada com adição de PVP (HA PVP 24 CTT) apresentou a 
presença de outros compostos da família das apatitas após a sinterização.  Esse 
resultado pode ser atribuído à decomposição da brushita e/ou à formação da hidro-
xiapatita deficiente de cálcio. A mudança de pH ocorrida na solução precursora fa-
voreceu a presença de brushita, confirmada pelos resultados das análises de FTIR.

Foi possível sintetizar partículas de dimensões médias submicrométricas, for-
mando aglomerados diversos ou não em função do uso do surfactante (PVP). Um 
menor tempo de envelhecimento dos precipitados (24 horas) propiciou a formação 
de uma distribuição de tamanhos menores de partículas de HA. Foi verificada uma 
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associação entre os cristais de HA e o PVP, criando um ambiente com capacidade 
de alterar as propriedades superficiais (confinando os cristalitos), o que possivel-
mente dificultou o crescimento das partículas.

Os resultados da sorção da BSA nas amostras de HA tratadas termicamente 
foram menores do que os valores encontrados nas amostras verdes. A BSA sorvida 
não dessorveu sob ação da água Milli-Q®. A maior capacidade de ligação da BSA 
à amostra HA PVP 24 sugere que a estrutura morfológica da macromolécula pode 
influenciar na interação do biomaterial com a proteína no meio fisiológico.
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ABSTRACT

This paper deals with the application of the disturbance channel concept to 
identify the dominant open-loop behavior of closed-loop systems. The technique 
is presented in a didactic way and illustrated by a low-order realistic example. The 
disturbance channel useful to this purpose is a transfer function between a specifi-
cally chosen input/output pair of a feedback control system, whose dominant zeros 
provide relevant information about its open-loop dynamics. An algebraic example 
representing a power system is used to illustrate this method and to help its con-
ceptual understanding. A numeric example is also included to better visualize the 
results and to show the effectiveness of this new approach. The methodology is 
general and applicable to any feedback control system, and has been recently ap-
plied in a field test of the excitation control systems of two Itaipu hydro power plant 
generating units.

Keywords: disturbance channel, control systems, poles and zeros, frequency 
response, power system stabilizer.

RESUMO

Este artigo aborda o uso do conceito de canal de perturbação para a identi-
ficação da dinâmica dominante de malha aberta em sistemas de malha fechada. 
A técnica é apresentada de maneira didática e ilustrada por meio de um exemplo 
realista de baixa ordem. O canal de perturbação útil a este propósito é uma função 
de transferência entre um par entrada/saída criteriosamente escolhido de um siste-
ma de controle realimentado, que contém informações relevantes sobre a dinâmica 
dominante de malha aberta do sistema em seu conjunto de zeros. Um exemplo 
algébrico, representando um sistema de potência, é utilizado para ilustrar o método 
e facilitar o seu entendimento conceitual. Um exemplo numérico é também apre-
sentado para facilitar a visualização dos resultados e mostrar a eficácia dessa téc-
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nica recente. A metodologia é genérica e aplicável a qualquer sistema de controle 
realimentado, tendo sido aplicada recentemente nos sistemas de controle de duas 
unidades geradoras da usina hidrelétrica de Itaipu.

Palavras-chave: “canal de perturbação, sistemas de controle, polos e zeros, 
resposta em frequência, estabilizador de sistemas de potência”

INTRODUÇÃO

O projeto e a verificação experimental do desempenho de um estabilizador 
por realimentação de saída, no domínio da frequência, são classicamente 
definidos em termos de margem de ganho e margem de fase (Ogata, 2001; 
Franklin, 2001). No entanto, existem plantas em que não é possível conhecer 
experimentalmente a função de transferência de malha aberta, pois o seu 
desligamento é economicamente inviável ou, por questão de riscos operativos, não 
podem operar sem a malha estabilizadora. Este é o caso de sistemas instáveis ou 
pouco amortecidos em malha aberta, tal como o problema de estabilidade angular 
de geradores síncronos em um Sistema Elétrico de Potência (SEP) de grande 
porte (Kundur, 1994; Rogers, 2000; Kimbark, 1948).

Considerando então o caso de um sistema elétrico de potência, o problema 
de estabilidade angular a pequenos sinais iniciou-se com o efeito colateral do 
uso de sistemas de excitação rápidos e de alto ganho, devido ao advento das 
excitatrizes estáticas. Esse tipo de controle, apesar de melhorar significativamente 
a estabilidade a grandes perturbações, introduz amortecimento negativo aos 
modos de oscilações naturais entre os geradores de um sistema de potência (De 
Mello, 1969; Heffron, 1952; Baker, 1975).

Para mitigar este efeito, foi desenvolvido um controle por realimentação 
chamado estabilizador de sistema de potência ou PSS (power system stabilizer), 
cuja metodologia de projeto e avaliação é detalhada em (Kundur, 1989; Larsen, 
1981; Rogers, 1990; Bollinger, 1980).

Neste contexto, o trabalho de (Martins, 2007), sugere uma nova abordagem 
para o estudo do desempenho de um sistema de potência e seus PSSs, capaz 
de extrair informações tanto do desempenho em malha aberta quanto em malha 
fechada, utilizando apenas informações em malha fechada. Métodos experimentais 
(Kundur, 2003; Lee, 1980; Berube, 2007; De Mello, 1978) usualmente inferem 
de maneira limitada o desempenho do gerador através de uma composição de 
resposta no tempo e resposta em frequência.

Esta abordagem é recente e ainda pouco citada na literatura (Bossa, 
2011a; Bossa, 2011b), podendo ser generalizada para qualquer tipo de sistema 
realimentado, sendo objeto deste artigo a sua elucidação, visando futura aplicação 
em outros tipos de sistemas dinâmicos.
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METODOLOGIA

 Canal de Perturbação
Dado um sistema dinâmico linear e invariante no tempo, a relação entre uma 

entrada u(s) e uma saída y(s) quaisquer pode ser representada por uma função de 
transferência de malha aberta (FTMA) G(s).

Supondo que o sistema G(s) apresente uma resposta oscilatória, deseja-se 
amortecê-la com a inserção de um controlador por realimentação dinâmica de sa-
ída K(s). É também adicionada a este sistema uma entrada de perturbação w(s) e 
uma saída sintética z(s), conforme Figura 1.

          

Figura 1 – Sistema canônico com canal de perturbação.

Este sistema canônico pode ser representado pela seguinte matriz de trans-
ferência:

               (1)

Destaca-se que Hyu(s) é a função de transferência (FT) do canal de controle 
em malha fechada e Hzw(s) representa a relação entre a entrada de perturbação 
e a soma da resposta da realimentação com o sinal de perturbação (canal de per-
turbação).

Reescrevendo a matriz de transferência H(s) em função das FT G(s) e K(s), 
tem-se a Equação (2):

 e substituindo (3) em (2) e comparando com (1), têm-se:
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Pode-se verificar por meio da Equação (5) que a definição da função Hzw(s) 
fornece informações importantes a respeito do sistema. Os polos dessa função são 
os polos de malha fechada do sistema, que refletem o desempenho do sistema 
compensado pela realimentação. Já o seu conjunto de zeros contém os polos do 
sistema de malha aberta, que refletem o desempenho do sistema como se estives-
se operando sem o controlador. Esta dedução é um caso particular monovariável 
(SISO) da abordagem multivariável (MIMO) desenvolvida por Martins (2007), que 
contempla G(s) e K(s) como matrizes de transferências, generalizando o conceito 
de zeros multivariáveis, cujas definições e cálculos associados encontram-se fun-
damentados na literatura (Shrader, 1989; Kailath, 1980; Rosenbrock, 1970).

A capacidade deste método em fornecer dados sobre o desempenho em ma-
lha aberta de um sistema realimentado pode ser melhor entendida tendo em vista 
a dedução alternativa abaixo, onde se verifica que a FT Hzw(s) é a razão entre a 
resposta de malha fechada e a de malha aberta do sistema.

Uma vez que esta FT contém informações tanto da resposta em malha aberta 
como em malha fechada, sua determinação (seja experimental ou por simulações) 
permite avaliar a efetividade do controlador existente na estabilização ou aumento 
do amortecimento dos modos de oscilação dominantes do sistema, fornecendo 
subsídios para o reajuste ou troca deste controlador.

Estabilidade de gerador síncrono contra barra infinita
O estudo de oscilações eletromecânicas nas máquinas de um SEP tem sua 

origem na equação de balanço de uma máquina síncrona:

A equação diferencial (9), já linearizada, relaciona o torque mecânico aplicado 
ao rotor pela fonte primária de energia (∆TM) com o torque elétrico produzido pelo 
gerador (∆Te) e a variação de velocidade do rotor (∆ω), em que: H é a constante de 
inércia do gerador, ω é a velocidade do rotor e ω0 é a velocidade síncrona em rad/s, 
δ é o ângulo do rotor em rad, KeS e KeD são constantes e ∆TeS, ∆TeD são os torques 
elétricos sincronizante e de amortecimento, respectivamente. Os símbolos KD e TD 
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representam a constante e o torque de amortecimento mecânico, respectivamente.
Sabendo que os fenômenos transitórios envolvidos com a estabilidade de ân-

gulo são da ordem de frações de segundos e que o amortecimento mecânico de 
um rotor é geralmente desprezível e difícil de ser determinado, duas simplificações 
podem ser feitas na Equação (9):

• Despreza-se o efeito do regulador de velocidade (∆TM = 0);
• O amortecimento mecânico do rotor também é desprezado (KD = 0).
Logo:

        (13)

O torque elétrico pode ser dividido em duas componentes, conforme a Equa-
ção (10), e o sistema pode ser representado pelo diagrama de blocos da Figura 2.

 Figura 2 – Representação das componentes do torque elétrico de um gerador síncrono contra barra infinita.

Formulando a equação característica do sistema da Figura 2, encontram-se 
os seus autovalores (Equação (15)), os quais são as raízes da Equação (14):

Esses autovalores descrevem o modo de oscilação eletromecânico do siste-
ma de potência para pequenas perturbações. Assim sendo, pode-se verificar que 
um torque elétrico com componente KeD negativo produzirá autovalores com amor-
tecimento negativo, dando origem a um modo de oscilação instável. De fato, no mo-
delo de um sistema de potência real, as componentes KeS e KeD dependem da fre-
quência devido à dinâmica da máquina síncrona e dos seus controles associados.

Inicialmente, De Mello (1969) e Heffron (1952) estudaram o efeito do sistema 
de excitação de alto ganho no modo de oscilação eletromecânico de um gerador 
a partir da elaboração de um modelo SMIB (Single Machine Infinite Bus). Nesse 
modelo, os sistemas de controle anexos ao gerador e o próprio modelo dinâmico 
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da máquina síncrona são representados. No entanto, o SEP que se conecta a esse 
gerador é representado por um gerador “infinito” (i.e., sua tensão e frequência são 
fixas para qualquer perturbação), de forma que a conexão entre o gerador e a barra 
infinita seja modelada por uma impedância externa constante (Zeq), conforme mos-
tra a Figura 3.

Figura 3. Sistema de potência em estudo e seu respectivo b) modelo SMIB (sistema Single-Machine Infinite Bus).

A formulação desenvolvida por estes autores é ilustrada pela Figura 4. A defi-
nição das funções de transferências e do cálculo das respectivas constantes dida-
ticamente abordadas em (Kundur, 1994).

Figura 4. Representação da máquina síncrona e seus controles no modelo SMIB.

Neste diagrama fica evidenciado o papel do PSS que realimenta o sinal de 
velocidade do rotor, com devida compensação dinâmica de fase e ganho, no sinal 
de erro do sistema de excitação, de modo a introduzir uma componente de torque 
elétrico (ΔTe) proporcional ao desvio de velocidade do rotor (Δω), aumentando as-
sim o amortecimento das oscilações. Para tal, sua função de transferência (GPSS(s)) 
deve fornecer um avanço de fase suficiente para compensar o atraso de fase intro-
duzido no laço ΔTe/ΔVPSS, para a faixa de freqüência de oscilações eletromecâni-
cas (0,2 a 2 Hz).
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Modelo multimáquina de um sistema de potência
A dinâmica de um SEP pode ser avaliada de maneira mais ampla por meio 

de um modelo em espaço de estados que contemple a dinâmica de todos os ele-
mentos pertencentes a este SEP (e.g. máquinas síncronas, reguladores de tensão, 
PSS, reguladores de velocidade, sistemas HVDC-High Voltage Direct Current, dis-
positivos FACTS-Flexible AC transmission system). Tal modelo, denominado mode-
lo multimáquina, é capaz de representar as interações entre os diversos elementos 
do sistema de potência, permitindo identificar problemas que não poderiam ser 
representados por um modelo SMIB.

A modelagem se inicia pela linearização do conjunto de equações não-lineares 
diferenciais e algébricas, (18) e (19), que regem a dinâmica de todos os elementos 
do SEP, em torno de um ponto de operação (x0,z0), onde x é o vetor de estados e z 
o vetor de variávies algébricas.

x = f (x , z)         (18)

0 = g (x , z)         (19)

A matriz de estado do sistema de potência pode ser obtida eliminando o vetor 
de variáveis algébricas z.

Com a escolha apropriada das matrizes de entrada e saída, o modelo de es-
paço de estados pode ser construído.

 

Por intermédio desta representação em espaço de estados, é possível obter 
informações detalhadas sobre cada uma das oscilações características do sistema 
linearizado, destacando-se algumas delas (Ogata, 2001; Rosenbrock, 1970; Kun-
dur, 1994):

• frequência da oscilação e respectivo amortecimento (autovalores);
• quais elementos do sistema (geralmente máquinas síncronas) mais contri-

buem com um determinado modo de oscilação e como eles agem dentro 
deste modo (fatores de participação);

• quais variáveis do sistema possibilitam identificar mais facilmente um modo 
de oscilação (observabilidade);

• quais entradas têm maior influência num modo de oscilação (controlabili-
dade);

• parâmetros de quais controladores têm maior influência num modo de os-
cilação (sensibilidade).

Para exemplificar, seguem abaixo as características elétricas do sistema elé-
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trico de potência brasileiro, o SIN (Sistema Interligado Nacional), bem como o do 
seu respectivo modelo linearizado (ONS, 2008):

• Capacidade instalada de 100GW;
• 3600 barras;
• 5000 linhas;
• 180 usinas modeladas;
• 8 dispositivos FACTS;
• Elo retificador/inversor HVDC de alta capacidade (6GW);
• Matriz de estados A com 3100 estados.

Aplicação do método em gerador conectado a SEP de grande porte
Uma vez apresentados o modelo de estabilidade dinâmica de um SEP e o 

novo método de análise de desempenho de sistemas dinâmicos em malha fecha-
da, aplica-se este método ao modelo de um gerador sincronizado ao SEP e equi-
pado com um PSS.

Para representar adequadamente a máquina e o seu estabilizador no sistema 
elétrico, a entrada u(s) é definida como tensão de referência do regulador de tensão 
(ΔVREF) em por unidade (pu) e a saída y(s) como a variação da velocidade do rotor 
(Δω) em pu.

O controlador inserido na realimentação é o próprio PSS, cuja FT é denomi-
nada de GPSS(s), ao passo que a FTMA G(s) representa a dinâmica do conjunto 
gerador-sistema elétrico na ausência do PSS. A função de transferência G(s) é ob-
tida a partir de uma escolha apropriada de entradas e saídas do modelo em espaço 
de estados do sistema de potência (Equação).  O diagrama genérico da Figura 1, 
aplicado ao sistema realimentado em pauta, resulta no diagrama específico apre-
sentado na Figura 5.

Figura 5 – Diagrama de blocos do canal de perturbação referente a um gerador síncrono e seu PSS.

Os resultados obtidos são de interesse para a identificação e controle do 
amortecimento de oscilações em sistemas elétricos de potência. Os zeros domi-
nantes de Hzw(s) representam os modos de oscilação dominantes inerentes ao 
sistema em malha aberta, ou seja, com o PSS virtualmente desligado. Por sua vez, 
os seus polos dominantes representam as oscilações existentes no sistema com o 
PSS em funcionamento.

Esta abordagem, quando aplicada a um sistema de potência, apresenta as 
seguintes vantagens:

• o desempenho de um gerador conectado à rede pode ser verificado por 
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meio de ensaio de campo específico, o qual também permite inferir qual 
seria este desempenho na ausência dos PSS, sem a necessidade de abrir 
fisicamente a malha (i.e., sem desligar o PSS);

• os zeros e polos da FT do canal de perturbação permitem identificar os 
modos de oscilação característicos dessa usina em relação ao sistema 
(que são modos dominantes), tanto em malha aberta (ausência dos PSS) 
como em malha fechada (com PSS);

• estas informações também permitem verificar a efetividade do ajuste do 
PSS, fornecendo subsídio para seu reajuste, se necessário. O mesmo mé-
todo pode também ser utilizado na verificação da efetividade de sinais 
estabilizadores aplicados a equipamentos FACTS, tais como SVC (Static 
VAR Compensator) e TCSC (Thyristor Controlled Series Capacitor).

Estas vantagens justificam a utilização deste método, no que diz respeito a 
ajustes e validação de estabilizadores de sistemas de potência, sobretudo em usi-
nas multigeradores, onde métodos convencionais são pouco efetivos.

Aplicação do método a um modelo clássico de gerador
O método descrito na seção anterior é aqui aplicado em um sistema máquina 

– barra infinita (SMIB) clássico (Figura 6b). Este sistema de teste, apesar de bas-
tante simplificado (2ª ordem), reproduz adequadamente o fenômeno de estabilida-
de de um gerador em um sistema de potência e permite demonstrar a capacidade 
do novo método em avaliar essa estabilidade.

Figura 6. a)-b) Sistema Máquina Barra infinita (SMIB) e sua c) representação em diagrama de blocos.

A expressão para o coeficiente de torque sincronizante KS é facilmente deri-
vado do circuito elétrico na Figura 6b:

em que: E’ é a tensão transitória do gerador em pu; Xg=X’d+Xtr é a soma das 
reatâncias transitória X’d e de seu transformador elevador associado Xtr;  Xe é a re-
atância equivalente da rede; V é a tensão da barra infinita; e δ é o ângulo de carga.
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A Figura 6c é uma representação em diagrama de blocos do sistema SMIB 
da Figura 6a-6b, no formato utilizado na Figura 5. De modo a aplicar a metodologia 
descrita na seção anterior, o coeficiente de amortecimento mecânico KD será con-
siderado como um controlador por realimentação de saída, análogo ao GPSS(s) da 
Figura 5.

Definindo:

a Função de Transferência de Malha Fechada (FTMF) (chave F fechada) 
Hyu(s) da Figura 6c é dada por:

e a FTMA (chave F aberta) G(s) é dada por:

A FTMF do canal de perturbação (Hzw(s)) é:

A equação (27) mostra que os zeros de Hzw(s) são os polos de G(s), os quais, 
neste caso específico, não possuem amortecimento, enquanto os polos de Hzw(s) 
são os polos da FTMF, os quais governam a resposta atual do sistema (com amor-
tecimento mecânico).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para melhor entendimento da utilidade pratica do método proposto, são utili-
zados dois sistemas de segunda ordem que procuram relacionar as configurações 
de polo-zero com suas respectivas respostas em frequência.

A referência (Grund, 1990) mostra oito configurações de pares de polo/zero 
dominantes que os autores consideraram em sua técnica de construção de equiva-
lentes em sistemas de potência, dos quais somente dois (casos 3 e 6 em (Grund, 
1990)) são de interesse para este trabalho, uma vez que eles se aplicam aos dois 
tipos de resultados que podem ser esperados da aplicação deste método em uma 
usina geradora conectada a um sistema elétrico de potência.

A seguir, são descritos os dois sistemas que exemplificam os casos de inte-
resse.
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SISTEMA I

O Sistema I retrata o caso de uma usina que possui seu modo eletromecânico 
instável sem a presença do PSS, o qual é uma possibilidade factível dentro de um SEP.

A FT GI(s), que é instável em malha aberta, representa a dinâmica de um 
gerador sincronizado a um SEP, sendo estabilizada pelo seu PSS (KI(s)), à seme-
lhança das Figuras 1 e 5,  tendo seu diagrama de blocos representado na Figura 7.

Figura 7. Sistema exemplo I.

A FTMA deste sistema é dada por:

e a FTMF é dada por (HyuI(s)):

e, finalmente, a FT do canal de perturbação é dada por:

SISTEMA II

O Sistema II representa o caso de uma usina cujo modo eletromecânico pos-
sui amortecimento positivo, mas insuficiente sem o PSS. Ele apresenta a mesma 
estrutura do Sistema I, com FTMA GII(s) e estabilizador KII(s), tendo seu diagrama 
de blocos representados na Figura 8.

Figura 8. Sistema exemplo II.



42    – 1o Trimestre de 2012

ANÁLISE DOS SISTEMAS EXEMPLOS

A Tabela 1 lista os pares de polo/zero para os sistemas exemplos I e II, cujos 
mapas de polo-zero e respostas em frequência são apresentados na Figura 9, onde 
ωd é a frequência amortecida em Hz e ζ é o coeficiente de amortecimento.

Tabela 1. Polos, zeros de Hzw(s) e respostas em frequência dos sistemas exemplos de segunda ordem.

Uma vez que os polos de malha fechada dos dois sistemas são idênticos, 
os gráficos e tabela apresentados esclarecem que, por meio do seu par de zeros 
dominantes, a FT do canal de perturbação indica como seria a resposta do gerador 
em malha aberta (PSS desabilitado), apesar deste gerador encontrar-se operando 
em malha fechada (PSS habilitado).
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Figura 9. a) Gráfico de módulo para ambos os sistemas em malha fechada: HzwI(s) e HzwII(s). b) Fase do 
Sistema I. c) Fase do Sistema II. Mapas de polo-zero para d) Sistema I e e) Sistema II.

O gráfico de módulo (Figura 9a) para os dois sistemas são idênticos, pois seus 
zeros, além de ter frequências idênticas,  apresentam coeficientes de amortecimen-
to de mesmo módulo. Neste caso, a diferença entre os sistemas só é percebida nos 
gráficos de fase (Figuras 9b e 9c), onde o sistema II tende para 0º de defasagem 
em altas frequências enquanto o sistema I, por ser de fase não-mínima, tende para 
360º negativos. A mudança abrupta nos valores de módulo e fase se devem aos 
zeros próximos ao eixo imaginário, o que contribui muito para com a eficácia do 
método, pois esses vales e cristas acentuadas facilitam a identificação desse zero, 
que é a principal motivação para a aplicação deste método ao problema em pauta.

Comparação com resultados experimentais

É oportuno reproduzir os resultados obtidos por Bossa (2011b), uma vez que 
o trabalho relatado nesta referência aplicou esta metodologia em um sistema real, 
tanto virtualmente (simulações computacionais) quanto experimentalmente (ensaio 
de campo).

A Tabela 2 apresenta os polos e zeros de Hzw(s) dos geradores de Itaipu ob-
tidos de duas formas:

• simulação computacional (virtual): utilização do modelo em espaços de 
estados do SIN de aproximadamente 3100 estados;

• dados de ensaio: ajuste de curva de 2ª ordem referente a dados do ensaio 
de campo (experimental).

A Figura 10 contém as respostas em frequência relativas à Tabela 2.
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Tabela 2. Polos, zeros de Hzw(s) e respostas em frequência da usina de Itaipu 60Hz no SIN.

Figura 10. Gráfico de resposta em frequência de Hzw(s) obtido de simulações (—), ensaio de campo (♦) e 
um ajuste de 2ª ordem (- - -).

A Tabela 2 indica que o PSS de Itaipu está amortecendo substancialmente 
o modo principal de oscilação, e que o SIN apresentaria desempenho inaceitável 
caso este estabilizador fosse desabilitado.

Observa-se que tanto a resposta experimental quanto a simulação enqua-
dram-se ao caso do Sistema II, comprovando que os modelos simplificados utili-
zados para elucidação do método são satisfatórios. Essa concordância pode ser 
verificada nas semelhanças tanto no formato dos gráficos de resposta em freqüên-
cia (comparar Figuras 9 e 10) quanto nos valores dos polos e zeros de Hzw(s) 
(comparar Tabelas 1 e 2).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

A abordagem por canal de perturbação permite avaliar o desempenho em 
malha aberta de um sistema de controle sem necessariamente abrir a malha, e é 
de grande valia do ponto de vista prático e experimental, quando se deseja realizar 
ensaios em plantas reais que não podem ser submetidas aos riscos de operação 
em malha aberta, ou seja, com seus estabilizadores desabilitados.

Essa metodologia foi recentemente aplicada com sucesso em um sistema 
elétrico de potência real, mais especificadamente em uma máquina síncrona e seu 
estabilizador de sistema de potência da usina de Itaipu (Bossa, 2011a). A referência 
reporta que o procedimento de ensaio não causou perturbação perceptível no sis-
tema elétrico externo à usina além de produzir resultados perfeitamente coerentes 
com as simulações.

É importante salientar que este uso do canal de perturbação para avaliar a 
efetividade de controladores é aplicável em qualquer sistema de controle de mes-
ma estrutura, podendo ser a malha equivalente de um sistema de controle térmico, 
elétrico, eletrônico, mecânico etc. Particularmente, a técnica pode ser aplicada, 
com as devidas adaptações, em ensaios de aeronaves em vôo, para determinação 
da sua dinâmica dominante em malha aberta (piloto automático virtualmente des-
ligado), condição muito mais realista do que os ensaios executados em túneis de 
vento com modelos em escala. 
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ABSTRACT

Lately, oral reabilitation using osseointegrated implants is widely used in den-
tistry, taking into account the high success rates achieved with this treatment. The 
increasing demand for treatment with dental implants installed in conditions of im-
mediate loading protocol is necessary to increase the predictability of success in 
these procedures. Primary stability is one of the factors that influence the success 
of dental implants and is a prerequisite for the achievement of immediate loading. 
The aim of this study was to analyze the influence of the thickness of cortical bone 
in primary stability of dental implants. Commercial implants (Screw, Conexão Siste-
mas e Prótese, Brazil) were inserted in blocks of synthetic bone containing a cortical 
thickness equal to 1, 2 and 3 mm to simulate the variation of bone quality. Primary 
stability was determined by the insertion torque. The results showed that as the 
cortical thickness increases, the primary stability increases significantly. The most 
important influence on primary stability is for cortical thickness until to 2.0 mm. In 
this paper was proposed a mathematical model to predict the primary stability for 
different cortical thickness.

Keywords:  Cortical bone; Dental implant; Implant stability; insertion torque.

RESUMO

Nos últimos anos houve aumento significativo do emprego dos implantes os-
seointegráveis nas reabilitações orais. Este aumento pode ser explicado pelo ele-
vado índice de sucesso obtido no tratamento. Com o aumento do emprego dos 
implantes osseointegráveis ocorreram alterações nas técnicas cirúrgicas, desta-
cando-se o protocolo da carga imediata. Para aumentar a previsibilidade de suces-
so nestes procedimentos, a estabilidade primária é um dos fatores que influenciam 
no sucesso dos implantes dentários e é um pré-requisito para a realização da carga 
imediata. O objetivo do presente trabalho foi analisar a influência da espessura do 
osso cortical na estabilidade primária de implantes dentários. Implantes comerciais 
na forma de parafuso (Conexão Sistemas e Prótese, Arujá-SP) foram inseridos em 
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blocos de osso sintético com espessuras de cortical igual a 1, 2 e 3 mm para simu-
lar a variação da qualidade do osso. A estabilidade primária foi determinada pelo 
torque de inserção. Os resultados mostraram que o aumento da espessura cortical 
melhora significativamente a estabilidade primária. A influência mais importante so-
bre a estabilidade primária é para a espessura cortical até a 2,0 mm. Neste trabalho 
é proposto um modelo matemático para prever a estabilidade primária para diferen-
tes espessuras da cortical óssea.

Palavras-chave: Osso cortical; implante dentário; estabilidade de implante e 
torque de inserção. 

o inteligente.
INTRODUÇÃO

De acordo com o projeto Saúde Bucal Brasil 2003, que avaliou a saúde bucal 
da população brasileira (2002 – 2003), a necessidade de uso de próteses surge 
entre os 15 e 19 anos. O edentulismo é visto como um grave problema, principal-
mente entre os idosos, dos quais cerca de 56,06% necessitam de algum tipo de 
prótese inferior (PROJETO SB BRASIL, 2003).

A reabilitação oral através da utilização de implantes osseointegráveis apre-
senta atualmente um alto índice de sucesso e possibilita a reabilitação de diferen-
tes tipos de edentulismo. Em consequência, houve um expressivo crescimento da 
utilização dos implantes dentários, devido a sua alta previsibilidade clínica. (BE-
ZERRA et al., 2010)

Branemark e colaboradores propuseram um protocolo para o tratamento 
com implantes osseointegráveis, no qual a cirurgia deve ser feita em dois está-
gios, aguardando-se um período de 3 a 6 meses para a colocação do implante 
em função.  Tal protocolo pode ser explicado, uma vez que a aplicação da carga 
prematura sobre o implante pode ser responsável pela formação de tecido fibroso 
na interface osso/implante (SZMUKLER-MONCLER et al., 2000). Entretanto, este 
tempo de espera pode gerar dificuldades estéticas e funcionais ao paciente durante 
a cicatrização (SILVA, 2007).

Através do avanço das pesquisas, progressos técnicos e desenvolvimento de 
novos conceitos biomecânicos, verificou-se que existem condições de tratamento 
favoráveis que induzem a osseointegração mais rápida. Com base nesses princí-
pios fez-se o desenvolvimento do protocolo de carga imediata. A proposta do pro-
tocolo de carga imediata busca melhorar algumas das características do protocolo 
convencional, considerando que a redução do número de etapas do procedimento 
de instalação do implante permite imediato restabelecimento funcional e estético do 
paciente (JESUINO, 2008). Nestes casos, há a redução do tempo e custos do trata-
mento, juntamente com excelente estética, havendo naturalmente um aumento na 
adesão e aceitação do tratamento pelos pacientes (JESUINO, 2008; SILVA, 2007).

Contudo, são necessários alguns cuidados para a realização da carga ime-
diata, tais como mínimo trauma cirúrgico, posicionamento adequado dos implantes 
e estabilidade primária elevada (SCHNITMAN et al., 1990). Segundo AZIZ (2004), 
uma das exigências para a realização do protocolo de carga imediata de implantes 



50    – 1o Trimestre de 2012

osseointegráveis é a obtenção de uma adequada estabilidade primária.
A estabilidade primária pode ser definida como sendo a estabilidade mecâ-

nica alcançada no momento da instalação do implante (SANTOS, 2007). Está di-
retamente relacionada a fatores como técnica cirúrgica, geometria dos implantes, 
densidade óssea, (BEZERRA et al., 2010) quantidade óssea e características mor-
fológicas da superfície dos implantes (ROCHA, 2010). 

Para Misch, a densidade óssea é o parâmetro mais importante para a fixa-
ção inicial do implante. Tendo em vista a necessidade de ausência de movimentos 
durante o primeiro estágio de cicatrização cirúrgica, é importante garantir a estabi-
lidade inicial do implante. (MISCH, 1988). O autor afirma ainda que fatores como 
a resistência mecânica do osso, o módulo de elasticidade, a porcentagem de con-
tato osso-implante e a distribuição axial das tensões ao redor do implante também 
estão relacionados à densidade óssea (MISCH, 2008). Ainda segundo o autor, a 
qualidade óssea varia de acordo com a posição no arco. Encontrando-se o osso 
mais denso na região anterior da mandíbula, seguida pela região anterior da ma-
xila, depois pela região posterior da mandíbula e finalmente pela região posterior 
da maxila. Os maiores índices de insucesso são obtidos com implantes instalados 
na região posterior da maxila, onde a amplitude das forças é maior e a densidade 
óssea é menor. 

De acordo com Caúla et al.(2000), a densidade óssea presente na região 
edêntula influenciará diretamente no plano de tratamento, na seleção da forma do 
implante, na escolha da técnica cirúrgica, no tempo de cicatrização e na aplicação 
progressiva de carga. O parâmetro mais importante para a osseointegração do 
implante é a ausência de movimentos durante o primeiro estágio de cicatrização 
cirúrgica (MISCH, 1990). A ocorrência de micromovimentos durante a cicatrização 
reduz a sobrevida dos implantes dentários, fato demonstrado pelos maiores índices 
de fracasso associados aos implantes instalados em osso de baixa qualidade (MIS-
CH, 2008). Portanto, conhecer previamente a densidade óssea e obter boa estabi-
lidade primária são importantes fatores no planejamento e execução de implantes 
dentários (CAÚLA et al., 2000).

Durante a cicatrização, a densidade óssea inicial fornece a imobilização me-
cânica do implante e posteriormente permite a distribuição e a transmissão das 
tensões da prótese para a interface osso-implante. Desta forma, a porcentagem 
de contato osso-implante influencia na intensidade da distribuição da tensão e da 
deformação na interface osso-implante (MISCH, 2008).

De acordo com Santos et al. (2009), em sítios com baixa densidade óssea, 
alterando-se a técnica cirúrgica e escolhendo-se um implante com uma rugosidade 
superficial adequada, a estabilidade primária pode ser significativamente aumen-
tada.

Os estudos de TABASSUM et al. (2010) e SANTOS et al (2009), tiveram como 
objetivos associar o efeito da rugosidade da superfície e da técnica cirúrgica na 
estabilidade primária dos implantes dentários, instalados em osso artifical. Nos re-
sultados encontrados verificou-se uma correlação entre a estabilidade primária e 
a espessura da cortical. Entretanto, para corticais maiores ou iguais a 2 mm, a 
técnica cirúrgica e a superfície do implante não tiveram qualquer influência extra. 
Estando de acordo com os achados de SONG et al. (2007) que verificaram em seus 



51 1o Trimestre de 2012 – 

estudos que o efeito da espessura do osso cortical no torque de inserção pode 
variar em função do tipo de rosca do implante e que o aumento da espessura da 
cortical óssea aumenta o torque de inserção.

MIYAMOTO et al. (2005), propuseram que a espessura da cortical poderia 
melhorar a estabilidade primária. Os resultados do estudo indicaram a existência 
de uma correlação linear entre o valor de ISQ (quoeficiente de estabilidade do im-
plante) e a espessura do osso cortical. Concluíram que a estabilidade primária dos 
implantes dentais é pouco influenciada pelo comprimento do implante, enquanto a 
espessura da cortical óssea aumenta fortemente a estabilidade dos implantes em 
seres humanos. 

Sabendo que a estabilidade primária é um importante fator para o sucesso 
dos implantes e há uma crescente procura por tratamentos com implantes dentá-
rios instalados em condições de carga imediata, faz-se necessário aumentar a pre-
visibilidade de sucesso nestes procedimentos. Sendo assim, o objetivo deste estu-
do é avaliar a influência da espessura da cortical óssea na estabilidade primária de 
implantes dentários e propor um modelo matemático para prever a estabilidade dos 
implantes instalados em corticais com diferentes espessuras.

MATERIAIS E MÉTODOS

No presente estudo foram usados implantes cilíndricos Master Screw da em-
presa Conexão Sistemas de Prótese (Arujá, SP), com diâmetro de 3,75 mm e com-
primento de 13 mm. (Figura 1).

Figura 1: Implante cilíndrico Master Screw (superfície usinada) com dimensões de 3,75 x 13 mm, da empre-
sa Conexão Sistemas de Prótese (Arujá, SP). .

     
Para a inserção dos implantes, foram usados blocos de osso sintético (resina 

poliuretana) fabricados pela empresa Nacional Ossos (Jaú, SP), indicados para 
ensaios com biomateriais, conforme descrição da Norma ASTM F-1839 (Standard 
Specification for Rigid Polyurethane for use as a Standard Material for testing Or-
thopaedic Devices and instruments). Os blocos foram fabricados com duas regiões 
de diferentes densidades, uma região com densidade de 40 pcf (0,64 g/cm3) para 
simular o osso cortical e outra com densidade de 20 pcf (0,32 g/cm3), para simular 
o osso trabecular. A região de osso cortical foi confeccionada com espessuras de 
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1, 2 e 3 mm (Figura 2), representando os ossos com densidades D3, D2 e D1, res-
pectivamente.

Figura 2 - Blocos de osso sintético com espessuras de corticais de 1, 2 e 3mm usados para inserir os implantes

.
Foram preparados 15 cilindros, com 16 mm de diâmetro e 20 mm de altura, 

sendo distribuídos igualmente em 3 grupos de acordo com a espessura da cortical.
Para o preparo dos sítios de inserção foi utilizado um motor elétrico cirúr-

gico Ômega, MC 01OM, Dentscler, acoplado ao contra-ângulo Anthogyr 20:1. As 
furações foram realizadas com a seqüência de brocas conforme recomendações 
do fabricante (2.0, 2.8, 3.0), sendo que o diâmetro da última broca utilizada foi de 
3,15mm. As brocas foram trocadas após cada cinco furações para evitar-se possí-
veis alterações na estabilidade primária causadas pelo uso de brocas danificadas, 
excêntricas ou sem corte. Os implantes foram instalados com um torquímetro ma-
nual e os torques de instalação foram quantificados com o torquímetro digital Lutron 
TQ8800 (resolução de 0,1N.cm).

RESULTADO E DISCUSSÃO

Mostra-se na Tabelas 1 os valores dos torques de inserção e remoção dos im-
plantes Master Screw com forma de parafuso, diâmetro de 3,75 mm e comprimento 
de 13,0 mm.

Tabela 1: Torques de inserção e de remoção (N.cm) dos implantes em osso sintético com cortical de 1,0 a 
3,0 mm de espessura.

1mm 2mm 3mm

Amostra Inserção Remoção Inserção Remoção Inserção Remoção

1 9,6 5,8 27,6 16,6 31,5 19,6

2 13,7 9,7 35,3 23,4 37,0 23,1

3 15,7 8,4 34,8 25,3 37,4 24,7

4 15,8 9,3 33,5 21,3 42,9 24,6

5 27,0 21,1 40,0 20,1 50,6 36,4

Média 16,4 10,9 34,2 21,3 39,9 25,7

Desvio 6,5 5,9 4,5 3,3 7,2 6,3
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Os dados da Tabela 1 mostram que a estabilidade primária medida pelo tor-
que de inserção dobra com o aumento da espessura da cortical de 1,0 para 2,0 
mm. Tal análise mostra que a espessura da cortical influencia significativamente na 
estabilidade primária medida pelo torque de inserção dos implantes.

Os resultados das análises estatísticas dos torques de inserção realizadas usan-
do os testes de Bonferroni, Scheffe e Tukey, mostraram que existe diferença estatística 
significativa entre os grupos com cortical de 1,0 e 2,0 mm (p = 1,5 10-4), o mesmo re-
sultado foi encontrado com a análise estatística usando o “t test” (P=0,0048).

Os resultados das Tabelas 1 referentes a inserção e remoção dos implantes 
em amostras com cortical de 1,0 mm são apresentados na Figura 3. Para fins de 
apresentação dos dados, os valores dos ensaios foram colocados em ordem cres-
cente e não na seqüência do ensaio. Pode-se observar que em todos os casos os 
toques de remoção são menores que os torques de inserção. Este comportamento 
foi explicado anteriormente por Santos et al. (2009). 

Figura 3: Torques de inserção e de remoção dos implantes em osso sintético com cortical de 1,0mm.

A influência da espessura da cortical no torque de inserção é mostrada na Figura 
4. Pode-se observar que o torque para inserir os implantes aumenta com o aumento da 
espessura da cortical. As posições das curvas mostram que o torque aumenta significati-
vamente quando a espessura da cortical aumenta de 1,0 mm para 2,0 mm. Este aumen-
to é de aproximadamente 108 % para o torque de inserção. Contudo, com aumento da 
cortical de 2,0 mm para 3,0 mm o aumento do torque médio é de apenas 16,7%. 

Figura 4: Influência da espessura da cortical nos torques de inserção dos implantes em osso sintético com 
corticais de 1, 2 e 3mm.
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Na Figura 5 pode-se observar a tendência de aumento do torque de inserção 
com o aumento da espessura da cortical. Verifica-se que a inclinação da curva para 
corticais com menores espessuras é maior que para corticais espessas. A medida 
que a espessura da cortical aumenta, o torque de inserção aumenta, embora este 
aumento não seja linear com a espessura. 

Usando a técnica da regressão linear e o cálculo de mínimos quadrados, o 
presente trabalho propõe um modelo matemático para prever a estabilidade primá-
ria para diferentes corticais, onde X e Y representam a espessura da cortical e o 
torque, respectivamente

Y = - 6,05X2 + 35,95X - 13,5

A curva representativa passa pela média dos torques de inserção para os 
grupos com corticais de diferentes espessuras (Figura 5). Pode-se observar que 
para corticais com espessura acima de 2,0 mm o aumento do torque é pequeno. A 
influência da espessura da cortical na estabilidade primária é mais significativa para 
corticais até 2,0 mm.

Com base no modelo matemático proposto é possível estimar a estabilidade 
primária do implante Master Screw 3,75x13 mm substituindo-se o valor da espes-
sura da cortical. Por exemplo, para inserir o implante em osso sintético com cortical 
de 1,5 mm e 1,8 mm de espessura, o torque previsto é de 26,81 N.cm e 31,61 N.cm, 
respectivamente. Outras previsões de torques de inserção em função da espessura 
da cortical são mostradas na Tabela 2. Este resultado mostra que o cirurgião pode 
empregar metodologias diferentes para melhorar a estabilidade primária com a va-
riação da espessura da cortical.

Figura 5: Curva representativa da variação do torque de inserção com a cortical.
Tabela 2: Estabilidade primária estimada para corticais com diferentes espessuras.
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Cortical (mm) 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25

Torque inserção 

(N.cm)
2,96 10,06 16,40 21,98 26,81 30,88 34,20 36,75

CONCLUSÃO

Com base nos resultados experimentais obtidos pode-se concluir que:

a) A espessura da cortical influencia na estabilidade primária dos implantes 
osseointegráveis. Entretanto, verificou-se que esta influência é menor para 
corticais com espessura acima de 2,0mm.

b) A equação matemática do modelo analítico proposto permite estimar a 
estabilidade primária dos implantes Screw 3,75 x13 mm inseridos em cor-
ticais com diferentes espessuras.
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