
2o QUADRIMESTRE DE 2008



2o QUADRIMESTRE DE 2008



2o QUADRIMESTRE DE 2008

E
d
it
o
r
ia
l

RRICARDO FRANCO DE ALMEIDA SERRA, coronel do Real

Corpo de Engenheiros do Exército Português, é o patrono

dos Engenheiros Militares do Exército Brasileiro. Sobre ele

lemos a seguinte sinopse histórica:

Chegou ao Brasil em 1748, como capitão, para

participar da demarcação das fronteiras luso-espanholas

fixadas pelo tratado de Santo Ildefonso.

Foi engenheiro, cartógrafo, memorialista, astrônomo

e comandante militar. Partindo de Belém, mapeou áreas da

Amazônia e registrou vários dos seus rios. Realizou

levantamentos cartográficos nas então Capitanias do Grão

Pará, de São José do Rio Negro e do Mato Grosso. Construiu

e reconstruiu fortes, entre eles o Forte Príncipe da Beira

(RO) e o Forte Coimbra (MS). Combateu os espanhóis.

O acervo de suas realizações garantiu ao Brasil

importantes espaços do seu atual território na Amazônia e

na Fronteira Oeste.

Faleceu em 1809, no comando do Forte Coimbra.

Um cineasta de boa cultura e não menor sensibilidade

poderia usar esses 61 anos que o Coronel Ricardo Franco

viveu em nossa Pátria como tema de um excelente filme

histórico, no qual não faltariam cenas dramáticas, heróicas

umas, românticas outras.

Ora, inspirados na longa e profícua trajetória de seu

patrono, os professores do Instituto Militar de Engenharia

idealizaram em 2002 aquela que viria a ser chamada



2o QUADRIMESTRE DE 2008

“Operação Ricardo Franco”, cuja estréia se deu em 2003

e que, desde então, vem se repetindo anualmente.

O objetivo dessa Operação consiste em “envolver os

concludentes de graduação e os alunos de pós-graduação

do IME em ações presenciais direcionadas para a resolução

de problemas de Engenharia que aflijam o cotidiano das

Organizações Militares e das comunidades da Amazônia”.

Provavelmente, lembrando-se de Ricardo Franco e

de outros bravos pioneiros, faz muitos anos o General

Rodrigo Otávio Jordão Ramos deixou ali gravada esta sua

profunda reflexão:

Árdua é a missão de desenvolver e defender a

Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos

antepassados em conquistá-la e mantê-la.

Os participantes da Operação Ricardo Franco com

certeza vêm honrando estas memoráveis palavras.

[Agradecemos a Sandra da Rocha Florêncio, Capitão

do Exército, da Seção de Comunicação Social do IME, pela

nímia gentileza em nos fornecer muitos dados que foram

incluídos neste editorial.]
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O objetivo da Operação Ricardo
Franco consiste em “envolver
os concludentes de graduação
e os alunos de pós-graduação
do IME em ações presenciais
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de problemas de Engenharia
que aflijam o cotidiano das
Organizações Mili tares e das
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PESQUISA

Victor  Prodonoff  *e Adhemar Castilho**

Problema rotodinâmico de autovalor (parte 2):

sistema giroscópico amortecido

Resumo

Apresenta-se um novo método para o desacoplamento das equações de movimento de um sistema

rotodinâmico  amortecido. São utilizadas as matrizes de massa, rigidez, amortecimento e giroscópica,

no seu estado original de espaço padrão (n x n), não sendo necessária a duplicação das matrizes

para o espaço estado (2n x 2n). São usados no desacoplamento os autovetores complexos conju-

gados e biortogonais da matriz soma das matrizes giroscópica e de amortecimento. As matrizes de

massa e rigidez são simétricas e as matrizes giroscópica e de amortecimento são não simétricas.

Palavras-chave

Autovalor, autovetor, efeito giroscópico, amortecimento modal, desacoplamento, sistemas amorteci-

dos, sistemas giroscópicos amortecidos.

* Ph. D., Cefet/RJ – Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro.
** D.Sc.,  Petróleo Brasileiro SA, Petrobras.

Introdução

Em artigo anterior[1] dos autores, foi mostra-

do que as matrizes modais, [U] da matriz giros-

cópica G e [V] de sua transposta GT= -G, formam

um conjunto biortogonal [V]T [U] = [I] que, usadas

em conjunto, desacoplam um sistema não amor-

tecido com equações giroscópicas. Neste artigo

nos propomos a mostrar que os autovetores

biortogonais [U] e [V] da matriz modal da soma

de [C] + [G] = [D], sendo [C] a matriz de amorte-

cimento, desacoplam as equações do sistema

giroscópico amortecido. A proposta é válida

quando as matrizes de massa M e de rigidez K
são simétricas, como no caso largamente em-

pregado dos elementos finitos.

Nos casos em que o amortecimento é rela-

tivamente baixo, como em mancais de rolamen-

to, a solução do problema de autovalor pode ser

simplificada, com a ajuda do conceito de amorte-

cimento proporcional.[3] Nesses casos a matriz

de amortecimento C é substituída por uma com-

binação linear entre M e K, fornecendo a equa-

ção matricial

(1)

[M]{q}+([αM+βK]) {q} + Ω[G] {q} + [K]{q} = {Q(t)}
.. . .

4
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Como a matriz [D] não é simétrica, considere

o sistema adjunto formado pela matriz  transposta

de [D].

[ ]{ }qM && + [ ]TD { }q& + [ ]K { }q = { }0 ,

A solução harmônica {q} = {v}.e.i.ω.t, sendo

{v} o vetor de deslocamentos modais de [D]T,

para  a freqüência ω, fornece

[ ] { } [ ] { } [ ]{ } { }0vKvD.ivM T.2 =+ω+ω−

Considerando duas soluções distintas: i, j

sendo i ≠ j, as equações (3) e (5) fornecem:

[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { }0u.Ku.D..iu.M. iiii
2

i =+ω+ω−

[ ]{ } [ ] { } [ ]{ } { }0vKvD.ivM jj
T

jj
2

j =+ω+ω−

Pré-multiplicando (6a) por {v
j
}T e (6b) por

{u
i
}T, obtém-se:

{ } [ ] { } { } [ ]{ } { } [ ]{ } 0uKvuDv.iuMv i
T

ji
T

jii
.T

j
2

i =+ω+ω−

{ } [ ] { } { } [ ] { } { } [ ]{ } 0vKuvDu.ivMu j
T

ij
TT

ijj
.T

i
2
j =+ω+ω−

Cada parcela das equações  (7a) e  (7b)  são

termos escalares, portanto iguais a seu transpos-

to. Assim sendo, transpondo a equação (7b) e

dela subtraindo (7a), encontramos a relação:

( ){ } [ ] { } ( ){ } [ ]{ } 00uDv.iuMv i
T

jjii
.T

j
2

j
2

i =+ω−ω−ω−ω

uma vez que [ ] [ ]TMM =  e [ ] [ ]TKK = ,

e considerando que { } [ ] { } { } [ ] { }i
T.T

jj
.T

i uMvvMu = ;

{ } [ ] { } { } [ ] { }i
T.T

jj
.T

i uKvvKu = . Como {v
j
} e {u

j
} são

autovetores adjuntos de [D], portanto

sendo q = vetor de deslocamento, Q = vetor de

forças, α e β são escalares convenientemente

escolhidos de modo a satisfazer o amortecimen-

to em freqüências previamente escolhidas.[3] O

mesmo método usado no artigo anterior[1] pode

ser aqui usado, isto é, utilizam-se as matrizes

biortogonais de G para desacoplar o sistema.

No caso geral de amortecimento em mancais

de deslizamento, ou amortecimento localizado,

não podemos mais considerar a matriz C como

simétrica, e, assim, o método indicado acima

não produzirá o desacoplamento desejado das

equações.

Desacoplamento das Equações de Movimento
– Sistema Giroscópico  Amortecido

a) Diagonalização das matrizes do sistema

Nesta seção prova-se que os autovetores

adjuntos da matriz [D] = [C] + [G] desacoplam

as equações de um sistema rotodinâmico amor-

tecido.  As matrizes modais adjuntas [U] de [D],

e [V] de [D]T, além de diagonalizarem [D], tam-

bém diagonalizam M e K.

A prova dessa propriedade é feita para um

modelo de n graus de liberdade, usando-se ape-

nas matrizes (n x n), não sendo necessário con-

verter o sistema para o espaço estado (2n x 2n).

Considere o sistema dinâmico representado pela

seguinte equação homogênea:

[ ]{ }qM && + [ ]( )GC + { }q& + [ ]K { }q ={ }0 ,

A solução harmônica { } { } t..i.e.uq ω= , sendo

{u} o vetor de deslocamentos modais de [D],

para a freqüência ω, quando substituída em (2),

fornece o sistema algébrico abaixo:

– ω2[M]. {u} + iω.[D]{u} + [K]{u} = {0}

[D] = [C + G]                                               (2)

(3)

(4)

(5)

(6a)

(6b)

(7a)

(7b)

(8)

{vj}
T[D]{uj} = 0, (9)

5
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logo:

{ } [ ]{ } 0uMv i
T

j =

Retornando à equação (7a) mostrada ante-

riormente, vemos que para todos os casos nos

quais i ≠ j, {v
j
}T[M]{u

i
} = 0 e {v

j
}T[D]{u

i
} = 0 serão

nulos, bem como

{ } [ ]{ } 0uKv i
T

j =

Mostramos que os autovetores {u
i
} da ma-

triz [D] e os autovetores {v
j
} de [D]T desacoplam

as equações do sistema giroscópico amortecido.

Dessa forma fica provado que os autovetores

adjuntos {u} de [D] e {v} de [D]T, além de

diagonalizarem D, também diagonalizam M e K
e  desacoplam as equações de movimento.

b) Equações modais

Partindo da equação matricial

[ ]{ }qM && + [ ]{ }qD & + [ ]K { }q = { }Q

onde [M] = [M]T, [K] = [K]T, [D] = [C + G]

e [D] ≠ [D]T e  fazendo a transformação linear

[ ]{ }η= Uq

sendo [U] a matriz dos autovetores de [D] e{ }η
o vetor de variáveis modais, obtém-se o sistema

alternativo

[ ] [ ]{ } [ ][ ]{ } [ ][ ]{ } { }QUKUDUM . =η+η+η &&&

Pré-multiplicando (14)  por [V]T, onde [V] é

a matriz dos autovetores de [D]T, obtém-se o

sistema desacoplado mostrado a seguir

[ ] [ ] [ ]{ } [ ] [ ][ ]{ } [ ] [ ][ ]{ } [ ] { }QVUKVUDVUMV TTT.T =η+η+η &&&

sendo:

[ ] [ ] [ ] [ ]λ=UDV .T    Matriz com autovalores de [D]

[ ] [ ] [ ] []IUMV .T =     Matriz de massa normalizada

[ ] [ ][ ] [ ]kUKV T =      Matriz de rigidez diagonalizada

Substituindo os valores acima na equação,

teremos:

[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ] { }QVkI T=η+ηλ+η &&&

Este sistema é formado de equações desa-

copladas do tipo

iiiiii f=ηκ+ηλ+η &&& ;

{ } { } n...,3,2,1iQvf T
ii =⇒=

Dessa forma fica alcançado o objetivo de

desacoplar as equações simultâneas de movi-

mento. Isto é conseguido em virtude de os auto-

vetores adjuntos de [D] são os mesmos de  M, D
e K, conforme demonstrado em (1).

Exemplo literal

A investigação da solução de um problema

giroscópico amortecido, em sua forma padrão,

será feita por intermédio da observação no plano

XY,  do movimento de uma massa m com reação

elástica k e submetida a um amortecimento

viscoso c, que incorporem as propriedades

giroscópicas e de amortecimento ao modelo físi-

co mostrado a seguir, de forma independente.

 (10)

 (11)

 (12)

 (13)

 (14)

 (15)

 (16a)

 (16b)

 (16c)

 (17)

 (17a)

6
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Figura 1 – Exercício giroscópico amortecido.

As  matrizes  representativas desse siste-

ma são:[4]

⎭
⎬
⎫

⎩
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⎭
⎬
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⎨
⎧
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⎦
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⎨
⎧
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⎨
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⎣

⎡

0

0

y

x

mK0

0mK
y

x

0m2

m2c

y

x

m0
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⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

y

x
  por  { }=q  

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

2

1

u

u

e sendo [ ] [ ]T
.

C
00

0c
C =⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ;

             [ ] ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

Ω
Ω−

=
0m2

m20
G

[ ] [ ] [ ]
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

0

0

u

u
K

u

u
D

u

u
M

2

1.

2

1.

2

1.

&

&

&&

&&

 ⇒

⇒ [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { }0qKqDqM ... =++ &&&

A matriz giroscópica amortecida

[ ] [ ] [ ] [ ]T
.

D
0m2

m2c
GCD ≠⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

Ω
Ω−

=+=

é não simétrica, e, por causa disto, um novo mé-

todo de desacoplamento é apresentado.

a) Autovalores e autovetores da matriz giroscópica

amortecida D

Considere o problema de autovalor da

matriz [D]:

[ ] [ ][ ]ID λ− { }u ={ }0 ⇒ ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
λ−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

Ω
Ω−

10

01
..

0m2

m2c

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

2

1

u

u
=

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

0

0
⇒

⇒
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

λ−−Ω
−Ω−λ−

0

0

u

u
.

00m2

0m2c

2

1

que  fornece

Det. 0
m2

m2c
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

λ−Ω
Ω−λ−

A equação característica

⇒ 0m4c 222 =Ω+λ−λ  tem as raízes

22
2

2,1 .m.4
2
c

2
c

. Ω−⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛±=λ

Ω= m4C .CRIT ;    
rr

rr ω
Ω=

iq
2
c

.1 +=λ ;    iq
2
c

.2 −=λ ,    onde   

2
22

2
c

.m.4q ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−Ω= ,

CRITrrrr
rr C

c
M4

c =
ω

=ξ=ξ  ⇒

Portanto os autovalores de D são comple-

xos conjugados. Expandindo (23), obtemos um

sistema homogêneo de equações algébricas nas

incógnitas dos autovetores 1u  e 2u

( )
⎩
⎨
⎧

=λ−Ω
=Ω−λ−
0uu.m2

0um2u.c

21

21

 (18)

 (19)

 (20)

 (21)

 (22)

fator  de  amorte-

cimento  modal

(30a,b)

 (23)

 (24)

 (25)

 (26)

 (27)

 (28)

 (29)

{u}

7
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Substituindo inicialmente o autovalor

iq
2
c

.1 +=λ   em (30a) e arbitrando 2u =1 encontra-

mos o autovetor:

{ }1u = ( ) ( )
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

+

Ω+
+

Ω

1

q2
c

qm2
.i

q2
c

.c.m
2222

=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +

1

iba

Substituindo igualmente o autovalor

iq
2
c

.2 −=λ  em (30a) e arbitrando 2u =1, encontra-

mos o autovetor:

{ }2u = ( ) ( )
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

+

Ω−
+

Ω

1

q2
c

qm2
.i

q2
c

.c.m
2222

=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

1

iba

Podemos mostrar que esses autovetores

[u}
1
 e {u}

2
 não são ortogonais:

[ ] ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −+
=

1

iba

1

iba
U  ⇒ [ ] [ ]UU T =

= 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−+−
++

++
++−

b.ai2)1ba(

1ba

1ba

b.ai2)1ba(
22

22

22

22

A não ortogonalidade dos autovetores da

matriz D é plenamente esperada, na medida em

que essa matriz é não simétrica.

É importante destacar que a operação

[U]T [D][U] não diagonaliza a matriz D.

b) Determinação dos autovetores adjuntos de D

Det. [ ]TD = Det. 0
m2

m2c
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

λ−Ω−
Ωλ−

 ⇒

⇒ 
( )
⎩
⎨
⎧

=λ+Ω
=Ω+λ−
0v.v.m2

0vm2v.c

21

21

Equação característica ⇒ 0m4c 222 =Ω+λ−λ ,

a mesma da matriz D.

Substituindo iq
2
c

1 +=λ   e iq
2
c

2 −=λ  em

(34a) e arbitrando 2v =1 nos dois casos, encon-

tramos os autovetores {v}
1
 e {v}

2

{ }1v = ( ) ( )
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

+

Ω
−

+

Ω−

1

q2
c

qm2
.i

q2
c

.c.m

2222

=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −−

1

iba

{ }2v = ( ) ( )
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

+

Ω
+

+

Ω−

1

q2
c

qm2
.i

q2
c

.c.m

2222

=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +−

1

iba

Da mesma forma que no caso anterior, {v}
1
 e

{v}
2
 são complexos conjugados e não são ortogo-

nais entre si. Mas vamos mostrar que existe a

biortogonalidade, ou seja, [v]T[U] é uma matriz

diagonal. Usaremos, a partir desse ponto, quanti-

dades admensionais, como abaixo.

Ω= m4C .CRIT ; Assim sendo

( ) ξ==
Ω
Ω=

+

Ω

.CRIT
2222 C

c

m4

.c.m

q2
c

.c.m

( )
2

2222
1

m4

q.m2

q2
c

qm2 ξ−=
Ω
Ω=

+

Ω

A substituição de (38) e (39) em (31), (32),

(35) e (36) fornece a forma admensional das

matrizes dos autovetores [U] e [V].

[ ]
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ξ−−ξξ−+ξ=
1

1i

1

1iU
22

;

[ ]
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ξ−+ξ−ξ−−ξ−=
1

1i

1

1iV
22

Podemos então verificar a biortogonalidade

existente entre [U] e [V].

 (31)

 (32)

(33)

 (34a,b)

 (40)

 (39)

 (38)

 (37)

 (36)

 (35)
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[ ] [ ] [ ] [ ] ( )
( ) ⎥

⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

ξ−ξ+ξ−
ξ−ξ−ξ−== 22

22
TT

1i1

0

0

1i12VUUV

c) Desacoplamento das equações diferenciais

Voltando à equação (21), fazendo a transfor-

mação linear{ } [ ]{ }η= Uq , { } [ ]{ }η= &
& Uq  e { } [ ]{ }η= &&

&& Uq

onde  [U] é a matriz dos autovetores de [D] e { }η
o vetor de coordenadas modais, obtemos:

[ ] [ ]{ } [ ][ ]{ } [ ][ ]{ } { }0UKUDUM . =η+η+η &&&

Pré-multiplicando por [ ]TV

[ ] [ ] [ ]{ } [ ] [ ][ ]{ } [ ] [ ][ ]{ } { }0UKVUDVUMV TT.T =η+η+η &&&

Calculando cada um dos produtos das matrizes  M, D e K, teremos:

[ ] [ ][ ] =UMV T
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ξ−−ξξ−+ξ
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

ξ−+ξ−

ξ−−ξ−

1

1i

1

1i.
m

0

0

m

1

1

1i

1i 22

2

2

  ⇒

⇒  [ ] [ ][ ] =UMV T

( )
( ) ⎥

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ξ−ξ+ξ−

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ξ−ξ−ξ−

22

22

1i1.0

01i1.
.m2

Procedendo de forma semelhante

[ ] [ ][ ] =UDV T
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ξ−−ξξ−+ξ
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Ω−
Ω⎥

⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

ξ−+ξ−

ξ−−ξ−

1

1i

1

1i.
0

m2

m2

c
.

1

1

1i

1i 22

2

2

   ⇒

⇒ [ ] [ ][ ] =UDV T

( )
( )

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ξ−ξ+ξ−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ξ−Ω−Ωξ

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ξ−ξ−ξ−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ξ−Ω+Ωξ

222

222

1i1..1i22.0

01i1..1i22.
.m2

Da mesma forma

[ ] [ ][ ] =UKV T
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ξ−−ξξ−+ξ
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

Ω−
Ω−

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

ξ−+ξ−

ξ−−ξ−

1

1i

1

1i.
mk

0

0

mk
.

1

1

1i

1i 22

2

2

2

2

  ⇒

⇒ [ ] [ ][ ] =UKV T

( ) ( )
( ) ( ) ⎥

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ξ−ξ+ξ−Ω−ω

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ξ−ξ−ξ−Ω−ω

222.2.

222.2.

1i1...0

01i1...
..m2

onde foi usado a freqüência m
k2. =ω .

 (40a)

 (41)

 (42)

 (43)

 (44)

 (45)

 (46)

 (47)
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A substituição de (44), (45) e (46) na equa-

ção (43) fornece duas equações independentes

em 1η  e 2η .  As expressões ( ) 22 1i1 ξ−ξ±ξ−
são nulas somente quando 1=ξ  ou seja

CRITCc = , no caso de amortecimento crítico.

Como estamos estudando o caso em que

CRITCc < , podemos dividir as equações de 1η  e

2η  pela expressão  entre colchetes, resultando

finalmente as equações

+η⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ξ−+ξΩ+η 1

2
1 .1i2 &&&  ( ) 0. 1

22 =ηΩ−ω

+η⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ξ−−ξΩ+η 2

2
2 .1i2 &&&  ( ) 0. 2

22 =ηΩ−ω

d) Solução das equações  diferenciais

A solução da equação homogênea é do tipo
rt.

1 e=η ;  rt.
1 re=η& ;   rt.2

1 er=η&& .                  (49)

Substituindo esses valores na equação

(48a),  teremos as raízes

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
Ω−ω−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ξ−Ω+Ωξ±⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ξ−Ω+Ωξ−= )(1i1ir 22

2
22

2,1.

A solução da equação homogênea (48b) é

do tipo st.
2 e=η ; t.s

2 se=η& ; st.2
2 es=η&&          (51)

Substituindo esses valores, teremos as duas

outras raízes

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
Ω−ω−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ξ−Ω−Ωξ±⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ξ−Ω−Ωξ−= )(1i1is 22

2
22

2,1.

Para que possamos continuar com uma so-

lução analítica e ter um melhor sentimento físico

do resultado, vamos fazer uma simplificação nos

radicandos das raízes (50) e (52).  Isto em nada

diminuirá a generalidade da solução, uma vez que

numericamente as raízes podem ser calculadas

exatamente. Considerando-se 1.<<ξ , ou seja, um

pequeno amortecimento, esta simplificação faz

com que

    ω±=Ω−ω−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ξ−Ω±Ωξ i)(1i 22

2
2

As raízes ficarão com a forma mostrada abaixo:

)1(ir 2
1 ω+ξ−Ω−+Ωξ−=      precessão retrógrada

)1(ir 2
2 ω+ξ−Ω−Ωξ−=   precessão síncrona

)1(is 2
1 ω+ξ−Ω−−Ωξ−=   precessão retrógrada

)1(is 2
2 ω+ξ−Ω+Ωξ−=    precessão  síncrona

Com as raízes acima, as variáveis modais

assumem a forma

( ) ( )t.it..
2

t.it..
1

tr.
2

tr.
11

cc2.1. e.eCe.eCeCeC ω+Ω−Ωξ−ω+Ω−Ωξ− +⇒+=η

( ) ( )t.it..
2

t.it..
1

ts.
2

ts.
12

cc2.1. e.eDe.eDeDeD ω+ΩΩξ−ω+Ω−−Ωξ− +⇒+=η

onde,  2
c 1 ξ−Ω=Ω                                 (60)

Voltando ao vetor original q = [U]η, equa-

ção (41), e substituindo q da equação (19), U da

equação (40):

{ }
⎪⎭

⎪
⎬

⎫

⎪⎩

⎪
⎨

⎧

η+η

η⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ξ−−ξ+η⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ξ−+ξ=

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=
21

2
2

1
2 1i1i

y

x
q

 (48a)

 (48b)

 (50)

 (52)

 (53)

 (54)

 (55)

 (56)

 (57)

 (58)

 (59)

 (61)

ω±=Ω−ω−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ξ−Ω±Ωξ i)(1i 22

2
2

10
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A solução final nas variáveis )t(xc  e )t(yc  apresenta movimentos harmônicos com freqüências de

precessão síncrona e retrógrada.

)t(xc = .e t..Ωξ−   [ 1E cos ( ) t.c ω+Ω + 1F sen ( ) t.c ω+Ω + 1G cos ( ) t.c ω+Ω− + 1H sen ( ) ]t.c ω+Ω−

)t(yc = .e t..Ωξ−  [ 2E cos ( ) t.c ω+Ω + 2F sen ( ) t.c ω+Ω + 2G cos ( ) t.c ω+Ω− + 2H sen ( ) ]t.c ω+Ω−

As expressões 21i ξ−±ξ , por serem

constantes, foram incorporadas às constantes de

integração. Existem apenas quatro constantes

indeterminadas de integração, uma vez que elas

relacionam-se entre si na forma abaixo:

2
2

21 F1E.E ξ−−ξ=                           (64)

2
2

21 E1F.F ξ−+ξ=                            (65)

2
2

21 H1G.G ξ−+ξ=                         (66)

2
2

21 G1H.H ξ−−ξ=                          (67)

As equações (62) e (63) mostram que o
movimento nas direções x e y são vibrações
harmônicas amortecidas; o fator t..e Ωξ−  fará com
que as amplitudes de vibração decresçam
exponencialmente com o tempo. As freqüências
naturais são alteradas em relação ao movimento
não amortecido. Essa freqüência é reduzida no
caso da precessão síncrona e aumentada no
caso da precessão retrógrada.

O objetivo principal desse exemplo literal foi
mostrar o desacoplamento das equações nas va-
riáveis modais conforme equações (48). Nesse
caso particular, não há a possibilidade delas fica-
rem acopladas pelas matrizes de massa ou rigi-
dez, duas a duas, uma vez que os autovalores da
matriz D não serem complexos conjugados puros,
ou seja:  ibaj +−=ω , iba1j −−=ω + , para j ímpar
e, portanto, jω + 1j+ω 0a2 ≠−= .

Mesmo no casos em que não há amorteci-
mento, os pares de equações modais, correspon-

dentes aos autovalores conjugados puros

ω
i,i+1

 = ±i.ω, são desacoplados também, quando

as matrizes de massa e rigidez possuem

submatrizes diagonais (2 x 2), ao longo das

três diagonais centrais, como na discretização

em Elementos Finitos, pois m
i,i
 = m

i+1,i+1
e

m
i,i+1

 = m
i+1,i 

= 0, onde i = 1,3,5..., o mesmo

acontecendo para a matriz de rigidez. Veja deta-

lhes em [1] e [2].

Conclusões

Um novo método está sendo proposto para

desacoplamento de um sistema simultâneo de

equações diferenciais de movimento rotodinâmico

amortecido.

O desacoplamento é realizado no espaço

padrão, com matrizes (n x n) somente, evitando,

dessa maneira, o grande esforço computacional

para o cálculo dos autovalores quando o sistema

é transformado para o espaço estado (2n x 2n).

São utilizadas as matrizes de massa M e de

rigidez K, ambas simétricas, e a matriz giroscó-

pica amortecida D não simétrica, sendo esta últi-

ma a soma da matriz de amortecimento C e da

matriz giroscópica  G. Devido ao fato da matriz D
não ser simétrica, é necessária a solução de dois

problemas conjugados, o primeiro envolvendo M,

D, K e o segundo, a matriz transposta de D, ou

seja, M, DT, K.

A existência de dois problemas conjugados

não apresenta esforço computacional adicional,

uma vez que os autovalores dos dois sistemas

 (62)

 (63)
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são os mesmos. Os autovalores da matriz isola-

da D são diferentes dos autovalores fornecidos

pelo sistema, porém seus autovetores são os

mesmos. O desacoplamento das equações dife-

renciais é obtido da seguinte forma:

a) Diagonaliza-se a matriz D através dos

autovetores de D e de sua transposta DT,

que formam um sistema biortogonal;

b) Sendo esses autovetores os mesmos do

sistema  D, M e K,  como conseqüência,

eles também diagonalizam as matrizes  M
e K. Dessa forma são obtidas as n equa-

ções diferenciais independentes nas variá-

veis modais.

Um exemplo em forma literal mostra todas

as fases do desacoplamento, dando ainda as

soluções nas variáveis originais, onde se pode

perceber a possibilidade das duas precessões, a

síncrona e a retrógrada.
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Resumo

Neste trabalho foram preparadas nanopartículas de ferrita de cobalto (CoFe
2
O

4
) pelo método sol-gel

a partir de nitrato de ferro, Fe(NO3)3.9H2O, nitrato de cobalto, Co(NO3)2.6H2O e TEOS, Si(OC2H5)4.

Observou-se que o tamanho de partícula, determinado a partir de medidas de difração de raios X,

variou de 13 a 30nm, dependendo da temperatura de calcinação. Medindo em várias temperaturas

a intensidade relativa dos espectros de Mössbauer de partículas superparamagnéticas e

ferrimagnéticas, foi possível determinar que a distribuição de tamanhos das nanopartículas em uma

das amostras era log-normal, com um diâmetro mais provável D
m
 = 16,6nm e uma largura a meia

altura ΔD = 0,4nm.

Introdução

O objetivo deste trabalho foi estudar as

propriedades de nanopartículas de ferrita de

cobalto (CoFe
2
O

4
) preparadas pela técnica

sol-gel.1 Verificou-se que a técnica produz uma

distribuição estreita de tamanhos de partícula,

uma característica que pode ser útil em várias

aplicações potenciais, como a ressonância mag-

nética e a hipertermia magnética.2,3

Método experimental

Preparação das amostras

Nitrato de ferro, Fe(NO
3
)

3
.9H

2
O e nitrato de

cobalto, Co(NO
3
)

2
.6H

2
O foram dissolvidos em

etanol, C
2
H

5
OH, e misturados com TEOS,

Si(OC
2
H

5
)

4
, e água para obter o gel precursor.

A razão em peso CoFe
2
O

4
/SiO

2
, a razão molar

TEOS:etanol:água e a razão molar Fe:Co

foram 2:3, 1:4:11,67 e 2:1, respectivamente.

13
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Figura 1 – Espectros de difração de raios X de amostras
de CoFe

2
O

4
 preparadas com diferentes temperaturas de

calcinação: (a) 800oC; (b) 900oC; (c) 1.000oC;  (d) 1.100oC.

Figura 2 – Espectro de Mössbauer da amostra 2
em várias temperaturas.

Os espectros de Mössbauer da amostra 2

da tabela 1 aparecem na figura 2 para várias

O gel foi tratado a 800, 900, 1.000 e 1.100oC por

2h na atmosfera ambiente para que houvesse a

formação de nanopartículas de ferrita de cobalto.

Métodos de medida

Os espectros de difração de raios X foram

obtidos em um difratômetro XPert Pro Panalitical

com radiação K do Co (λ = 1,5418 Å). O tamanho

médio de partícula foi calculado a partir do alarga-

mento do pico (311) usando a equação de Debye-

Scherrer4

(1)

onde d é o diâmetro das partículas e W é a largu-

ra a meia altura da linha de difração.

Os espectros Mössbauer foram obtidos em

várias temperaturas entre 13K e temperatura am-

biente usando uma fonte de 57Co(Rh) com uma

atividade de aproximadamente 50 mCi.

Resultados experimentais e análise

A tabela 1 mostra os tamanhos médios de

partícula, calculados a partir de espectros de raios

X como os da figura 1, para diferentes temperatu-

ras de calcinação.

Tabela 1 – Tamanho médio de partícula em amostras

de CoFe
2
O

4
 preparadas com diferentes

temperaturas de calcinação.

d =
0.9 λ

W cosθ

Amostra

1

2

3

4

T (oC)

800

900

1000

1100

Tamanho(nm)

13,2

16,7

20,0

29,9
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diferentes temperaturas de medida. Enquanto na

temperatura ambiente é observado um dubleto

quadrupolar atribuído à relaxação paramagnética,5

em baixas temperaturas observa-se um duplo

sexteto que é característico da ferrita de cobalto.6

Calculando a razão entre a área sob o dubleto e a

área sob os sextetos, é possível estimar a fração

volumétrica das partículas bloqueadas para cada

temperatura de medida. O resultado é mostrado

na figura 3, onde os pontos são resultados expe-

rimentais e a curva é um ajuste à função log-nor-

mal cumulativa

(2)

onde T é a temperatura absoluta, erf(T) é a fun-

ção de erro e μ  e d são parâmetros ajustáveis.

O melhor ajuste foi obtido para μ = 6,48 e δ =

0,04.

Figura 3 – Variação com a temperatura da fração volumétrica
de partículas desbloqueadas na amostra 2, calculada
a partir dos espectros de Mössbauer. Os pontos são
resultados experimentais; a curva é um ajuste a uma

função log-normal cumulativa (veja o tex to).

A distribuição de temperaturas de desblo-

queio do sistema é dada por7,8

(3)

onde C é uma constante de normalização.

A variação com a temperatura da equação

3 pode ser convertida em uma variação com o

tamanho de partícula (fornecendo assim a distri-

buição de tamanhos de partícula) usando a rela-

ção7,8

onde D é o tamanho das partículas, 〈D   é o diâ-

metro médio das partículas e  〈TC    é a temperatu-

ra média de bloqueio, dada por

O resultado é mostrado na figura 4, que é

uma distribuição log-normal8 com um diâmetro

mais provável D
m
 = 16,6nm e um desvio padrão

σ = 0,56. A largura a meia altura é ΔD = 0,4nm.

Figura 4 – Distribuição de tamanhos de par tícula na
amostra 2. O diâmetro mais provável é D

m
 = 16,6nm

e a largura a meia al tura é ΔD = 0,4nm.

f (T) = 0.5 + 0.5erf

P(T) = C 1

T
(  )1/3 df (T)

dT

D(T) = 〈D  T

〈T
C

(    )
1/3

〈T
C 

  =
 TP(T)dT

P(T)dT∫0

∞

∫ ∞

InT - μ
δ √ 2

( )
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Conclusões

A técnica de sol-gel foi usada para preparar

nanopartículas de CoFe
2
O

4
. Os espectros de

difração de raios X mostram picos alargados nas

posições correspondentes à estrutura cristalina

da ferrita de cobalto. O tamanho médio de partí-

cula, calculado a partir dos espectros de raios X,

varia com a temperatura de calcinação; menores

temperaturas de calcinação resultam em meno-

res tamanhos de partícula. Os espectros de

Mössbauer exibem um comportamento super-

paramagnético, confirmando que as partículas

possuem dimensões nanométricas. A análise da

variação com a temperatura do espectro de

Mössbauer para uma das amostras revelou uma

estreita distribuição log-normal de tamanhos de

partícula.
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“A liberdade é o direito de fazer tudo aquilo
que não prejudique a liberdade dos outros.”

Turgot

“A lei é o muro divisório entre
o querer e o poder.”

E. Talarico
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Resumo

O presente artigo tem por finalidade apresentar os princípios que fundamentam as técnicas de modu-

lação adaptativa. Tais técnicas têm recebido grande destaque na literatura especializada, em razão

das boas características de desempenho que elas exibem em canais sem fio caracterizados pelo

efeito desvanecimento plano e variante no tempo, particularmente quando comparadas com as  técni-

cas de modulação convencionais.
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Introdução

 O aumento de demanda por sistemas de

comunicações digitais em canais sem fio (wireless),

bem como as restrições de largura de banda que,

em geral, caracterizam esses canais,  tem moti-

vado o desenvolvimento de técnicas de transmis-

são digital com boas características de desem-

penho, particularmente no que se refere à eleva-

da eficiência espectral, aos baixos valores de taxa

de erro de bit e ao uso parcimonioso de potência.

Tais características de desempenho são

conflitantes, uma vez que a melhoria de uma delas

normalmente é acompanhada de alguma degra-

dação nas demais. Sendo assim, é importante

estabelecer requisitos mínimos de desempenho

e empregar estratégias de transmissão que pro-

piciem boas soluções de compromisso.

Para os canais de comunicação caracteri-

zados pelo efeito de desvanecimento variante no

tempo, uma técnica que vem recebendo grande

atenção na literatura especializada é a modulação

adaptativa.[1-8]

Diferentemente das técnicas de modulação

clássicas, cujas constelações são fixas e dimen-

sionadas com base nas condições de propaga-

ção severas, as técnicas de modulação adaptativa

variam as constelações durante o enlace, em

resposta às mudanças das condições momentâne-

as de propagação do canal de comunicação.

PESQUISA
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Em geral,  o ruído é modelado por um pro-

cesso estacionário em sentido amplo, cuja

Densidade Espectral de Potência (DEP) é cons-

tante (branco) e função densidade de probabilida-

de é dada por uma gaussiana de média nula.

Canais com essa caracterização são tradicional-

mente denominados de AWGN.

A figura 1 apresenta um diagrama de blocos

simplificado de um sistema de comunicação em

canal AWGN.

Figura 1 – Diagrama de bloco simplificado de
um sistema de transmissão em canal AWGN.

A fonte gera dígitos binários (bits) estatisti-

camente independentes e igualmente prováveis,

o modulador mapeia seqüências de K bits con-

secutivos em um dos M = 2k símbolos da conste-

lação da modulação s
k
. Para a caracterização

estatística da fonte adotada aqui, os símbolos são

estatisticamente independentes e equiprováveis.

A expressão da observação, y
k
, em banda

básica, na entrada do receptor é dada por

y
k 
=

 
s

k 
+

 
η

k
                                             (1)

na qual o símbolo s
k
 é transmitido no instante de

tempo kT
s
, sendo T

s
 a duração do símbolo, ou seja,

R
s
 = 1/T

s
 é a velocidade de transmissão expressa

em baud.  A parcela η
k
  representa a amostra do

ruído aditivo no instante de tempo kT
s
.  Assumindo

que a DEP do processo ruidoso é igual a N
0 
/2,

essa amostra é modelada por uma variável aleató-

ria gaussiana de média nula e variância ση
2 = N

0 
/2.

O receptor, a partir da observação ruidosa

e tendo conhecimento prévio da técnica de

modulação adotada (constelação), produz uma

Este artigo tem como objetivo principal  apre-

sentar subsídios para elucidar as razões do gran-

de interesse que há em torno das técnicas de mo-

dulação adaptativa, para tal são apresentados os

princípios que fundamentam essa estratégia de

modulação e suas características de desempenho.

O restante deste artigo é organizado da se-

guinte maneira. Algumas considerações atinentes

às técnicas de modulações convencionais são

apresentadas em “Modulação clássica”. A “Mo-

dulação adaptativa” é voltada para a discussão

das técnicas de modulações adaptativas.  A deter-

minação de parâmetros dessas técnicas e suas

características de desempenho são investigadas

em “Otimização dos limiares de adaptação e ava-

liação de desempenho”. Por fim, são apresenta-

das as conclusões do artigo.

Modulação clássica

Esta seção é voltada para a discussão, de

forma resumida, de algumas questões ligadas às

técnicas de modulação clássicas, particularmen-

te  aquelas importantes para entender a modula-

ção adaptativa. As discussões apresentadas aqui

tomam como referência as modulações QAM  (do

termo em inglês Quadrature Amplitude Modulation),

pois elas são geralmente empregadas no desen-

volvimento das modulações adaptativas. Inicial-

mente é abordado o emprego das modulações

QAM em canais AWGN (do termo em inglês

Additive White Gaussian Noise), posteriormente

são tecidos alguns comentários referentes ao uso

dessas modulações em canais caracterizados

pelo efeito de desvanecimento plano.

Como ponto de partida é considerado um

sistema de comunicação digital simples, cujo

canal de comunicação apenas introduz ruído na

forma de onda transmitida para gerar a observa-

ção no lado de recepção.
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modulação M-QAM a eficiência espectral (EE) é

dada por:[9]

EE = log
2
 (M).

De acordo com essa equação, quanto mai-

or o valor de M, ou seja, a quantidade de pontos

da constelação, melhor é a eficiência espectral

da modulação e, por conseguinte, maior a veloci-

dade de transmissão para uma dada largura de

banda do canal de comunicação. Por outro lado,

considerando uma RSR fixa, quanto maior o valor

de M piores as probabilidade de erro de bit, con-

forme pode ser constatado na figura 2.

Figura 2 – Curvas de probabilidade de erro em função
da RSR expressa em dB para as modulações

4,16, 64 e 256-QAM.

Por exemplo, para obter uma probabilidade

de erro de 10-3 com a modulação 4-QAM deve-se

adotar uma RSR de 7 dB. Neste caso a EE do sis-

tema é de 2 bps/Hz. Já para as modulações 16-

QAM e 64-QAM, que possuem EE iguais a 4 e 6

bps/Hz, a referida probabilidade de erro é obtida

com as RSR de 10,5 dB e 15 dB, respectivamente.

Tomando como referência uma determinada

potência média de transmissão, pode-se concluir

que a melhoria da EE propiciada pelo aumento

^

    1

log
2
√ M

log
2
√ M∑ m = 1

   1

√ M ∑ n = 0

(1 – 2 –m) √ M – 1

estimativa dos símbolos transmitido. Essa esti-

mativa, que  aqui é denotada por s
k
, é obtida a

partir de uma regra de decisão que depende do

critério adotado, sendo os critérios MAP (do ter-

mo em inglês Maximum Probability A Posteriori)

e ML (do termo em inglês Maximum Likelihood)

os tradicionalmente empregados.[9]

Considerando a modulação QAM com M

pontos na constelação; e o critério  ML – que

para a modelagem estatística aqui adotada para

o ruído e bits gerados pela fonte atinge a mínima

probabilidade de erro –, as expressões de proba-

bilidade de erro de bit, P
b
(e / γ, M), podem  ser

escritas da seguinte forma:[10]

P
b
(e / γ, M) =                             P

b
(m)          (2)

sendo

P
b
(m) =                                 A

m,n
B

n

na qual  A
m,n

= (– 1)           x   2m – 1 –  n2m –1 +1

e B
n
= erfc   (2n + 1)                      .

Nessas equações erfc (x) representa a  fun-

ção erro complementar de x,[9] [x] denota a fun-

ção maior inteiro menor do que x, γ representa a

razão sinal ruído expressa em termos da energia

média por bit e da DEP do ruído aditivo da se-

guinte maneira: γ = E
b
/N

0
.  A energia média do bit,

por seu turno, pode ser escrita em termos

da energia média do símbolo, E
s
, por meio de

Es = E
b
 x log

2
 (M).

Outra importante figura de mérito de uma

técnica de modulação digital é a eficiência

espectral (EE), definida como a quantidade de bits

por segundo (bps) por unidade de Hertz. Para a

n2 m – 1

√ M

  √M      2

3 log
2
 M γ

 2 (M – 1)√

( )

( )
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da quantidade de pontos da constelação, apre-

senta o inconveniente de degradar a probabili-

dade de erro de bit. Essa degradação é tão

mais intensa quanto maior for a melhoria da efi-

ciência espectral. Assim sendo, para se proje-

tar enlaces que conjuguem elevada eficiência

espectral e baixos valores de probabilidade de

erro, deve-se empregar elevadas  potências de

transmissão.

A figura 3 apresenta um diagrama de bloco

simplificado de um sistema que emprega modu-

lação clássica e cujo canal de comunicação é

caracterizado pelo efeito de desvanecimento

plano e variante no tempo.

Figura 3 – Diagrama de blocos simplificado de um enlace
de comunicação em canal com desvanecimento plano.

A expressão da observação, em banda

básica, para esse sistema de comunicação é

dada por:

y
k
 = h

k
 s

k
 + η

k
                                        (3)

sendo h
k
 o coeficiente ou ganho do canal, que

é modelado por um processo estocástico, com-

plexo e estacionário em sentido amplo. Em ge-

ral, esse coeficiente segue uma distribuição

gaussiana cujas componentes real e imaginária

são independentes, de médias nulas e variâncias

iguais. Na forma polar, essa caracterização re-

sulta em uma amplitude que segue uma distribui-

ção de Rayleigh e fase com distribuição uniforme

entre 0 e 2π.* Os parâmetros η
K
 e S

K
 seguem a

mesma caracterização estatística do sistema

AWGN.

Na literatura especializada são propostas

várias modelagens estatísticas para descreverem

a evolução temporal do canal de comunicação.

Para os sistemas de comunicações móveis em

ambientes com grande densidade demográfica,

nos   quais não há visibilidade direta, destaca-se

a modelagem proposta por Jakes.[11-13] De acordo

com essa modelagem, a  autocorrelação do

coeficiente do canal é dada por uma função de

Bessel modificada de primeiro tipo e ordem

zero parametrizada pelo máximo deslocamento

Doppler denotado por f
D
.[11-13]

Na figura 4 é apresentado 10 segundos de

uma realização (função amostra) do ganho do

canal em dB. Na obtenção dessa figura conside-

rou-se espectro de Jakes, e um produto do máxi-

mo deslocamento Doppler pela duração do sím-

bolo  igual a f
D
T

s
 = 10–3. Tomando como referên-

cia uma taxa de 10Kbaud, durante 10 segundos

transmite-se um total de 100 mil símbolos.

A curva da figura 4, embora configure um

caso particular, exibe importantes características

de um canal modelado pelo espectro de Jakes,

como, por exemplo, a existência de severas ate-

nuações (profundos desvanecimentos) que podem

atingir até 40 dB de atenuação em relação  à po-

tência média do canal, neste caso 0 dB. Esses

profundos desvanecimentos são breves e raros,

mas quando ocorrem prejudicam sobremodo o

desempenho do sistema de comunicação.

Nos sistemas de comunicação em canais

variantes no tempo é comum que os transmissores

enviem, além dos dados, símbolos conhecidos. O

receptor utiliza esses símbolos para estimar e

* Essa caracterização é tão empregada que muitos se
referem a canais caracterizados pelo efeito de desvane-
cimento plano como canais Rayleigh.
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rastrear parâmetros por ele empregados para re-

cuperar a mensagem, ou os dados enviados pelo

transmissor. A figura 5 mostra a estrutura de qua-

dros ou frame geralmente adotada. Na qual P

denota os símbolos conhecidos, geralmente de-

nominados de símbolos pilotos ou símbolos de

treinamento.

Figura 4 – Função amostra (10 segundos) de ⏐⏐⏐⏐⏐h
K

2⏐⏐⏐⏐⏐
expressa em dB para um espalhamento Doppler

de Jakes com f
D
T
s
 = 10–3.

Figura 5 – Estrutura de quadros adotada em sistemas
de comunicação para canais sem fio.

Quanto maior o percentual de dados conti-

do no frame mais eficiente o sistema de trans-

missão, em razão do menor desperdício de tem-

po de uso do canal com símbolos que não carre-

gam informação. Por outro lado, o espaçamento

entre sucessivos blocos de treinamento ou entre

símbolos pilotos não pode ser muito grande, sob

pena de dificultar o rastreio de parâmetros do

receptor e, por conseguinte, degradar sobremodo

o desempenho do sistema de transmissão.

A quantidade de dados e símbolos conhecidos

por frame depende da aplicação, principalmente

de sua taxa de transmissão e da dinâmica do

canal de comunicação.

Apesar dessa dependência, normalmen-

te a quantidade de símbolos por bloco de da-

dos é pequena, sendo o seu valor regulado

pelas normas e padrões existentes para cada

tipo específico de sistema de comunicação.

Por exemplo, em sistemas de comunicações

ionosféricas na faixa de HF (3 até 30 MHz) que

empregam velocidade de 75 até 1.200 bps, re-

comenda-se 20 símbolos de dados e 20 de trei-

namento; para velocidades de 2.400 até 4.800

recomenda-se 32 símbolos de dados e 16 de

treinamento.[14]

Outro aspecto a ser ressaltado nos siste-

mas de comunicação sem fio é o fato da “qualida-

de” da transmissão variar ao longo do tempo, no

sentido de que, quando o canal excursiona em

torno dos profundos desvanecimentos, podem

ocorrer vários erros de detecção dos símbolos

transmitidos, ao passo que, quando o canal pro-

picia boas condições de propagação, esses er-

ros tendem a se tornar mais raros. Esse compor-

tamento gera o que se costuma denominar de

erros em surto.

Em canais caracterizados pelo efeito de

desvanecimento plano e variante no tempo, uma

forma de quantificar a “qualidade” do enlace é por

meio da RSR instantânea, RSR
k
. Admitindo que

o canal de comunicação é conhecido, essa RSR

pode ser dada por:

RSR
k 
= ⏐h

k
2⏐       .                                 (4)

Como E
s 
/ N

0 
descreve a RSR média do

enlace, sendo um parâmetro definido no dimen-

sionamento da camada física, vê-se então que

a flutuação temporal da RSR instantânea é

E
s

N0
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determinada pela própria variação do canal. As-

sim sendo, essa RSR atinge valores muito bai-

xos quando o canal se encontra em profundos

desvanecimento, nesses casos, a  RSR
k
 pode

chegar a até 40 dB abaixo do valor de E
s 
/ N

0
 . Na

função amostra da Figura 4, por exemplo, em tor-

no de dois segundos o canal provoca uma atenu-

ação de 35 dB em relação a RSR média.

Cabe mencionar que a variação da RSR ins-

tantânea entre sucessivos frames é pequena, em

razão dos valores geralmente adotados para o

tamanho dos frames e das elevadas taxas de

transmissão atualmente praticadas.

Por exemplo, na figura 4, cujo espalhamento

espectral é intenso (f
D
T

 
= 10–3), e, portanto, crítico

para análise dessa variação, mesmo assim pode-

se verificar que se forem empregados tamanhos

de frame da ordem de 100 símbolos, a variação

da RSR entre frames sucessivos é pequena.  Esse

comportamento é de suma importância para as

modulações adaptativas.

Considerando canal de Rayleigh conhecido,

espalhamento Doppler de Jakes, modulações

QAM (4, 16, 64 e 256) e o critério ML, são apre-

sentadas na Figura 6 algumas curvas de probabi-

lidade de erro de bit em função de E
b 
/ N

0
.

Figura 6 – Probabilidade de erro de bit de algumas
modulações QAM em canais de Rayleigh.

Comparando os desempenhos apresentados

nas figuras 2 e 6, percebe-se uma severa degra-

dação de desempenho das curvas contidas na

figura 6 em relação àqueles da figura 2. Isso

ocorre especialmente em função dos profundos

desvanecimentos provocados pelo canal de co-

municação sem fio.

Nos sistemas que empregam as modulações

clássicas, a partir da velocidade de transmissão

desejada, da largura de banda disponível e da pro-

babilidade de erro de bit tolerada na camada físi-

ca do sistema de comunicação, a estratégia de

modulação e a potência de transmissão são

criteriosamente escolhidas. Uma vez realizadas

essas escolhas, os parâmetros do sistema são

mantidos constantes enquanto durar a transmissão.

Para os canais AWGN essa estratégia é

adequada, pois a qualidade do enlace se mantém

constante durante a transmissão, uma vez que a

relação sinal ruído é constante e os erros se

distribuem ao longo da recepção. Por outro lado,

para canais com desvanecimento plano e varian-

te no tempo, essa estratégia é inadequada, pois

a qualidade do canal varia com o tempo e o de-

sempenho fica limitado pelas condições severas

do canal.

Modulação adaptativa

As técnicas de modulação clássicas, como,

por exemplo, a QAM, aqui discutida sumariamen-

te, quando aplicadas a canais Rayleigh, não utili-

zam de forma eficiente a largura de banda, bem

como a potência de transmissão, pois, para se

atingir bons desempenhos em termos de taxa de

erro de bit, é preciso dimensionar a potência

de transmissão e a cardinalidade da constelação

(M) para as condições de propagação severas. É

essa dificuldade que as técnicas de modulação

adaptativa buscam contornar.
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Em contraposição a essas técnicas, as

modulações adaptativas permitem variar a cons-

telação durante o enlace, possibilitando, dessa

maneira, adaptar as formas de onda na saída do

transmissor às condições de propagação do canal.

Quando o canal apresenta excelentes con-

dições de propagação (elevadas RSR instantâ-

neas), é possível atingir reduzidas taxas de erro

usando modulações com elevada eficiência

espectral. Por outro lado, quando o canal apre-

senta severas condições de propagação (profun-

das atenuações – baixos valores de RSR instan-

tâneas), para  se obter baixos valores de taxa de

erro de bit (BER – do termo em inglês Bit Error

Rate), deve-se adotar uma modulação com pou-

cos pontos na constelação, e que, portanto, pos-

suem baixa eficiência espectral.

Uma forma de quantificar as condições de

propagação de um canal de comunicação plano

é por meio da estimativa da RSR instantânea no

lado de recepção. Essa estimativa pode ser obti-

da por:

   γ
k
 = ⏐h

k
⏐2        ,                                 (5)

na qual N
0
 representa uma estimativa da DEP

do ruído, que pode ser obtida por meio dos crité-

rios ML ou MAP;[15,16] h
k 
é a estimativa de h

k
,

que pode ser obtida usando algoritmos de filtragem

adaptativa, como, por exemplo, o LMS (do termo

em inglês Least Mean Square) e RLS (do termo

em inglês Recursive Least Square).[17,18]

Vale mencionar que esses parâmetros po-
dem ser estimados usando os símbolos pilotos
ou de  treinamento. Além disso, cabe lembrar que
para implementar as técnicas clássicas de
detecção da mensagem transmitidas é preciso
estimar o canal e, em alguns casos, até mesmo
a variância do ruído. Assim sendo, a complexida-
de computacional para obter a estimativa da

RSR instantânea é pequena, e não é necessário

realizar modificações na estrutura de quadros do

sistemas de transmissão.

A figura 7 representa um diagrama de blo-

cos em banda básica de um enlace de comuni-

cação digital que emprega a técnica de modula-

ção adaptativa.

Figura 7 – Diagrama de bloco básico de um
enlace dotado de modulação adaptativa.

Nesses sistemas emprega-se um conjun-

to de N modulações clássicas, normalmente

QAM com diversas constelações, em razão do

bom compromisso entre eficiência espectral e

probabilidade de erro de bit que essa modulação

oferece.[9]

Assim sendo, K
i
 bits da fonte binária,

para i = 1... N, são mapeados em um dos M
i
 = 2k

l

pontos ou símbolos s
k
 de uma constelação

QAM-M
i
. Todas as constelações  possuem  ener-

gia média iguais a E
s
.  A escolha da modulação

a ser empregada em cada frame é realizada com

o apoio do receptor, como explicado adiante.

Após a modulação o sinal é transmitido ao

receptor através de um canal que distorce e cor-

rompe com ruído a forma de onda transmitida,

conforme a equação 4.

O sinal recebido, y
k
, é empregado para de-

tectar a informação transmitida, e também para

estimar a RSR instantânea. Essa estimativa pode

E
8

N
0

^

^

^

^ i
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ser obtida pela equação 5 durante os blocos de

treinamento ou nos instantes em que são recebi-

dos os símbolos pilotos e deve ser enviada ao

transmissor através do canal de retorno. Aqui é

admitido que este canal é ideal, ou seja, não apre-

senta erros e atraso. Normalmente esta última

condição pode ser atingida com o uso de sofisti-

cadas estratégias de codificação de canal.

Como mencionado em “Modulação Clássi-

ca”, as variações de RSR instantânea entre

quadros vizinhos é  normalmente pequena.

Assim sendo, a estimativa desse parâmetro obti-

da em um determinado bloco pode descrever

com boa fidelidade a situação do canal no próxi-

mo bloco de dados. É com base nessa correla-

ção que as estratégias de modulação adaptativa

se  baseiam.[19]

Conforme discutido em “Modulação adap-

tativa”, quando maior for γ
l
, melhores as condi-

ções de recepção, viabilizando o uso de conste-

lações maiores sem comprometer o processo

de detecção da informação transmitida. Assim

sendo, são estabelecidas regiões de decisão

R
i
, cada uma delas vinculada a uma constela-

ção específica.

Seja C = {λ
0
, λ

1
, ... λ

N
} o conjunto dos N + 1

limiares que definem as N regiões de decisão.

Em geral, λ
0
 = 0 e λ

N 
= ∞, e os demais são núme-

ros reais positivos que representam valores de

RSR e seguem a seguinte regra λ
i 
> λ

i –1 
para

i = 1... N – 1.

A partir desses limiares, tem-se que a mo-

dulação QAM-M
i
 é adotada quanto λ

i –1 
≤ γ

l 
< λ

i 
.

A tabela 1 apresenta uma possível estratégia

de modulação adaptativa para N = 5.

Entre as estratégias de modulação empre-

gadas na tabela 1, a primeira delas implica que

não seja realizada transmissão se o RSR  instan-

tânea estimada for igual ou inferior a um valor

crítico (λ
1
).

Tabela 1 – Um exemplo de regiões de decisão

para uma modulação adaptativa com cinco

estratégias de transmissão.

Como ilustrado na figura 7, essa estratégia

de modulação requer o emprego de um canal de

retorno, através do qual estimativas do estado

do canal (RSR instantânea), obtidas no receptor,

são enviadas para o transmissor para fins de se-

leção da constelação a ser adotada na transmis-

são do próximo bloco de dados. Essa escolha

depende não apenas dessas estimativas, mas

também da probabilidade de erro almejada pelo

sistema de comunicação, que doravante será

denominada de probabilidade de erro alvo (PEA);

das constelações disponíveis no sistema de

transmissão; e, principalmente, dos limiares de

adaptação λ
i
.

O desempenho da modulação adaptativa

depende fortemente dos valores dos limiares de

adaptação. Esses valores devem ser criterio-

samente escolhidos para explorar plenamente as

boas expectativas de desempenho que as técni-

cas de modulação adaptativa propiciam.

Otimização dos limiares de adaptação e
avaliação de desempenho

As técnicas de modulação adaptativa bus-

cam  maximizar a eficiência espectral (EE),

atendendo a um requisito de taxa de erro (PEA),

como mencionado anteriormente. Trata-se, por-

tanto, de um problema de otimização não linear,

0

QAM-4

QAM-16

QAM-64

QAM-256

Região de decisãoModulação

γ
l 
≤ λ

1

 λ
1 
< γ

l 
 ≤ λ

2

λ
2 
< γ

l 
 ≤ λ

3

λ
3 
< γ

l 
 ≤ λ

4

γ
l   

≥ λ
4
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λ
i – 1

λ i

cujos parâmetros a serem otimizados para um

dado conjunto de N estratégias são os limiares

de adaptação.[20-22]

A probabilidade de erro de bit da técnica de

modulação adaptativa para canal com desvane-

cimento plano pode ser escrita da seguinte

maneira:

P(e/γ) =                       K
i
PE

i 
(γ)            (6)

sendo  PEi(γ) a probabilidade de erro de bit

em canal Rayleigh com a modulação QAM-M
i
.

Essa probabilidade pode ser expressa da se-

guinte maneira:

PE
i
(γ) =      P

b
(e/M

i 
,α) f (γ,α) d

 
α ,          (7)

na qual   P
b 
(e/γ, M

i 
) denota a probabilidade de

erro de bit das técnicas de modulação QAM-M
i

em canal AWGN (equação 2) e f (γ,α) repre-

senta a função densidade de probabilidade (fdp)

da RSR instantânea para uma relação RSR

média  γ = Eb / N0 . Considerando canal de Rayleigh

essa fdp é dada por:[9]

f (γ,α) =      e     .                                 (8)

Ainda com referência à equação 6,  EE (γ)
denota a eficiência espectral média para uma RSR

média γ. Essa figura de mérito pode ser escrita

da seguinte maneira.

EE (γ) =            K
i
       f (γ,α) d

 
α           (9)

Os limiares de adaptação são obtidos

resolvendo um problema de otimização com

restrição, em que se procura maximizar a eficiên-

cia espectral, equação 9, sujeito à restrição de

que P(e/γ) ≤ PEA.

O valor de PEA depende da aplicação e re-

presenta um importante requisito de Qualidade

de Serviço (QoS) da camada física. O seu valor

deve ser rigorosamente atendido, sob pena de

prejudicar o funcionamento dos protocolos de

camada superior empregados no sistema de

transmissão.

A seguir são apresentados resultados analí-

ticos da modulação adaptativa, em termos da pro-

babilidade de erro de bit e eficiência espectral.

Considerando nessa análise a estratégia de

modulação adaptativa descrita na tabela 1, uma

PEA de 10–2 e canal de Rayleigh. Os limiares de

adaptação são os seguintes:  λ
1
= 2,0784 em dB,

λ
2
= 5,4163, λ

3
= 11,4764 e λ

4
= 25,6320, ou

3,1773, 7,337, 10,5981 e 14,0878 em dB,

respectivamente.*

A figura 8 apresenta não apenas a curva

de probabilidade de erro de bit da modulação

adaptativa, mas também curvas referentes

às modulações 4-QAM, 16-QAM, 64-QAM e

256-QAM convencionais. Tais curvas foram inclu-

ídas para fins de comparação de desempenho

das técnicas convencionais com a modulação

adaptativa.

Inicialmente verifica-se que a modulação

adaptativa atende à restrição PEA em toda a

faixa de RSR média considerada. Até 14 dB essa

técnica de modulação apresenta os melhores

valores de probabilidade de erro, e, a partir de

18 dB, seu desempenho se equivale ao da modu-

lação 16-QAM.

Na figura 9 são apresentadas curvas de efi-

ciência espectral para o sistema que emprega

modulação adaptativa. Novamente, para fins

de comparação de desempenho, são incluídas

curvas de EE para as modulações clássicas.

1

EE(γ)
∑ i = 1

N

1

γ

– α
         γ

∑ i = 1

N

λ
i – 1

λ i

* Os valores dos limiares foram obtidos  empregando
funções do toolbox de otimização do Matlab.

∫

∫
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Verifica-se que a partir de 11 dB a técnica

de modulação adaptativa apresenta melhor efici-

ência espectral do que a modulação 16-QAM. A

partir de 16 dB essa eficiência é superior à da

modulação 64-QAM e se aproxima da EE da

modulação 256-QAM com o aumento da RSR.

Em suma, a modulação adaptativa possui

probabilidade de erro sempre melhor ou igual à

da modulação 16-QAM, ao mesmo tempo em que

apresenta uma EE bem superior a desta modula-

ção para valores de RSR superiores a 11dB. Aná-

lises similares podem ser realizadas tomando

como base outras modulações fixas.

Essas figuras mostram nítida vantagem de

desempenho da modulação adaptativa em rela-

ção às modulações convencionais. Isso é fruto

da possibilidade de se adotar uma modulação

mais conservadora, ou até mesmo a de não reali-

zar  transmissões quando o canal excursiona pe-

los profundos desvanecimentos, reduzindo assim

as taxas de erro. Ao mesmo tempo em que são

adotadas modulações com muitos pontos na

constelação quando o canal oferece boas condi-

ções  de propagação. Dessa forma, beneficiando

a EE sem comprometer sobremodo a taxa de erro.

Figura 8 – Probabilidade de erro de bit para
modulações QAM e Adaptativa.

Figura 9 – Eficiência espectral para modulações
QAM e Adaptativa.

Conclusão

Os sistemas de comunicação que empre-

gam técnicas de modulação fixa, e cujos canais

variam com o tempo, fazem uso ineficiente da

largura de banda e da potência de transmissão,

uma vez que seus parâmetros são dimensiona-

dos com base nas condições de propagação

severas.

Diferentemente dessas abordagens, as

técnicas de modulação adaptativa variam o

tamanho da constelação de acordo com as

condições de propagação do canal. Quando os

canais oferecem boas condições de propagação,

tais técnicas adotam uma modulação com

muitos pontos na constelação, favorecendo a

eficiência espectral do enlace sem comprome-

ter sobremodo a sua taxa de erro. Por outro lado,

na presença de profundos desvanecimentos,

essas técnicas utilizam modulações com peque-

na cardinalidade, beneficiando a taxa de erro

exibida no enlace.

Assim procedendo, na média, as técnicas

de modulação adaptativa propiciam melhores

características de desempenho do que as
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modulações clássicas. Os sistemas nelas

baseadas,  para uma dada potência de transmis-

são e largura de banda, geralmente apresentam

melhores velocidades de transmissão ao mesmo

tempo em que atendem a requisitos de probabili-

dade de erro.

Apesar das melhores características de de-

sempenho exibidas pela modulação adaptativa

em relação às técnicas de modulações clássi-

cas, vale destacar que a primeira apresenta

maior complexidade computacional em relação

às  segundas. Esse fato advém da necessidade

de se empregar uma técnica para estimar o

parâmetro de adaptação no receptor e da neces-

sidade de um canal de retorno, através do qual

esse parâmetro deve ser enviado ao transmis-

sor.  Além disso,  as modulações adaptativas

fornecem uma taxa de transmissão  variante no

tempo, em função da  própria dinâmica do canal

de comunicação.

Portanto, o uso da técnica de modulação

adaptativa não é indicado nas aplicações em

que não se dispõe de canal de retorno, ou na-

quelas cujo fluxo de dados deve ser mantido

constante.

Algumas aplicações das modulações

adaptativas e temas de pesquisa em aberto

nessa área são objeto de outro artigo, cuja publi-

cação dar-se-á no próximo número da Revista

Militar de Ciência e Tecnologia.
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“Basta refletir sobre a dúvida para ver

claramente que duvidar é pensar

e que pensar é existir.”
Descartes

“Eduquem-se os menores e não será

preciso castigar os homens.”
Pitágoras
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Resumo

Transistores de nanotubos de carbono têm sido largamente estudados nos últimos anos. Tais disposi-

tivos são apontados como possíveis sucessores da tecnologia CMOS (Complementary Metal-Oxide-

Semiconductor) convencional. Transistores de efeito de campo com nanotubos de carbono já foram

desenvolvidos e alguns testes realizados. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um modelo

para simulação de transistores de nanotubos de carbono compatível com o simulador de circuitos

SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis). A modelagem consistiu em substituir o

conjunto de equações não-lineares oriundas do comportamento balístico dos transistores de nanotubos

de carbono por equações compatíveis com o SPICE utilizando aproximações polinomiais. O emprego

desses modelos para simulação dos transistores de nanotubos de carbono possibilita uma análise de

seu desempenho sem que haja a necessidade de fabricação de tais dispositivos, além de permitir o

estudo do comportamento de circuitos híbridos que empregam componentes convencionais e transis-

tores de nanotubos de carbono. Para verificar a validade da metodologia utilizada na modelagem, um

amplificador em configuração inversora é usado.

Palavras-chave

Nanotecnologia, nanotubos de carbono, transistores, simulação.

Introdução

Em meados da década de 1960, Gordon

Moore previu que a capacidade de processamento

de um microprocessador cresceria exponencial-

mente. Desde então, a conhecida lei de Moore

tem governado o desenvolvimento e o desempe-

nho dos microprocessadores. Isto só foi possível

graças à miniaturização dos componentes bási-

cos dos processadores: os transistores. Porém,

recentes estudos mostram que os limites dos pro-

cessos de fabricação da eletrônica convencional

serão atingidos nos próximos anos, ameaçando

o contínuo desenvolvimento previsto por Moore.[1]
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Portanto, para continuar o avanço do desempe-

nho dos microprocessadores, outras tecnologias

na escala nanométrica estão sendo estudadas.

Esses novos dispositivos nanoeletrônicos inclu-

em computação quântica, autômatos celulares

com pontos quânticos, nanotubos de carbono,

transistores moleculares, diodos de tunelamento

ressonante, transistor de um único elétron, tran-

sistor spin e sistemas biológicos.

Atualmente ainda não é possível prever qual

das diversas tecnologias pesquisadas substituirá

a CMOS convencional. Alguns pesquisadores

acreditam que os futuros circuitos integrados se-

rão desenvolvidos utilizando uma combinação de

diferentes tecnologias de fabricação e dispositi-

vos. A exploração das características de cada um

desses dispositivos permitirá uma grande flexibi-

lidade de desenvolvimento. Contudo, a combina-

ção destas novas tecnologias possivelmente

criará novas dificuldades, uma vez que a interco-

nexão destas estruturas não é trivial.

Entre os dispositivos citados anteriormente,

os transistores de efeito de campo com nanotubos

de carbono, CNFETs (Carbon Nanotube Field-

Effect Transistors), são os mais promissores para

substituir os transistores CMOS convencionais.

Esta expectativa é gerada pelo fato de os CNFETs,

além de operarem de forma semelhante aos

transistores CMOS, possuírem melhores carac-

terísticas, tais como densidade de integração e

velocidade.

A teoria de transistores de nanotubo de car-

bono é recente e se encontra em estágio inicial

de desenvolvimento. Não obstante, alguns protó-

tipos de dispositivos e até mesmo alguns peque-

nos circuitos já foram implementados fisica-

mente.[2-4] Portanto, a caracterização das proprie-

dades elétricas dos CNFETs é essencial para o

projeto de circuitos eletrônicos que venham a

utilizá-los.

A simulação dos CNFETs ainda é um grande

desafio para os projetistas de circuitos, principal-

mente porque a maioria dos modelos desenvolvi-

dos para simulação envolve a solução numérica

de sistemas de equações não-lineares recursivas.

A inclusão de tais equações recursivas em simu-

ladores de circuitos eletrônicos convencionais,

como o SPICE, não é uma tarefa simples, poden-

do até mesmo ser impossível.

Este trabalho apresenta a criação de um

modelo de simulação compatível com o SPICE,

baseado no potencial de superfície e no desem-

penho balístico dos CNFETs. Diversas aproxima-

ções são necessárias para o desenvolvimento do

modelo SPICE que foi validado por meio da com-

paração do resultado simulado com o modelo

físico original. Em seguida, um inversor analógico,

usando CNFET, foi simulado para testar o funcio-

namento do modelo em um circuito eletrônico

tradicional.

Nanotubos de Carbono

Os nanotubos de carbono foram desco-

bertos no início da década de 1990[5-6], e, desde

então, houve grandes progressos em diversas

áreas de aplicação, tais como separação quími-

ca e  biológica de materiais, purificação, catálise,

arma-zenamento de hidrogênio, células combus-

tíveis, compostos para tintas, sensores, transis-

tores, memórias, dispositivos lógicos, dispositi-

vos de emissão de campo para instrumentos de

raios X, entre outras.

Entre as vantagens do uso de nanotubos

de carbono, pode-se destacar o melhoramento

das características elétricas, mecânicas e tér-

micas, como, por exemplo, a redução do consu-

mo de energia e do peso e o aumento da durabi-

lidade e da condução térmica dos dispositivos

fabricados.
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Um nanotubo de carbono pode ser visto

como um cilindro formado por folhas de grafite

enroladas. A ligação entre os carbonos em um

nanotubo é essencialmente do tipo sp2, como na

grafite. Porém, a curvatura circular (oriunda da

geometria cilíndrica) causa um confinamento

quântico, ocasionando uma re-hibridização σ-π
onde três ligações σ estão levemente fora do pla-

no, ao contrário das ligações em uma folha de

grafite plana.[29] Conseqüentemente, o orbital π
está mais delocalizado fora do tubo, conforme

ilustrado na figura 1.

Figura 1 – Comparação entre os orbitais π
do grafite e do nanotubo.

Esta alteração geométrica faz com que os

nanotubos sejam mecanicamente mais resisten-

tes, elétrica e termicamente mais condutores e

química e biologicamente mais ativos que a grafi-

te. A estrutura cilíndrica dos nanotubos permite a

incorporação de defeitos, tais como pentágonos

e heptágonos em sua rede hexagonal, possibili-

tando a formação de nanotubos com tampas,

dobras e hélices.[29] Estes defeitos também alte-

ram as características elétricas, térmicas ou

mecânicas do nanotubo.

Os nanotubos de carbono podem ser clas-

sificados com relação ao número de folhas de

grafite em: SWCNT (Single-Walled Carbon

NanoTubes), que possui uma única folha enrola-

da, e MWCNT (Multi-Walled Carbon NanoTubes),

que possui mais de uma folha, formando tubos

dentro de tubos. Em particular, os SWCNTs pos-

suem alta capacidade de corrente[7] e excelente

mobilidade de portadores.[8]

O vetor quiral, Ch, define através dos índices

n e m a direção na qual a folha de grafite é enro-

lada. Logo, qualquer nanotubo pode ser caracte-

rizado por dois números inteiros (n,m) correspon-

dendo aos vetores da grafite a1 e a2.
[29]

Ch =  na1 + ma2                                     (1)

O diâmetro do nanotubo está relacionado ao

vetor quiral pela equação:

(2)

Onde a é a constante de rede da folha de

grafite. Considerando que o comprimento da liga-

ção entre dois carbonos C-C é igual a 1,42 A, o

valor de a é dado por:

o
1,42 3 Aa = ×          (3)

O tamanho extremamente reduzido e a es-

trutura altamente simétrica permitem efeitos

quânticos extraordinários e propriedades eletrô-

nicas e magnéticas diferenciadas. A teoria e os

experimentos têm demonstrado que os nanotubos

podem ser metálicos ou semicondutores, depen-

dendo de como a folha de grafite é enrolada. A

condição que caracteriza um nanotubo de carbo-

no como metálico é dada pelos índices n e m do

vetor quiral, como:

qmn 3)( =−                   (4)

o

D = a √n2 + nm + m2

π

a = 1,42 x √3  A
o
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onde q é um número inteiro. Isso sugere que um

terço dos nanotubos são metálicos, enquanto os

outros dois terços são semicondutores. A figura 2

ilustra os dois tipos de nanotubos.

Figura 2 – Relação entre o vetor quiral e o tipo
do nanotubo de carbono.

Os nanotubos semicondutores são particu-

larmente importantes para a fabricação de tran-

sistores de efeito de campo de alto desempenho,

conforme será discutido a seguir e ao longo

deste trabalho.

Transistores de Nanotubo de Carbono

Ao contrário do que ocorre com a tecnologia

CMOS em escala nanométrica, os CNFETs não

sofrem degradação na mobilidade de portado-

res.[19] Dessa forma, os CNFETs podem sofrer

altos escalonamentos do comprimento de canal

preservando as características elétricas de dis-

positivos com canal grande.[20]

Assim, tendo em vista o limite físico de minia-

turização dos processos de fabricação CMOS

convencionais,[18] os CNFETs, utilizando nanotu-

bos de carbono, entre os dispositivos estudados

até hoje, mostram-se como os principais suces-

sores do silício.

A existência de nanotubos semicondutores

propiciou a fabricação dos primeiros CNFETs.[9-10]

Porém, esses dispositivos apresentaram carac-

terísticas elétricas pobres. Inicialmente, uma es-

trutura com acoplamento do tipo backgate foi

usada com um nanotubo posicionado sobre o

dióxido de silício.[29]  A disposição dos terminais

de fonte e dreno é ilustrada na figura 3.

Figura 3 – Esquemático do transistor com
um nanotubo de carbono.

Desde então, grande esforço tem sido feito

para melhorar o desempenho dos CNFETs em-

pregando as seguintes técnicas:[11]

– redução da espessura do óxido de porta;[12]

– adoção de óxidos de porta com alta cons-

tante dielétrica;[3, 13-14]

– uso de eletrólito como terminal de porta;[15-16]

– redução da resistência de contato pela es-

colha de materiais apropriados.[17]

Essas técnicas possibilitaram avanços sig-

nificativos, e os CNFETs passaram a exibir ca-

racterísticas que rivalizam com o estado da arte

da tecnologia CMOS de silício.

Além disso, algumas propriedades intrínse-

cas fundamentais dos nanotubos têm sido estu-

dadas na fabricação dos CNFETs: a formação de

sub-bandas nos canais,[30] as dimensões dos

nanotubos,[31, 33] a utilização de nanotubos com

deformações[32] etc.

Ambos os CNFETs do tipo-p e tipo-n já fo-

ram fabricados,[34] e dispositivos individuais foram
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combinados em um elemento lógico baseado

em nanotubos de carbono.[35] Os resultados su-

gerem que os nanotubos de carbono têm potencial

para serem os blocos construtores de uma futura

tecnologia eletrônica em escala nanométrica.

Existem diversas geometrias para os

CNFETs, sendo a mais bem-sucedida aquela onde

o terminal de porta se estende ao longo de todo o

canal do nanotubo, incluindo as áreas de contato.

Nestes dispositivos o canal de ligação entre o

terminal de fonte e o terminal de dreno é o próprio

nanotubo conforme mostrado na figura 4.

Figura 4 – Esquemático de um CNFET.[21]

A espessura do óxido de porta e as dimen-

sões (diâmetro e comprimento) do nanotubo são

parâmetros importantes para determinar o com-

portamento do dispositivo. Além das proprieda-

des previamente discutidas, os CNFETs possibi-

litam a operação em regime balístico,[2] conforme

detalhado a seguir.

Teoria Balística

A operação de transistores em regime

balístico tem sido amplamente explorada na

literatura.[2, 22-25]  A teoria da condução balís-

tica é aplicável a diferentes tipos de materiais

semi-condutores inclusive aos CNFETs, bastando

utilizar uma distribuição de estados apropriada.[26]

A junção entre um material semicondutor

e um metal gera, na maioria das vezes, uma

barreira Schottky. Nos primeiros CNFETs fabri-

cados, foram observadas barreiras Schottky

nos contatos nanotubo-fonte e nanotubo-dreno.

Este fenômeno dominava o comportamento

dos transistores e impedia a condução balística.

Contudo, inserindo uma camada de paládio (Pd),

um metal nobre com função trabalho alta, entre

o nanotubo e os contatos metálicos de dreno

e fonte, foi possível obter transistores com

condutância próxima do limite teórico de trans-

porte balístico de 154µS.[27] CNFETs com conta-

tos de Pd foram capazes de fornecer aproxi-

madamente 25µA em temperatura ambiente, o

que representa uma elevada densidade de

corrente dadas as dimensões reduzidas do

nanotubo quando comparada com a de um

MOSFET fabricado em uma tecnologia CMOS

convencional.

É possível desenvolver modelos físicos para

transistores em condução balística, envolvendo a

solução iterativa de equações não-lineares. O

modelo físico 2D descrito em[28], que servirá de

ponto de partida para este trabalho, consiste de

três capacitores que representam os efeitos dos

terminais do dispositivo no potencial autocon-

sistente no topo da barreira de potencial, como é

mostrado na figura 5.

Figura 5 – Modelo de circuito para um CNFET balístico.
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Com o terminal de fonte aterrado, a carga

móvel no topo da barreira de potencial,Q
topo

, é

determinada pela densidade de estados, D(E),

pelos níveis de Fermi da fonte e dreno, E
F1 

 e E
F2

,

e pelo potencial autoconsistente,U
scf

, no topo

da barreira de potencial.

No equilíbrio, quando não há nenhuma ten-

são aplicada aos terminais do dispositivo, a den-

sidade eletrônica no topo da barreira é dada por:

                                                          (5)

Onde f (E – E
F 

) é a função de Fermi no

equilíbrio.

Quando uma polarização é aplicada aos ter-

minais de porta e dreno, o potencial no topo da

barreira torna-se U
scf 

 e os estados no topo da

barreira são preenchidos por dois níveis de Fermi

distintos. Os estados de velocidade positiva são

preenchidos pelos portadores da fonte segundo:

      (6a)

Os estados de velocidade negativa são pre-

enchidos pelos portadores do dreno conforme:

      (6b)

Onde  E
F1

= E
F
   e  E

F2
= E

F 
– qV

D 
.

Para encontrar o potencial autoconsistente

scfU

 no topo da barreira, é necessário resolver a

equação de Poisson para os três capacitores

da figura 5, levando em consideração a carga

induzida pela aplicação dos potenciais na porta e

no dreno.

Aplicando o princípio da superposição, é pos-

sível ignorar a presença das cargas induzidas e

calcular o potencial de Laplace no topo da barrei-

ra devido apenas à polarização de porta e dreno:

N
0 
=      D(E) f (E – E

F 
)dE

–∞

∞

         (7)

Onde os parâmetros Gα  e Dα  determinam

como a porta e o dreno controlam a solução da

equação de Laplace. Esses parâmetros são da-

dos por:

G
G

G D S

D
D

G D S

C

C C C

C

C C C

α

α

=
+ +

=
+ +

(8)

A segunda parte da solução consiste em

aterrar os três terminais e calcular o potencial

devido apenas às cargas induzidas:

2

1 2 0( )P
G D S

q
U N N N

C C C
= + −

+ +       (9)

Finalmente, a solução completa da equação

de Poisson para o potencial autoconsistente é

obtida adicionando as duas parcelas:

scf L PU U U= + (10)

Como conseqüência, a corrente de dreno

será dada por:

1 2( )[ ( ) ( )]ds scf F scf FI J E f E U E f E U E dE

∞

−∞

= + − − + −∫
(11)

Onde ( )J E  é a “corrente de densidade de

estados”.[28]

Conforme o conjunto de equações descrito,

para que se obtenha a corrente de dreno I
ds

de um transistor balístico, é necessário inicial-

mente calcular o potencial U
scf

, resolvendo

iterativamente as equações (6) e (10). Este

procedimento não é suportado por simuladores

de circuitos eletrônicos convencionais, dificul-

tando a simulação conjunta de transistores

U
L
 = – q (α

G
V

G
 + α

D
V

D 
)

N
1 
=         D(E – U

scf 
 ) f (E – E

F1 
)dE1

2 –∞

∞

N
2 
=         D(E – U

scf 
 ) f (E – E

F2 
)dE1

2 –∞

∞
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em regime balístico com outros dispositivos

eletrônicos.

Modelo do Spice para CNFETs

Experimentos recentes têm demonstrado

que os CNFETs podem ser modelados como

MOSFETs operando em regime balístico segun-

do uma característica unidimensional (1D), no qual

praticamente não ocorre espalhamento.[26,28] O

espalhamento ocorre quando um elétron colide

com algum defeito, por exemplo, uma impureza

na estrutura do cristal pelo qual ele está circulan-

do. Porém, elétrons caminhando em um nanotubo

de carbono não são facilmente espalhados por-

que a razão entre o comprimento e o diâmetro de

um nanotubo é elevada, caracterizando um siste-

ma essencialmente unidimensional (1D).

O macromodelo utilizado para representar

o CNFET no SPICE é mostrado na figura 6. As

resistências de contato são representadas por

sR  e dR .

Como mencionado, o modelo físico prevê a

obtenção de scfU  através da solução iterativa de

(6) e (10). Neste trabalho a solução de (10) será

representada por um conjunto de aproximações

polinomiais.

A figura 7 ilustra a curva scf gsU V×  do mode-

lo físico de um CNFET para 30 valores de dsV . Os

valores dos parâmetros 1FE , Gα  e Dα  que per-

mitem obter um ajuste preciso das curvas I-V em

toda a faixa de operação do dispositivo[28] são

fornecidos na tabela 1 juntamente com o valor da

tensão de alimentação, ddV , e diâmetro do

nanotubo, td .

Figura 7 – scf gsU V×  para dsV variando em 50mV.

Tabela 1 – Parâmetros utilizados na figura 7.

Para realizar uma aproximação polinomial

eficiente de U
scf

, a curva da figura 7 foi dividida em

5 regiões definidas pelos seguintes limites:

0, 25

0,25 0,50 0,15

0,25 0,50 0,15

0,55 0,55

0,50 0,55

1 gs

2 gs ds

3 gs ds

4 gs ds

5 gs ds

Reg : V V

Reg : V V V  e V V

Reg : V V V  e V V

Reg : V V  e V V

Reg : V V  e V V

≤

≤ ≤ ≤

≤ ≤ ≥

≥ ≤

≥ ≥

1,400

-0,320

0,880

0,035

1,500

(12)

d
t
 [nm]

E
F1

 [eV]

α
G

α
D

V
dd

 [V]

Figura 6 – Macromodelo proposto de um CNFET no SPICE.
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R
s

I
ds

R
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gd

C
gs
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gs 

[V]

V
ds

=1.50V
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ds
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0
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]

R
s
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O próximo passo é realizar o produto dos

potenciais de cada região pelas suas respectivas

janelas. A figura 9 mostra o circuito que represen-

ta o produto 
i iscf wU E⋅ .

Figura 9 – Representação no SPICE

do produto 
iscf wiU E⋅ .

Finalmente, é realizado o somatório dos pro-

dutos de cada região:
5

1
iscf scf wi

i

U U E
=

= ⋅∑ (15)

A maneira mais simples de realizar o soma-

tório de fontes de tensão no SPICE é através da

associação em série segundo mostra a figura 10.

Figura 10 – Representação no SPICE do somatório

dos produtos 
i iscf wU E⋅ .

Cada região foi aproximada por uma função

polinomial ( , )gs dsf V V . Como exemplo, a equa-

ção abaixo mostra o resultado da aproximação

para a segunda região Reg
2
:

( )2 4
1 2 3 4 5 10scf ds gs ds gs gs dsU a V V a V V a V a V a −= + + + +

(13)

Onde 1 95,139;a =  2 8,507;a =  3 8730, 421; a = −
358,8744a ; = −  2,217.5a = −

Esta equação pode ser representada no

SPICE de várias formas, uma delas é através de

uma fonte de tensão controlada por tensão, como

é mostrado na figura 8. Nesta figura in  representa

o i-ésimo nó do circuito.

Figura 8 – Representação de (13) no SPICE.

Utilizando o mesmo método de aproxima-

ção polinomial para as demais regiões, tem-se

como resultado cinco fontes controladas que

deverão ser associadas em série. Neste caso,

para que cada fonte controlada seja acionada

apenas na sua respectiva região de operação, são

inseridas no modelo fontes controladas unitárias

definidas como:

( )1, ,
i

gs ds i
w

 se V V Reg  
E

0, caso contrario

⎧ ∈⎪= ⎨
⎪⎩

(14)

Onde { }1,2,3,4,5i ∈ .

E1 n
5
 n

6
 VCVS poly(2) n

1 
n

2 
n

3 
n

4 
a

5 
a
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0 a

2 
0 0

 
a

1
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A corrente de dreno dsI  é facilmente obtida

de scfU . Na figura 11 as correntes de dreno obti-

das pelo modelo físico e pelo macromodelo pro-

posto são comparadas.

Figura 11 – Comparação entre a corrente de dreno dsI  do

modelo físico e do modelo do SPICE proposto.

As capacitâncias como função das tensões

V
gs

 e V
ds

 foram aproximadas por funções

exponenciais. Como a sintaxe padrão do SPICE

permite que capacitores sejam descritos a partir

de seus modelos comportamentais, a sintaxe

neste caso é a equação resultante da aproxima-

ção exponencial:

c1 n
1
 n

2
 c = ´equation`

Onde n
1
 e n

2
 são os nós de conexão do capacitor.

Estudo de Caso

O desempenho do CNFET modelado foi

testado através da simulação de um amplificador

inversor, como mostra a figura 12. Os parâmetros

para o CNFET são os mesmos da tabela 1, as

resistências de contato R
s
 e R

d
 da figura 6

valem 1kΩ, o valor da resistência R é de 100kΩ
e o comprimento do nanotubo L é de 300nm.

Figura 12 – Circuito inversor
com CNFET.

Três tipos de análises DC, AC e transiente

foram realizados com o objetivo de levantar ca-

racterísticas elétricas do dispositivo modelado, tais

como faixa dinâmica de operação, resposta em

freqüência e linearidade. A figura 13 mostra a

transferência DC do amplificador. A faixa de ope-

ração se estende de 300 a 600mV, com ganho de

aproximadamente 4.

Figura 13 – Transferência DC do circuito inversor com CNFET.

A magnitude e fase da resposta em freqüên-

cia do dispositivo são mostradas na figura 14. A

banda passante é superior a 100GHz, superando

em várias décadas a freqüência de operação de

seu similar MOSFET.

Figura 14 – Resposta em freqüência do amplificador inversor.

V
dd

V
out

V
in

R

CNFET

V
ds 

[V]
0                          0.5                      1.0                       1.5

8

7

6

5

4

3

2

1

0

I ds
 [

A
]

x10-5

Modelo Físico
Modelo do Spice

V
gs 

= 0.45V

V
gs 

= 0.60V

V
gs 

= 0.75V

V
gs 

= 0.90V

V
gs 

= 1.05V

V
gs 

= 1.20V

V
gs 

= 1.35V

V
gs 

= 1.50V

V
in 

[V]0.0                                   0.5                                    1.0                                   1.5

1.5

1.0

0.5

0.0

V
ou

 [V
]

slope:-4.0

1.0                     1.0k                    1meg                   1g                       1t

 f [Hz]

10

0
200

100

0F
as

e 
[G

ra
us

]
V

ou
t [

dB
]

37



2o QUADRIMESTRE DE 2008

A figura 15 mostra a análise de transiente

do inversor. A freqüência do sinal senoidal de en-

trada é de 1GHz. O ganho de tensão foi de 3.69 e

a distorção harmônica foi de 8.8%.

Figura 15 – Análise de transiente do inversor.

Conclusões e Trabalhos Futuros

Este trabalho apresenta uma técnica de

modelagem para transistores de nanotubo de

carbono em regime balístico. Devido às restrições

presentes nos simuladores de circuitos eletrôni-

cos convencionais, foi necessário realizar aproxi-

mações polinomiais do comportamento dos

CNFETs em regime balístico a partir de uma mo-

delagem numérica já existente. O macromodelo

do CNFET foi implementado no SPICE através

da utilização de fontes de tensão e corrente

controladas. Os processos de fabricação mais

modernos de circuitos integrados convencionais

apresentam uma tolerância superior a 10%, ou

seja, consideravelmente maior que a diferença

obtida entre o modelo apresentado neste traba-

lho e o modelo numérico. Para avaliar a conver-

gência do modelo e analisar as características

elétricas do CNFET, um amplificador inversor foi

usado como exemplo. O resultado obtido mostrou

que o dispositivo possui um produto ganhoxbanda-

passante na ordem de centenas de GHz, muito

superior ao obtido por um dispositivo utilizando

tecnologia CMOS convencional. A fabricação de

CNFETs ainda não atingiu uma escala industrial,

sendo limitada aos laboratórios de pesquisa. Por

essa razão, o comportamento de circuitos eletrô-

nicos com um número elevado de transistores

ainda não pode ser avaliado. O desenvolvimento

de modelos que reproduzem as características

de tais dispositivos em simuladores convencio-

nais não só permite a avaliação de circuitos com

muitos transistores como também o desenvolvi-

mento de circuitos híbridos, contendo dispositi-

vos de tecnologias diferentes.

Como trabalho futuro os autores propõem a

simulação de circuitos com um maior número

de transistores e o estudo da viabilidade do

desenvolvimento de um modelo no SPICE que

implemente as equações recursivas sem a ne-

cessidade de aproximações polinomiais.
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Resumo

Este trabalho apresenta um modelo de tratamento da confiança na gestão da tecnologia da informa-

ção. Discorre sobre o conceito e as definições de confiança, com foco na governança de TI, enfatizando

o papel da confiança no alinhamento das estratégias organizacionais e na harmonização com a ativida-

de-fim das empresas. Para tanto, aborda os impactos da confiança na governança de TI, considerando

que as organizações com uma governança de TI ajustada ao negócio obtêm vantagens em relação às

demais. Nesse contexto, desenvolve o entendimento de que um modelo de confiança aplicado tem a

capacidade de contribuir na consecução dos resultados desejáveis à gestão de TI, desde que seja um

modelo dotado de controle e medição, levando a que a governança de TI tenha maior eficácia em seu

alinhamento com a estratégia organizacional.

Palavras-chave

Gestão de tecnologia da informação; governança de TI; confiança.

Introdução

O ambiente no qual se inserem as organiza-

ções se apresenta cada vez mais globalizado e

competitivo. Elas necessitam, para a interação

otimizada nas diversas áreas de atuação, de infor-

mações confiáveis e conhecimentos atualizados,

encontrando na tecnologia da informação (TI) um

veículo para agregar valores aos produtos e serviços.

Para que a utilização da TI seja plena e

eficaz, deve-se considerar que o que não se con-

trola não se gerencia, o que leva à primeira pre-

missa quando se deseja falar sobre governança

de TI, ou seja, é necessário controlar para poder

gerenciar. O gerenciamento sofre impactos posi-

tivos de uma série de fatores. O presente artigo
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concentra-se em um deles, o conceito da confi-

ança, buscando melhor conhecê-lo, por meio de

sua aplicação constituída em um modelo de me-

dição com o foco na utilização da confiança para

avaliação de seus níveis nas diversas áreas da TI.

Conceituação da confiança

Nos relacionamentos em múltiplos campos

de atuação, para uma otimização da real iteração

entre a entidade ou pessoa prestadora de serviço

e os beneficiados ou usuários, verifica-se ser a

confiança um componente imprescindível. Segun-

do Mayer, a confiança é importante em muitas

áreas, tais como: comunicação, liderança, admi-

nistração por objetivos, negociação, teoria dos

jogos, reconhecimento de performance, relações

de trabalho e implementação de grupos de traba-

lho autogerenciáveis.[1] Por esse amplo emprego,

nas oportunidades em que se torna necessário

estabelecer a sua compreensão e definição,

observa-se a possibilidade do surgimento de inter-

pretações conflitantes, caracterizadas pela ausên-

cia de princípios claros. Kee et al, coerentes com

a constatação, chegam afirmar que a “confiança

está tornando-se cada vez mais importante, mas

ainda não se sabe o que realmente ela significa”.[2]

O sociólogo Diego Gambetta busca garantir

a manutenção do objetivo de ser o mais fiel

possível ao modelo de confiança humano, trazen-

do a convicção de ser a confiança algo extrema-

mente subjetivo e difícil (praticamente impossí-

vel) de se definir um padrão.[3] Numa relação entre

dois agentes não existe a garantia da reciproci-

dade do grau de confiança entre ambos, pois cada

um poderá confiar no outro em dosagem distinta.

A decisão de começar uma iteração ou não com

outro agente depende do nível de confiança esta-

belecido entre ambas as partes, do contexto e do

risco envolvido.

Fruto dessa dificuldade, a confiança é mui-

tas vezes definida de forma mais especializada e

voltada para a área de interesse do pesquisador.

Como exemplo, Fukuyama relaciona confiança e

sociedade contemporânea,[4] e Luftman, confiança

e sistemas sociais.[5] Prosseguindo na especiali-

zação, Pillatt ressalta que atualmente usam e

assumem uma definição de confiança, dentro do

ambiente de e-business, voltada de uma maneira

muito específica para tópicos tais como autenti-

cação e habilidade para o pagamento de produ-

tos e/ou serviços solicitados.[6] Porém, este tipo

de definição é bastante restrito à medição da con-

fiança com relação ao comprador e não dá supor-

te para a medição da confiança das demais enti-

dades transacionais participantes da negociação.

Manchala[7,8]  tenta ver a confiança de uma manei-

ra mais genérica, mensurando-a com base na

transação como um todo e não em alguns parâ-

metros específicos de uma entidade. Neste caso,

informações referentes a todas as entidades

participantes da transação e do produto/serviço

negociado são abstraídas, servindo de base para

uma medição mais genérica da confiança.

Assim é possível verificar que as definições

ora tendem para relacionamentos interpessoais,

ora para os negócios e prestação de serviços,

podendo ao quantificar níveis de confiança abrir

um amplo espectro de áreas de pesquisa, abor-

dando numerosas nuances das ciências huma-

nas, bem como das exatas.

A confiança para gestão da TI

Weill e Ross[9] enfatizam que a gestão de TI

é “implementada por meio de um conjunto de

mecanismos que se bem concebidos, bem

compreendidos e transparentes promovem

comportamentos desejáveis em termos de TI.

Por outro lado, se os mecanismos forem mal
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implementados, os arranjos de Gestão não tra-

rão os resultados esperados”.

A formalização da aplicação da confiança

na gestão de TI estimulou a concepção e imple-

mentação de modelo computacional, que foi con-

cebido após elaboração da avaliação da gestão

de TI.

Para isso foram estabelecidos os parâmetros

sob os quais a confiança poderá ser avaliada e

quantificada, sendo então adequada a utilização

de tópicos já consagrados e presentes em meca-

nismos de apoio ao gerenciamento e de auditoria

existentes no mercado e levantados segundo as

principais decisões e uma prospecção realizada

em mais de 200 empresas, como no caso da

pesquisa de Weill e Ross.[9]

Metodologia

A criação de um modelo de medição passa

antes de tudo pela definição da grandeza a medir,

o que requer uma abordagem específica no caso

de grandezas complexas, correlacionadas com

aspectos subjetivos, como a qualidade e a confi-

ança.[10] Assim sendo, na elaboração deste mo-

delo foram empregados aspectos relevantes do

gerenciamento da TI, confirmados por uma pos-

terior verificacão (diagnóstico). Esses aspectos em

conjunto com fatores pertinentes da confiança

proporcionaram o necessário respaldo à seguinte

definição de gestão da confiança referida à TI:

“Trata-se da atividade que concebe, avalia, implan-

ta e monitora os mecanismos adequados ao

estabelecimento de estruturas de tomadas de

decisão, processos de alinhamento de negócios

com a TI e meios de comunicação para a obten-

ção dos comportamentos desejáveis, ou seja, que

possam ser avaliados como confiáveis, de forma

a possibilitar a focalização da tecnologia nos

objetivos empresariais.”[11] Assim sendo, o modelo

proposto originou-se da definição, conforme de-

monstrado na figura 1.

Figura 1 – Concepção do Modelo de Confiança.

Na implementação do modelo para gerencia-

mento da confiança, foram estabelecidos, corres-

pondentes às ações de confiança, os seguintes

passos:

– Seleção dos parâmetros ou aspectos de

confiança, para avaliação da confiança.

– Verificação do resultado das métricas apli-

cadas ao gerenciamento de TI, com o obje-

tivo de conferir os valores obtidos e atribuí-

dos a cada aspecto de confiança.

– Avaliação de confiança versus risco de for-

ma a estimar os envolvidos em num deter-

minado processo com base nas informações

coletadas e no processo de verificação atra-

vés das métricas atribuídas.

– Manutenção da base de conhecimento que

relaciona os processos que se encontram

CONFIANÇA

MODELO DE
CONFIANÇA

DEFINIÇÃO DA
CONFIANÇA NA
GESTÃO DA TI

VERIFICAÇÃO
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na zona de risco/confiança, estabelecendo

onde são vulneráveis e informando em caso

de alto risco.

Conforme o acima exposto, foram estabele-

cidos aspectos relevantes à avaliação da confian-

ça e, para quantificá-la nos processos de gestão

da TI, utilizadas métricas capazes de mensurar o

conceito de confiança. Essas métricas, no que se

referem às categorias de TI, abordam arquitetura,

infra-estrutura, processos, mudanças, investimen-

tos, riscos e segurança dos sistemas de informa-

ção.  Como observação, ressalta-se que os da-

dos são coletados por meio das informações dos

usuários para as respectivas métricas do siste-

ma, diretamente do sistema web, sendo que

nesse caso o usuário não precisa ser um especia-

lista no assunto.

Os resultados obtidos a partir das métricas

são classificados em faixa de valores em vez de

um valor absoluto, proporcionando uma maior fle-

xibilidade para a implantação das mesmas em

vários cenários diferenciados (pequenas, médias

e grandes empresas). Sendo assim, poderão ser

utilizados valores classificados em: (1) Muito Bai-

xa, (2) Baixa, (3) Média, (4) Alta e (5) Muito Alta

em relação ao nível de confiança alcançado.

Para esta classificação da confiança o mo-

delo utiliza a lógica fuzzy, pois possibilita uma

variação no grau de verificação de acordo com a

confiabilidade (C) mensurada, bem como deter-

mina a que tipo e grau de verificação será subme-

tida cada aspecto de confiança avaliado.

Após obtenção dos dados, torna-se neces-

sário analisá-los de forma a produzir respostas

para o sistema. Para isso, é preciso ter conheci-

mento sobre o que está sendo analisado. Esse

conhecimento é representado por meio das re-

gras que relacionam as variáveis de entrada (mé-

tricas) e a variável de saída (Níveis de Confiança),

conforme figura 2. A Base de Conhecimento do

sistema é formada por estas relações, ou seja,

representa o que o programa sabe sobre o as-

sunto. Essas regras, que representam o conhe-

cimento, serão especificadas por um especialis-

ta, e quanto mais apropriado for o trabalho, mais

compatível com a realidade será o resultado ge-

rado. Então a aproximação de um modelo a uma

realidade prática depende diretamente do conhe-

cimento do especialista nesta prática e da sua

habilidade em correlacionar as diversas variáveis

selecionadas no modelo.

Figura 2 – Representação do Modelo
de Confiança na Gestão da TI (CGTI).

Após ter sido configurado, os tipos de variá-

veis e o conhecimento no Modelo de Confiança

na Gestão da TI (CGTI), aplicam-se os dados nas

entradas para produzir a saída esperada, por in-

termédio de um Sistema de Inferência Fuzzy (SIF)

que é baseado em Lógica Fuzzy.

Cada resultado produzido pelo SIF é um novo

conhecimento adquirido pelo sistema. Esse co-

nhecimento é formalizado na saída no Modelo

CGTI, sendo que quanto melhor os dados de en-

trada reproduzirem o estado real do ambiente,

melhor e mais compatível com a realidade será o

resultado gerado. Esse novo conhecimento é ob-

tido por meio do processo de defuzificação das

informações geradas pelo SIF.
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Resultados

Durante a validação do modelo foram feitas

simulações de organizações com diferentes es-

tágios de gestão de TI, de forma a proporcionar a

elaboração de diagramas com formatos elucida-

tivos e indicadores do estágio real das mesmas.

Para essa análise foram considerados seis as-

pectos da gestão da TI, sendo eles planejamento,

organização, implementação, disponibilização,

apoio e controle,  representados nas figuras 3, 4,

5 e 6.

Cada aspecto foi subdividido em cinco gru-

pos, de acordo com seus domínios, sendo estes

avaliados por suas respectivas métricas.

As organizações com nível baixo de confi-

ança, conforme figura 3, apresentaram o resulta-

do das métricas em sua totalidade ou em sua

maioria abaixo do nível cinco.

Figura 3 – Nível Baixo de Confiança.

A figura 4 apresenta o resultado das métri-

cas em sua totalidade ou em sua maioria entre o

nível cinco e o nível sete, o que corresponde a

organizações com o nível médio de confiança.

A partir da avaliação feita na figura 4, nível

médio de confiança, pode-se verificar em um nível

mais abaixo, mais detalhado, o que estaria cau-

sando a diminuição da confiança, ou seja, onde

estaria localizado o problema, conforme  mostra-

do na figura 5.

Figura 4 – Nível Médio de Confiança.

Figura 5 – Categoria Suporte de TI.

A representação da figura 6 refere-se a orga-

nizações com nível alto de confiança, pois o

resultado das métricas em sua totalidade ou em

sua maioria suplanta o nível sete.

Figura 6 – Nível Alto de Confiança.

Todos os aspectos de confiança que após a

avaliação se encontraram em zona de risco, nível

Nível Baixo de Confiança

I. Planejamento

II. Organização

III. ImplementaçãoV. Apoio

VI. Controle

IV. Disponibilização

Nível Médio de Confiança

I. Planejamento

IV. Disponibilização

II. Organização

III. ImplementaçãoV. Apoio

VI. Controle

Apoio

Gerenciamento de Incidentes

Gerenciamento
de Configuração

Gerenciamento
de Problemas

Gerenciamento
de Dados

Gerenciamento do
Ambiente Físico

Nível Alto de Confiança

I. Planejamento

II. Organização

III. ImplementaçãoV. Apoio

VI. Controle

IV. Disponibilização
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de confiança abaixo de cinco, foram relacionados

para ações corretivas.

Os demais foram incluídos em uma base de

dados como conhecimento útil para soluções

futuras.

Conclusão

O alinhamento da gestão de TI, com a estra-

tégia da organização, é de primordial importância,

pois as ações táticas, com visão limitada e como

soluções de problemas imediatos ou de pouca abran-

gência, não agregam valor e, por estarem em um

nível menos estratégico, não levam a lugar algum.

O controle e acompanhamento, implemen-

tados em indicadores e métricas, trazem a ga-

rantia do rumo seguro e a oportunidade de corre-

ções preventivas e prematuras, oportunizando

agilidade, fluidez e confiabilidade.

A confiança focada no estudo da gestão de

tecnologia da informação se afasta dos concei-

tos voltados para relacionamentos interpessoais

e se aproxima dos direcionados a negócios e

prestação de serviços, ou seja, busca a

racionalidade deixando de lado aspectos emoci-

onais. A racio-nalidade traz implícita a possibili-

dade de medição, de quantificação, a possibili-

dade de ser expressa em números.

Assim sendo, nesse contexto, infere-se o

entendimento de que o rumo seguro está vincu-

lado à confiança que deverá proporcionar resul-

tados altamente desejáveis à gestão, desde que

controlado e medido. Então, para as organiza-

ções de TI, a criação de um modelo para avalia-

ção do nível de confiança em gestão de TI possi-

bilitará maior eficácia no alinhamento da mesma

com a estratégia organizacional.
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Doutorado

RESUMOS DE DISSERTAÇÕES

CARBETO DE MOLIBDÊNIO E DE PALÁDIO-

MOLIBDÊNIO EM ZEÓLITA Y COMO

CATALISADOR NA REAÇÃO DE ACOPLAMENTO

NÃO OXIDATIVO DE METANO

Autora: Cristina Rocha de Almeida Hamelmann

Orientadores: Victor Luis dos Santos Teixeira da

Silva e Eduardo Falabella Sousa-Aguiar

Curso: Química

Tese defendida no IME, em 10/05/06

Nesse trabalho foi avaliada a possibilidade

de obtenção de hidrocarbonetos alifáticos com a

utilização do catalisador Mo/USY na reação de

acoplamento não-oxidativo do metano. Os catali-

sadores na fase óxido, preparados por impregna-

ção, foram caracterizados por espectroscopia no

UV-visível e apresentaram espécies de Mo, pre-

dominantemente, monoméricas em coordenação

tetraédrica, independentemente do teor de Mo e

do pH da solução do sal precursor. Foi observada

forte interação das espécies de Mo com a zeólita,

evidenciada pela intensa redução da área especí-

fica BET, da microporosidade, além de um de-

créscimo, não homogêneo, da intensidade dos

picos de DRX com o aumento do teor de Mo. Esse

comportamento, associado ao aparecimento de

bandas de absorção no infravermelho indicativas

de espécies de alumínio exta-rede sugere a per-

da de cristalinidade da zeólita. A introdução de

Mo acarretou um decréscimo da concentração

dos sítios ácidos de Bronsted dos catalisadores.

Na carburação das amostras Mo/USY com

mistura 20%CH
4
/H

2
 com programação de tempera-

tura e acompanhamento dos sinais de formação

de H
2
O e CO por espectrômetro de massas, foi

observado um pico largo de formação de H
2
O,

evidenciando forte interação Mo-zeólita. Essa

interação acarretou o deslocamento da etapa de

redução para temperaturas maiores e, em conse-

qüência, também, da etapa de carburação. Os

catalisadores Mo
2
C/USY apresentaram alta con-

versão de metano nos instantes iniciais da rea-

ção, com formação de benzeno e naftaleno em

quantidades quase equimoleculares seguida de

seletividade a naftaleno quase total. A formação

de coque foi bastante severa e, provavelmente,

responsável pela desativação dos catalisadores.

A quantidade de coque sobre os catalisadores

apresentou uma correlação direta com a con-

centração de sítios ácidos de Bronsted, o que

sugere ser o coque de natureza poliaromática.

A utilização de Pd como promotor foi avaliada

como possibilidade de redução da quantidade de

coque formado, devido às suas propriedades

hidrogenantes. Tal comportamento não foi obser-

vado, sendo a quantidade de coque ainda maior

com a introdução do Pd. Zeólitas USY com dife-

rentes valores de SAR foram, também, avaliadas,

apresentando maior estabilidade, mas sem alte-

ração do perfil de formação de produtos. A zeólita

USY não se mostrou um bom suporte para o

sistema estudado, a formação de coque foi bas-

tante intensa, com perfil de formação de produtos

similar à reação homogênea não catalisada. Para

a reação de acoplamento do metano há necessi-

dade de um catalisador bifuncional que, além de

ser capaz de ativar o metano, seja capaz de

direcionar a etapa de crescimento de cadeia.
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DESEMPENHO DE ALGORITMOS PARA
ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS DE
SINCRONIZAÇÃO EM SISTEMAS OFDM

Curso: Engenharia Elétrica

Autor: João Terência Dias

Orientador: Prof. Ernesto Leite Pinto

Tese defendida no IME, em 03/04/06

Ao longo dos últimos anos a técnica OFDM

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) tem

despertado o interesse de diferentes grupos de

pesquisa em todo o mundo, devido às suas po-

tenciais vantagens para aplicação a canais sele-

tivos em freqüência, como é o caso típico dos

canais em sistemas de comunicações móveis.

No entanto, essa técnica reconhecidamente

apresenta grande sensibilidade a erros na esti-

mação de parâmetros de sincronização, tais

como o desvio de freqüência entre transmissor

e receptor e o instante de início dos símbolos

OFDM. Esta sensibilidade merece maior atenção

ainda quando se trata de cenários de comunica-

ções móveis. Por essa razão, diversos trabalhos

de pesquisa recentes têm proposto técnicas de

estimação destes parâmetros.

O presente trabalho é dedicado à avaliação

de desempenho de diversas destas técnicas atra-

vés de simulação em computador, além de pro-

por uma modificação em uma delas. O desempe-

nho das técnicas é avaliado através da média e

do erro médio quadrático dos estimadores. Além

disso, também se avalia o efeito da aplicação dos

métodos em questão sobre o desempenho de taxa

de erros de bit do receptor. No que diz respeito

à modelagem de canal, considera-se o modelo

AWGN (Additive White Gaussian Noise) e um

modelo particular de canal WSSUS (Wide Sense

Stationary Uncorrelated Scattering Channel) que

tem sido usado em alguns trabalhos internacio-

nais para avaliação de desempenho da transmis-

são digital de vídeo em sistemas de comunica-

ções móveis. Neste segundo caso, diferentes

condições de transmissão são consideradas,

particularmente no que diz respeito ao espalha-

mento em freqüência. O trabalho ainda inclui uma

comparação destas técnicas em termos de com-

plexidade computacional.

Os resultados apresentados no trabalho evi-

denciam significativas diferenças de desempenho

entre as técnicas, bem como importantes dife-

renças no que diz respeito à robustez, às condi-

ções de transmissão. Estes resultados também

mostram que a modificação proposta em um dos

métodos de estimação produz significativas

melhorias de desempenho em relação ao método

original, a um custo computacional atraente.

ENGENHARIA DE TRÁFEGO EM REDES IP

Autor: Vitor Guerra Rolla

Orientador: Ronaldo Moreira Salles

Curso: Sistemas e Computação

Tese defendida no IME, em 05/04/06

Este trabalho apresenta uma abordagem al-

ternativa para o problema do roteamento ótimo de

menor caminho e propõe um conjunto de novos

algoritmos para a resolução do problema. Tais

algoritmos constituem um pacote (caixa de ferra-

mentas) para o apoio às operações de engenha-

ria de tráfego em redes IP. Em termos gerais, uma

solução para o roteamento ótimo de menor cami-

nho determina quais são os pesos ideais para os

Mestrado
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enlaces da rede de forma que protocolos de

roteamento tradicionais (p.ex.OSPF) possam

otimizar a distribuição do tráfego na rede. Foram

considerados os objetivos principais da engenha-

ria de tráfego: balanceamento de carga, otimi-

zação do uso dos recursos da rede e tolerância a

demandas crescentes de tráfego. Resultados

numéricos mostraram um desempenho bastante

significativo para os algoritmos propostos.

VARIÁVEIS TÁTEIS PARA REPRESENTAÇÕES
CARTOGRÁFICAS

Autor: Diogo dos Santos Adelino

Orientador: Prof. Dr. Luiz Felipe Coutinho Ferreira

da Silva

Curso: Engenharia Cartográfica

Tese defendida no IME, em 06/04/06

A Cartografia utiliza a visualização como for-

ma de transmissão das informações contidas em

seus documentos, trazendo como conseqüências

não só a segregação de um segmento da popula-

ção, os deficientes visuais, mas também limitando

as formas de representação. Dessa forma, o presen-

te trabalho apresenta uma proposta de variáveis

táteis a partir das variáveis visuais de Bertin e suas

respectivas extensões definidas através de testes

de percepção háptica. Esta proposta tem como

objetivo a determinação de um conjunto de variáveis

que sirva de base para a construção de documen-

tos cartográficos táteis e, assim, contribuir para

a geração de mapas mais eficazes no que concer-

ne a comunicação cartográfica, através da siste-

matização da construção de simbologia tátil.

Para a determinação do conjunto destas

variáveis, foram realizados levantamentos biblio-

gráficos sobre os temas relacionados, uma dis-

cussão conceitual sobre as variáveis visuais e

a elaboração de um conjunto de testes de vali-

dação. Os testes realizados com os deficientes

visuais permitiram avaliar a percepção das variá-

veis táteis e suas extensões, determinando quais

são possíveis de serem implementadas em docu-

mentos cartográficos que utilizem o tato para

a leitura e interpretação das informações carto-

gráficas contidas. Além disso, indicaram as defi-

ciências a serem corrigidas e as limitações da

percepção tátil a serem levadas em considera-

ção na construção de mapas táteis.

Dessa forma, espera-se que este trabalho

contribua não só para o aperfeiçoamento dos

documentos cartográficos, mas também para

a melhora da qualidade de vida dos deficientes

visuais, bem como o desenvolvimento da ciência

cartográfica.

DESENVOLVIMENTO DE UMA BARREIRA
FÍSICA DE POLI(TETRAFLÚOR-ETILENO)
PARA APLICAÇÃO EM REGENERAÇÃO
ÓSSEA GUIADA EM IMPLANTODONTIA

Autor: Osmar Chaves Barreto

Orientador: Carlos Nelson Elias

Co-orientador: Luís Cláudio Mendes

Curso: Ciência dos Materiais

Tese defendida no IME, em 24/04/06

Um dos grandes problemas encontrados

na Odontologia é o tratamento de defeitos ós-

seos. Vários trabalhos têm sido realizados com

o objetivo de desenvolver técnicas cirúrgicas e

melhorar a qualidade dos biomateriais que au-

xiliam na regeneração do tecido ósseo danifi-

cado ou que possam ser usados na substitui-

ção do mesmo. Para otimizar a regeneração são

utilizadas membranas que servem como barrei-

ras biológicas. Essas membranas controlam a

48



2o QUADRIMESTRE DE 2008

competição de diferenciação do tecido conjun-

tivo frouxo e o tecido epitelial em relação ao

tecido ósseo. A exclusão dos tecidos indesejá-

veis da região onde se deseja formar um tecido

específico é o princípio básico da regeneração

tecidual guiada.

O poli(tetraflúor-etileno) (PTFE), comer-

cialmente conhecido por Teflon®, é um polímero

não absorvível e de grande interesse na área

biomédica. O Teflon® é utilizado como mem-

brana para barreira biológica em Odontologia

quando se emprega a técnica de regeneração

óssea guiada. Isso se deve à sua excelente

biocompatibilidade, inércia química e também

à sua baixa energia superficial que favorece

principalmente nos eventos relacionados à

osteogênese.

Atualmente, todas as membranas de Teflon®

comercializadas no Brasil são importadas e pos-

suem custo elevado. O objetivo deste trabalho foi

o de avaliar uma membrana de poli(tetraflúor-

etileno) para utilização como barreira biológica

na técnica de regeneração óssea guiada em

implantodontia.

Foram realizados ensaios para determinar

a resistência mecânica e a degradação das

membranas. A simulação da degradação foi

realizada pela imersão das amostras em

solução de SBF (simulated body fluid). A resis-

tência mecânica foi determinada em ensaios

de tração antes e após imersão em SBF, em

seguida as amostras foram analisadas por

microscopia eletrônica de varredura, para se ve-

rificar os mecanismos de deformação. Foi reali-

zado também a análise termogravimétrica,

espectroscopia no infravermelho e análise de

calorimetria diferencial de varredura antes e após

imersão em SBF. Os ensaios in vitro foram

complementados por procedimentos cirúrgicos

com a inserção do biomaterial (PTFE) em ratos

do tipo Wistar a fim de se avaliar a análise

histológica do biofilme em contato com a

membrana.

Os resultados obtidos revelaram que o ma-

terial PTFE apresentou excelente biocompa-

tibilidade, entretanto, em relação ao ensaio in vivo,

ocorreu falha da membrana de PTFE devido à

espessura de 0,05mm do material, não conferin-

do ao mesmo rigidez suficiente na manutenção

do arcabouço formado para facilitar a regenera-

ção óssea adequada.

TRATAMENTO QUÍMICO DA SUPERFÍCIE
DE IMPLANTES DE TITÂNIO

Autor: Luiz Eduardo Serra Carneiro Pinto

Orientador: Carlos Nelson Elias

Curso: Ciência dos Materiais

Tese defendida no IME, em 24/04/06

Apesar da excelente biocompatibilidade

do titânio, as pesquisas são realizadas com o

objetivo de tentar desenvolver modificações na

superfície para reduzir o tempo de cicatrização

(osseointegração) e aumentar a resistência da

interface ossoimplante, principalmente para

aqueles implantes que são utilizados para insta-

lação imediata de próteses. No presente trabalho

foram feitas alterações na superfície empregan-

do-se a oxidação anódica e a imersão química

para melhorar as interações bioquímicas do

titânio no meio biológico e aumentar a força de

remoção dos implantes osseointegrados. Foram

utilizadas, nos tratamentos, soluções contendo

cálcio, sódio, fósforo e flúor. Os resultados mos-

traram que, por meio da oxidação anódica, é

possível obter topografias microscópicas com a

presença de poros superficiais. Os tratamentos

mudaram a composição química da superfície
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dos implantes pela incorporação, na camada de

óxido, dos íons da solução. Foram observadas

também alterações cristalográficas com o

surgimento de fases cristalinas em algumas das

superfícies tratadas. O tratamento químico de

imersão reduziu a rugosidade e alterou a composi-

ção da superfície dos implantes. A oxidação anódica

e a imersão química demonstraram ser técnicas

de utilização simples, versáteis e de baixo custo,

que possibilitam a alteração química, topográfica

e cristalográfica da superfície do titânio. As modifi-

cações obtidas dependem dos valores dos

parâmetros dos ensaios, principalmente da densi-

dade de  corrente e natureza do eletrólito utilizado.

Os melhores resultados in vivo foram obtidos pe-

las superfícies dos implantes tratados por oxida-

ção anódica com cálcio e fósforo (Ca/P - OX.3) e

pelos implantes tratados por imersão em solução

de sódio e flúor (Na/F - IM.1) quando comparados

à superfície dos implantes comerciais, Porous

Plus. Os testes in vivo realizados neste estudo

não foram conclusivos devido ao limitado número

de amostras, contudo os resultados biomecânicos

obtidos pelas superfícies acima foram conseqü-

ência da ação conjunta das propriedades da su-

perfície, tais como: topografia, composição quí-

mica, cristalinidade e rugosidade/porosidade.

DETECÇÃO DE PADRÕES DE CÓDIGO
EM WMLSCRIPT

Autor: Sérgio Augusto Freitas Filho

Orientador: Alex de Vasconcellos Garcia

Curso: Sistemas e computação

Tese defendida no IME, em 28/04/06

Este trabalho apresenta uma ferramenta de

detecção de padrões de codificação para a lin-

guagem WMLScript. Em nossa pesquisa não

encontramos outra ferramenta equivalente para

esta linguagem. Em comparação com ferramentas

similares para outras linguagens, a ferramenta é

mais flexível e permite a criação de novos padrões

de forma fácil e intuitiva. A ferramenta baseou-se

em um trabalho análogo desenvolvido neste insti-

tuto para a linguagem Java.

Ilustramos o uso da ferramenta através da

implementação de um conjunto de padrões de

codificação para a linguagem WMLScript. Não

temos conhecimento de um padrão de codificação

publicado para a linguagem. Assim, apresentamos

como uma contribuição adicional um conjunto de

padrões de código para WMLScript.

Finalmente, para validarmos a funcionalidade

da ferramenta e a utilidade dos padrões propostos,

foi feito um estudo de caso aplicando-se os pa-

drões a 16 programas de domínio público.

ELABORAÇÃO DE SÍMBOLOS MILITARES
PARA AMBIENTE DE VISUALIZAÇÃO
TRIDIMENSIONAL

Autora: Evânia Alves da Silva

Orientador: Prof. Dr. Luiz Felipe C. Ferreira da

Silva

Curso: Engenharia Cartográfica

Tese defendida no IME, em 29/04/06

Este trabalho apresenta uma pesquisa so-

bre representação de símbolos militares em am-

biente de visualização tridimensional aplicando

estudos de comunicação, pressupondo a utiliza-

ção da percepção visual. O desenvolvimento

tecnológico ocorrido nas últimas décadas e, atu-

almente, as técnicas de computação gráfica têm

possibilitado a extração de informações espaci-

ais e a representação de objetos, permitindo uma

visão tridimensional em ambiente computacional.
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Esta representação foi realizada com base

nos símbolos do Manual de Campanha C21-30

Abreviaturas, Símbolos e Convenções Cartográ-

ficas, que tem como finalidade estabelecer e pa-

dronizar as abreviaturas, símbolos e convenções

cartográficas do Exército Brasileiro. Sendo assim,

foram selecionados 15 símbolos militares de dife-

rentes geometrias. Conseqüentemente, foram

gerados  símbolos de diferentes formas de repre-

sentação: no formato matricial utilizando o pro-

grama CorelDRAW 12, que são chamados sím-

bolos 2D com textura e 3D com textura, e os

mesmos no formato vetorial, que são chamados

de 2D e 3D utilizando a Biblioteca de programa-

ção OpenGL. Posteriormente,  foram elaboradas

seis pranchas, utilizando o Sistema de Visuali-

zação Tridimensional, que está em desenvolvi-

mento no Instituto Militar de Engenharia – IME,

que serviram para realização de testes de per-

cepção visual.

Para avaliar e identificar a eficiência das pran-

chas, foram aplicados testes com profissionais

militares da Escola de Comando e Estado-Maior

do Exército – ECEME – e do IME. De acordo

com as respostas obtidas nos testes realizados,

os entrevistados obtiveram um percentual de acer-

tos acima de 71% nas perguntas referentes aos

símbolos, pois as perguntas priorizaram o dese-

nho base do símbolo.

A presente pesquisa pode ser caracteriza-

da como um passo inicial para o desenvolvimen-

to de uma metodologia de criação de símbolos

militares no ambiente tridimensional, mas os

testes não atingiram o resultado esperado,

apesar dos símbolos do Manual de Campanha

C21-30 isoladamente parecerem satisfatórios.

Porém, quando inseridos no SVT, não respon-

deram da mesma forma, com perda de informa-

ções, o que pode ser interpretado como uma

necessidade de correções que os símbolos e o

Sistema de Visualização Tridimensional –

SVT precisam sofrer para obter uma leitura

satisfatória.

Com relação à interface de programação, o

OpenGL apresenta-se como uma ferramenta de

auxílio à visualização tridimensional com um

vasto campo de pesquisa a ser explorado.

O MERCADO DE TRANSPORTE COLETIVO
SELETIVO URBANO DE PASSAGEIROS

Autora: Marina Cabreira Bastos

Orientador: Prof. Paulo Afonso Lopes da Silva

Curso: Engenharia de Transportes

Tese defendida no IME, em 02/05/06

Nos municípios brasileiros, os órgãos ges-

tores, juntamente com o Poder Executivo, têm

autonomia para definir o tipo de veículo empre-

gado nas linhas do serviço de transporte coletivo

urbano de passageiros por ônibus. Sendo assim,

os gestores impõem às empresas operadoras

o veículo e o nível de serviço a ser utilizado e,

muitas vezes, não reavaliam no tempo devido a

viabilidade de se continuar operando com deter-

minado veículo, acarretando quedas no nível do

serviço oferecido.

Por outro lado, o usuário do sistema de

transporte coletivo urbano de passageiros está

mais exigente, devido aos concorrentes que

oferecem serviços mais confortáveis e perso-

nalizados, como o transporte informal e veícu-

los particulares.

Assim, a implantação de um serviço seleti-

vo, com níveis de serviço mais elevados, como

melhores propostas de conforto, de tempo de via-

gem, de flexibilidade de trajeto e de tempo de

espera, pode ser uma ferramenta de recuperação

do desempenho e da produtividade do transporte
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público e, também, de atração de antigos e

novos usuários.

Contudo, o objetivo desta dissertação é

propor uma metodologia para caracterização do

mercado atual de transporte coletivo seletivo

urbano de passageiros, por meio da determina-

ção do perfil socioeconômico do usuário, da

caracterização dos hábitos de viagens e da

quantificação das demandas potenciais.

Destaca-se que, a fim de verificar a aplica-

bilidade da metodologia, foram realizados estu-

dos de caso em Vitória/ES e Macaé/RJ. Consta-

tando-se que os resultados deste tipo de alocação

de demanda podem ser utilizados como um im-

portante instrumento de auxílio às políticas de

decisão quanto à escolha do meio de transporte

a ser implantado ou aprimorado em determinada

região, reduzindo as desutilidades inerentes às

viagens.

O PAPEL DOS ORBITAIS MOLECULARES
NA QUÍMICA: SOBRE OS LIMITES DOS
ARGUMENTOS HOMO-LUMO PARA
A REATIVIDADE

Autor: Rodrigo Ribeiro da Silva

Orientadores: José Daniel Figueroa-Villar e Joana

Mara Santos

Curso: Química

Tese defendida no IME, em 04/05/06

Os orbitais moleculares são importantes

descritores para a reatividade dos compostos. O

conceito de orbitais de fronteira, introduzido por

Fukui, relaciona a reatividade com as proprieda-

des de dois orbitais moleculares: o HOMO e o

LUMO. Uma das aplicações para os argumentos

HOMO-LUMO é na descrição do comportamento

ácido-base para compostos.

No entanto, não existiam tais estudos para

o sistema formado por ácidos carboxílicos e suas

bases conjugadas. Para o estudo deste sistema,

usou-se os métodos Hartree-Fock (HF) e da Teo-

ria do Funcional de Densidade (DFT). Verificou-

se que as energias do HOMO não previam um

comportamento correto para a basicidade dos

carboxilatos. Isso porque o HOMO nem sempre

correspondia à carboxila dos compostos e, por-

tanto, não poderia estar relacionado com a

basicidade dos carboxilatos.

Buscou-se, então, o orbital molecular que

governaria a reação de protonação dos carbo-

xilatos usando como dados a composição dos

orbitais e sua localização (posição dos planos

nodais). Respeitando-se estes critérios, foi pos-

sível encontrar o orbital molecular responsável por

essa reação.

A mesma idéia foi aplicada a um grupo for-

mado por fenóxidos e alcóxidos, no qual o orbital

molecular com as características desejáveis de

composição e localização descreve corretamente

o comportamento ácido-base para estes dois

grupos, tratando-os como um só.

Com a aplicação destes critérios, chega-

se a um orbital molecular de fronteira que efeti-

vamente está controlando as reações. Portanto,

este orbital molecular foi chamado de orbital

molecular de fronteira efetivo para a reação

(FERMO). Através deste conceito remove-se

as limitações que existiam nos argumentos

HOMO-LUMO e expande-se o conhecimento

sobre os mecanismos das reações químicas.

Além disso, os resultados obtidos pelo método

HF e DFT são semelhantes quando se aplica o

conceito do FERMO.
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DESENVOLVIMENTO E TESTE DE UMA
SONDA DE CAMPO ELÉTRICO PARA
A FAIXA DE 2 A 3GHZ

Autora: Catia Valdman
Orientador: Maurício H.C. Dias
Curso: Engenharia Elétrica
Tese defendida no IME, em 05/05/06

Neste trabalho, duas sondas de campo elé-
trico foram implementadas a partir de dois cabos
coaxiais semi-rígidos e caracterizadas para a  faixa
de 2 a 3GHz. Visando abranger todo o sistema
de medição necessário para a calibração, basea-
do em normas vigentes nesta área, termos espe-
cíficos foram identificados e conceitos básicos
foram apresentados sobre sondas eletromagnéticas.
Em seguida, a montagem das sondas foi descrita,
bem como todo o procedimento para as suas ca-
racterizações. Dentro deste contexto, foram rea-
lizadas simulações para investigar a influência das
características físicas das sondas em parâmetros
de avaliação previamente determinados (tensão,
fator de performance e parâmetro de espalhamento
S

11
). Por último, a  caracterização das sondas foi

realizada dentro de uma câmara semi-anecóica,
cujos resultados foram apresentados e discutidos.

PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR
DE ÓLEO RESIDUAL VIA CATÁLISE ÁCIDA

Autor: Marcelo Munhoz de Souza Palma
Orientador: Luiz Eduardo Pizarro Borges
Curso: Química
Tese defendida no IME, em 09/05/06

O biodiesel tem propriedades compatíveis
ao diesel do petróleo, com a vantagem de emitir
menos gases poluentes, menos materiais particu-
lados e por ser renovável. Sendo assim, pode servir
como substituto ou aditivo ao diesel do  petróleo.

Atualmente, a maior parte do biodiesel é pro-

duzido a partir de óleos virgens através da reação

de transesterificação, na qual se utiliza um

catalisador básico, principalmente NaOH ou KOH.

Porém, há uma grande quantidade de óleos não

comestíveis, resíduos oleosos industriais, maté-

rias-primas de baixo custo que estão disponíveis

e que se apresentam como uma alternativa inte-

ressante para produção de biodiesel.

Uma complicação, à primeira vista, é que

esses óleos contêm uma grande quantidade de

ácidos graxos livres que, se conduzidos numa

reação de transesterificação tradicional com cata-

lisador alcalino, formará sabão e assim acarretará

numa reação de baixo rendimento. Uma alternativa

para esse processo é a esterificação desses áci-

dos com a utilização de um catalisador ácido.

Este trabalho teve por objetivo o reapro-

veitamento de um rejeito oleoso, rico em ácidos

graxos, oriundo do processo de laminação a frio

da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), porém,

abre campo para o aproveitamento de outros

resíduos industriais com altos teores de ácidos

graxos.

O objetivo desse estudo foi investigar o efeito

das variáveis de processo na reação de esterifica-

ção utilizando ácido sulfúrico como catalisador.

A razão molar álcool/óleo, tipo de álcool, tempera-

tura de reação, teor de catalisador, tempo de

reação, presença de água no meio reacional foram

os parâmetros estudados com intuito de determi-

nar  a melhor estratégia para produção de biodiesel.

Paralelamente, foram realizados testes com

catalisadores heterogêneos ácidos.

O estudo determinou como sendo as me-

lhores condições de processo uma razão molar

metanol/óleo 3:1, tempo de reação de 90 minu-

tos, temperatura de 65°C, teor de 3% de catali-

sador ácido (em relação à massa de óleo), com

uma agitação de moderada a intensa.
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Com relação à catálise heterogênea, a resi-

na ácida Amberlyst 35 (Rohm & Haas) apresen-

tou resultados muito interessantes, demonstran-

do alta atividade e boa estabilidade.

O biodiesel obtido foi levado para caracteri-

zação e testes de queima em caldeira e motor a

diesel. Os resultados de queima foram bastante

satisfatórios, e, em ambos casos, houve uma me-

nor emissão de CO e maior formação de CO
2
 do

que em relação ao diesel de petróleo, indicado-

res de uma queima mais completa.

A análise de índice de acidez se mostrou

eficaz no monitoramento do avanço quantitativo

da reação de esterificação. Em termos qualitati-

vos, a análise por infravermelho se mostrou parti-

cularmente simples e rápida, sendo que, empre-

gando as duas análises em conjunto, podemos

avaliar com precisão a reação de esterificação.

PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE
PROJETO DE REDE LOGÍSTICA

Autor: Rodolfo Crystello Davariz

Orientador: Luiz Antônio Silveira Lopes

Curso: Engenharia de Transportes

Tese defendida no IME, em 09/05/06

Ao longo das últimas décadas, fatores como

a globalização de economia, o aumento do nível

de exigência dos clientes, a diminuição do ciclo

de vida dos produtos e o avanço das tecnologias

de informação têm exercido fortes pressões sobre

o sistema logístico das empresas. Isso aumentou

a necessidade de as empresas revisarem seus

sistemas logísticos com maior freqüência. Diante

deste cenário, o conhecimento de técnicas e

procedimentos que permitam planejar a rede

logística torna-se de extrema relevância nos dias

atuais. Considerado um dos principais problemas

no planejamento logístico, o “Projeto de Rede

Logística”, como é conhecido na literatura, foi ob-

jeto de estudo de diversos autores em abordagens

qualitativa e quantitativa. O objetivo do presente

trabalho é propor um procedimento para a análise

de projetos de rede logística, buscando conciliar

ambas as abordagens. O estudo inclui ainda um

levantamento dos principais aspectos das cadeias

de suprimentos que influenciam o projeto de rede

logística, urna revisão bibliográfica dos modelos

existentes e um estudo de caso da cadeia de

biodiesel de mamona no Nordeste brasileiro.

CARBETO DE MOLIBDÊNIO SUPORTADO EM
DIFERENTES ZEÓLITAS COMO
CATALISADOR DE HIDROCRAQUEAMENTO
E HIDROISOMERIZAÇÃO

Autora: Andréa Gonçalves Moreira Rebello

Orientador: Victor Luís dos Santos Teixeira de

Silva

Curso: Química

Tese defendida no IME, em 15/05/06

Este trabalho teve como objetivo estudar so-

luções inovadoras em termos de catalisadores

para hidroisomerização (HIDW) e hidrocraquea-

mento (HCC), nos quais geralmente empregam-

se catalisadores bifuncionais com função ácida e

hidrogenante. A função hidrogenante é geralmente

conferida por um metal do grupo da platina (Pt,

Pd), enquanto que, na maioria das patentes dis-

poníveis, a função ácida é dada por uma zeólita,

geralmente de poros médios. Uma inovação é o
uso de uma fase hidrogenante tipo carbeto de
molibdênio. Surpreendentemente, são muito es-
cassos os resultados na literatura sobre o uso
destas fases suportadas em zeólitas.

Catalisadores, contendo teores de molibdênio
iguais a 5 e 10% (p/p), foram preparados pelos
métodos de impregnação ao ponto úmido e
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espalhamento térmico empregando como supor-
te as zeólitas USY e BET A.

Os suportes foram caracterizados por
fisissorção de N

2
, difração de raios X (DRX), res-

sonância magnética nuclear de Si e AI (RMN),
infravermelho (IV) e Quimissorção de CO. A tem-
peratura ótima de carburação foi determinada por
carburação à temperatura programada (TPC),
650°C por 2 horas. Na forma carburada, os mate-
riais foram empregados como catalisadores na
reação de hidroisomerização e hidrocraqueamento
do n-heptano a 300°C por 4 horas sob vazão de
50 mL min-1 de H

2
, tendo apresentado resultados

promissores.

UMA NOVA ROTA DE PRODUÇÃO DE CARBETO
DE NIÓBIO. SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E
AVALIAÇÃO CATALÍTICA

Autor: Ayr Manoel Portilho Bentes Junior
Orientador: Victor Luis dos Santos Teixeira da Silva
Curso: Química
Tese defendida no IME, em 16/05/06

Desde o século passado o petróleo tem sido

a mais importante fonte de combustíveis fósseis

e a principal matéria-prima de uma série de pro-

dutos que abastecem a indústria química. Com-

postos contendo enxofre são exemplos de algu-

mas das impurezas encontradas tanto no óleo

cru quanto nos produtos refinados e que geram

um impacto ambiental bastante negativo devido à

formação de óxidos de enxofre (SOx). Por esse

motivo, a legislação ambiental vem-se tornando

cada vez mais rígida e específica, no sentido de

reduzir os teores máximos permitidos desses

compostos.

A remoção de heteroátomos indesejáveis é

feita utilizando-se catalisadores CoMo/ Al
2
O

3
 e

NiMo/ Al
2
O

3
 num processo conhecido como

hidrotratamento (HDT). A busca por novos catali-

sadores de HDT mais ativos que os tradicionais

tem-se concentrado basicamente na busca de

novas fases ativas, novos suportes ou na combi-

nação de ambos.

SÍNTESE E AVALIAÇÃO BIOLÓGICA
DE DERIVADOS DE 5-CARBOXI-METIL-
ISOXAZOLINAS

Autor: Rodrigo Martins Fráguas

Orientador: Alcino Palermo de Aguiar

Curso: Química

Tese defendida no IME, em 22/05/06

Neste trabalho, foram preparados quatro

isoxazolinas, formados regiosseletivamente a  partir

da reação 1,3 dipolar do óxido de nitrila. Para ob-

tenção dos óxidos de nitrila foram utilizados como

materiais de partida os seguintes aldeídos: benzal-

deído, piperonal, anisaldeído e 3-clorobenzaldeído,

os óxidos de nitrila foram formados através da

metodologia de cloração de aldoximas com ácido

tricloro-isocianúrico, que  oferece vantagens tanto

na manipulação quanto no custo do reagente. Dos

quatro compostos sintetizados, o produto obtido a

partir do 3-cloro benzaldeído ainda não havia sido

reportado na literatura. Os compostos obtidos tive-

ram suas atividades biológicas testadas frente a

microorganismos, para os ensaios foram utiliza-

das bactérias gram-positivas (Staphylococcus

aureus, e Bacillus subtiles) e gram-negativas

(Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas hydrophilia),

fitonematóides (Meloidogyne exigua), fungos

(Aspergillus ochraeus), formigas (Hymenoptera:

formicidae) e o parasita bicho-mineiro do cafeeiro

(leucoptera coffeela), os resultados mais promis-

sores foram obtidos frente a fitonematóides e

bactérias.
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TECNOLOGIA

A questão da defesa contra agentes
de guerra biológica nas Forças
Armadas e no Brasil

Tanos Celmar Costa França,* Alexandre Taschetto de Castro,**

Magdalena Nascimento Rennó*** e José Daniel Figueroa-Villard****

Resumo

Os agentes biológicos de guerra constituem a classe de armas não convencionais de mais baixo

custo, de mais difícil detecção e controle e, além das armas nucleares, a única com potencial para

causar uma destruição de vidas sem precedentes na história da humanidade. Hoje em dia pode-se

afirmar que nenhum país do mundo encontra-se em condições ideais para enfrentar um ataque com

armas biológicas. Surpreendentemente, nenhum grupo terrorista ou paramilitar tem feito uso eficiente

desse tipo de arma nos últimos anos, porém, na situação geopolítica atual, ataques com esta classe

de arma é só uma questão de tempo. Com o advento da tecnologia do DNA recombinante, a questão

torna-se ainda mais crítica, pois esta tecnologia torna possível que agentes biológicos já erradicados

ou controlados como o vírus da varíola e a bactéria causadora da peste negra (Yersinia pestis) possam

retornar em uma forma mutante ainda mais letal, o que torna mais difícil a preparação para um eventual

ataque. Nesse sentido, todos os esforços são válidos para desenvolver, no país, meios de detecção,

processos de descontaminação e controle e, principalmente, novos fármacos para quimioterapia e

tratamentos de resposta contra armas biológicas. Isso somente pode ser realizado através de grupos

de trabalho com capacidade para definir e gerar as respostas necessárias para evitar ou pelo menos

minimizar os efeitos de potenciais ataques desse tipo.
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Defesa biológica, agentes de guerra biológica, detecção, descontaminação, tratamento, projeto de fármacos.
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Introdução

Agentes biológicos de guerra

Os agentes biológicos de guerra consistem

em microorganismos vivos ou suas toxinas quan-

do empregados como armas. Os agentes clássi-

cos são bactérias, vírus, fungos, protozoários e

toxinas. Estas últimas, em particular, por se tra-

tarem de substâncias químicas tóxicas, são in-

cluídas tanto na categoria de armas químicas

como biológicas, sendo banidas pela Convenção

para Prevenção de Armas Químicas (CPAQ)1 e

pela Convenção para Prevenção de Armas Bioló-

gicas (CPAB).2

As armas biológicas são fundamentalmente

diferentes das químicas no que diz respeito às

seguintes características:2-4

1. Habilidade do microorganismo se reproduzir

no hospedeiro;

2. Efeito retardado (os sintomas resultantes da

contaminação por um microorganismo apa-

recem apenas após um período específico

para cada agente, conhecido como período

de incubação, dificultando a identificação da

origem de um ataque);

3. A inexistência atual de detectores biológicos

com as mesmas capacidades dos detecto-

res químicos (portáteis, confiáveis e rápidos),

o que dificulta a identificação de um ataque

biológico antes que seus efeitos se espalhem;

4. O impacto psicológico ainda maior que o

das armas químicas;

5. A relativa simplicidade e baixo custo de sua

produção; e

6. A possibilidade de disseminação através de

animais (vetores).

A produção de agentes biológicos não ofe-

rece grandes obstáculos técnicos, sendo ainda

mais simples e barata que a produção de agentes

químicos. A cultura desses agentes em laborató-

rio é feita por técnicas básicas de microbiologia,

utilizando materiais de amplo emprego e fácil

aquisição. Amostras desses microrganismos são

rotineiramente comercializadas para fins de pes-

quisa de vacinas e fármacos, podendo também,

em certos casos, serem obtidas diretamente de

animais infectados na natureza. Microor-ganismos

mutantes resistentes à quimioterapia atual podem

ser facilmente gerados em qualquer laboratório

de microbiologia simplesmente submetendo suas

cepas nativas à pressão dos diversos antibióti-

cos existentes na atualidade e depois selecio-

nando as células que sobrevivem.5 Além disso,

hoje em dia, com o advento da tecnologia do DNA

recombinante6 e os avanços na engenharia gené-

tica, as possibilidades de modificação na bioquí-

mica dos microorganismos são quase ilimitadas.

É possível transformar bactérias normalmente ino-

fensivas ao ser humano em sua forma nativa, como

a Eschericchia coli (bactéria comum no trato

gastrintestinal de humanos e animais), em agen-

tes biológicos letais ou mesmo modificar agen-

tes biológicos já erradicados ou controlados, como

o vírus da varíola e a bactéria causadora da peste

negra (Yersinia pestis), de forma a aumentar a

sua virulência e resistência aos antibióticos

conhecidos.6 Esta tecnologia permite inclusive

a criação de novos vírus e bactérias e, conse-

qüentemente, novas doenças para as quais cer-

tamente não existiriam tratamentos ou vacinas

eficientes.

Por outro lado, a defesa civil contra um ata-

que terrorista ou mesmo convencional por agen-

tes biológicos (uma epidemia natural) é compli-

cada por uma variedade de fatores.7 Equipes civis

de emergência geralmente não possuem equipa-

mentos de proteção e detecção, nem são treina-

das especificamente para a resposta a este tipo

de incidente. No caso específico de agentes
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biológicos, a identificação de um ataque é com-

plicada pela inexistência de detectores com de-

sempenho satisfatório e pelo período de incuba-

ção da doença, o que dificulta a determinação da

origem do ataque. Além disso, nem sempre é

possível distinguir entre um ataque biológico e uma

epidemia natural, e, mesmo após a confirmação

de um ataque biológico, o tempo necessário para

a produção em massa de medicamentos e/ou

vacinas (tempo de resposta) para proteger uma

população inteira é muito grande, o que torna qua-

se inevitável a ocorrência de um alto número de

baixas entre a população num primeiro momento.

Aspectos históricos

O emprego de armas biológicas não é um

flagelo moderno. Essas armas têm sido utiliza-

das desde a antiguidade. Como exemplos de tá-

ticas de guerra biológica antiga, podemos citar o

envenenamento da água com cadáveres coléri-

cos ou a tentativa de usar cadáveres de vítimas

da peste bubônica para contaminar comunidades

inimigas, prática freqüente nas guerras da Idade

Média8,9 e a disseminação da varíola entre os

nativos da América Latina pelos colonizadores

europeus.9

Durante o século XX as táticas de guerra bi-

ológica se tornaram mais sofisticadas. Existem

vários relatos sobre o uso de armas biológicas

pelos alemães durante a Primeira Guerra Mun-

dial.10,11 Esses relatos incluem a tentativa de

exportar gado e cavalos contaminados com

Bacillus anthracis (o agente causador do antraz)

e Burkholderia pseudomallei (agente causador da

melioidose) para os EUA e outros países, tentati-

vas de espalhar o cólera na Itália e peste negra

em São Petersburgo, na Rússia, além de frutas,

chocolates, biscoitos e brinquedos contaminados

atirados sobre cidades da Romênia. Todas as

alegações foram negadas pelos alemães e não

há provas conclusivas de nenhum desses rela-

tos. Durante a Segunda Guerra Mundial e até o

início da década de 1970, surgiram várias acusa-

ções de uso de armas biológicas por Japão, Ale-

manha, Inglaterra e EUA. Com exceção dos ja-

poneses, nenhuma acusação contra estes paí-

ses foi realmente comprovada.11,12

O Japão foi acusado de lançar pulgas con-

taminadas com peste bubônica sobre 11 cidades

chinesas, chegando a causar um grande número

de baixas nas populações destes locais. Na épo-

ca da Segunda Guerra Mundial, o Japão possuía

em seu exército duas unidades dedicadas às

armas biológicas.11,12 A primeira, chamada de Uni-

dade 731, usou prisioneiros de guerra como co-

baias para experimentos com antraz, botulismo,

brucelose, cólera, disenteria, gangrena gasosa,

infecções meningocócicas, peste bubônica e

tetradoxina. Acredita-se que cerca de 3.000 prisi-

oneiros de guerra coreanos, mongóis, norte-ame-

ricanos, soviéticos, ingleses e australianos mor-

reram durante experimentos ou foram executa-

dos quando não eram mais necessários. A outra

unidade, batizada de Unidade 100, era responsá-

vel pela construção de armas biológicas. Ao final

da guerra, vários pesquisadores que trabalhavam

nesta unidade foram anistiados pelos EUA em

troca de resultados e dados das pesquisas

conduzidas por eles.9,12,13

As pesquisas médicas alemãs durante a

Segunda Guerra Mundial incluíram a infecção

deliberada de prisioneiros com Rickéttsia prowa-

zeki, Rickéttsia mooseri, o vírus da hepatite A e

protozoários causadores da malária. Porém, ao

final da guerra não houve qualquer acusação

formal contra a Alemanha neste sentido.11,14

Também nesta época, a Inglaterra iniciou

pesquisas visando à adaptação de munições

para a utilização com cargas biológicas. Foram
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testadas granadas de artilharia contendo esporos

de antraz em uma ilha próxima à costa escoce-

sa, a ilha de Gruinard.9,15 Para verificar a viabilida-

de dos esporos, ovelhas eram amarradas em

cercas de madeira e as granadas lançadas próxi-

mas a elas. Em três dias as ovelhas começaram

a morrer. Todavia, apesar dos esforços para a

descontaminação da ilha após os testes, os

esporos remanescentes mantiveram a ilha inabi-

tável por quase 50 anos.15

Os EUA também mantiveram um programa

de armas biológicas, e muitos dos padrões de

biosegurança utilizados hoje em dia em laborató-

rios nível 3 e 4 foram desenvolvidos no Forte

Detrick, onde havia uma planta piloto para a

produção de agentes biológicos que empregava

3.800 militares e 100 civis, no ano de 1943.10,11,16

Os esforços de produção se concentravam prin-

cipalmente em antraz e toxina botulínica, no

entanto tularemia, brucelose, pseudomonose e

psitacose também foram estudados. Agentes

que atacam plantas também foram pesquisados

e havia planos para dizimar as plantações japo-

nesas. As pesquisas norte-americanas nos anos

40 e 50  envolveram testes de campo que incluí-

ram testes de vulnerabilidade ao ar livre e conta-

minação de sistemas de distribuição de água

urbanos com microorganismos vivos supostamen-

te inofensivos, em várias grandes cidades norte-

americanas.10,11,16

No dia 3 de abril de 1979, um vazamento no

Instituto Soviético de Microbiologia e Virologia

causou a morte de 66 civis por inalação de esporos

de antraz e infectou várias outras pessoas com

Bacillus anthracis.11,17 Durante anos o governo

soviético negou que o incidente estivesse relacio-

nado à liberação acidental de antraz a partir da

instalação militar de pesquisa. Entretanto, em

1992, o então Presidente da Rússia, Boris Yeltsin,

admitiu o acidente.

Em 1978, um exilado búlgaro chamado

Georgi Markov foi atacado em Londres com uma

arma disfarçada de guarda chuva. Essa arma foi

utilizada para injetar uma microesfera de metal

no tecido subcutâneo de sua perna, enquanto ele

esperava pelo ônibus.11,18 Dez dias depois, Georgi

Markov morreu e na autópsia foi encontrada em

seu corpo a microesfera que era perfurada de for-

ma que pudesse conter algum material. O as-

sassinato, conforme revelado mais tarde, foi

planejado pelo governo búlgaro com tecnologia

soviética. A esfera era feita de uma liga exótica

de irídio e platina, preenchida com ricina (uma

potente toxina extraída do óleo de mamona) e

selada com uma cera desenvolvida para derreter

com o calor do corpo.11,18

Durante a operação Tempestade no Deserto,

apesar de as forças de coalisão não terem sofri-

do ataques com armas biológicas, as inspeções

subseqüentes da ONU revelaram que o Iraque

possuía as seguintes armas biológicas em con-

dições de emprego:11,19

– 166 bombas (100 de toxina botulínica, 50

com antraz, 16 com aflatoxina);

– 25 mísseis scud (13 contendo toxina botu-

línica, 10 com antraz, 2 com aflatoxina);

–  vários foguetes de 122mm contendo antraz,

toxina botulínica e aflatoxina; e

– dispositivos para espargimento com capaci-

dade de 200 L e possibilidade de adaptação

em aeronaves tripuladas ou não.

O uso de armas biológicas para fins terroristas

A facilidade de produção dos agentes quími-

cos e biológicos, seu baixo custo e a grande quan-

tidade de informações disponíveis sobre o assun-

to, inclusive na internet, tornaram este tipo de arma

muito atrativa para grupos terroristas motivados

por ideologias de extrema direita, ódio racial,

fanatismo religioso ou filosofias apocalípticas.11,20
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Embora ainda não tenha sido registrado um ata-

que terrorista de grandes proporções envolvendo

agentes biológicos, muitos especialistas afirmam

que é apenas uma questão de tempo, uma vez

que é quase impossível evitar um ataque como

esse. Tem sido cada vez maior o número de inci-

dentes envolvendo tentativas de aquisição e/ou

utilização desses agentes. Entre eles pode-se

citar:11

1. Em 1972, foi descoberto em poder de uma

organização norte-americana chamada

Order of the Rising Sun, 30 a 40kg de cultu-

ras da bactéria causadora do tifo, destina-

dos a um ataque aos suprimentos de água

de várias cidades dos EUA;

2. Na década de 1980, a polícia francesa des-

cobriu uma casa em Paris que era utilizada

para a cultura e estocagem de Clostridium

botulinum, microorganismo produtor da

toxina botulínica;

3. Vários incidentes foram registrados nos EUA

nas décadas de 1980 e 1990 envolvendo

tentativas de produção e utilização de ricina

por grupos de extrema direita;

4. Em 1984, membros de um grupo religioso

no Oregon, EUA, contaminaram 10 restau-

rantes com Salmonela typhmirium, resultan-

do em infecções gastrointestinais (gastroen-

terite) em 751 pessoas;

5. Em 1995, um militante de extrema direita

nos EUA comprou, pelo correio, cultura de

peste bubônica da ATCC (American Type

Culture Collection) de uma empresa especi-

alizada na venda de insumos para pesquisa

biológica e que também forneceu culturas

de antraz e Clostridium botulinum para o

Iraque no início da década de 1980;

6. Em 1996, 12 trabalhadores de um centro

médico no Texas foram infectados inten-

cionalmente por Shigella dysenteriae, um

organismo relativamente raro causador de

disenteria. Os responsáveis pela contami-

nação não foram identificados; e

7. Em outubro de 2001, algumas cartas conta-

minadas com Bacillus anthracis foram pos-

tadas nos EUA. Cinco pessoas morreram,

e, até o momento, o governo norte-america-

no ainda não identificou os responsáveis.

Principais agentes biológicos

A tabela 1 relaciona uma pequena parcela

dos agentes biológicos considerados como pos-

síveis candidatos a serem utilizados como armas

de guerra. Resumidamente são apresentados

seus períodos de incubação, duração da doença

e taxa de mortalidade (ação), dose necessária

para causar a doença (dose efetiva) e a profilaxia/

tratamento disponível nos casos em que o

agente é tratável.21

Características dos agentes biológicos11,21

Os agentes biológicos podem ser prepara-

dos e utilizados na forma líquida ou sólida. Os

procedimentos e equipamentos para sua produ-

ção na forma líquida são simples, porém, o pro-

duto final é de difícil disseminação na forma de

partículas de aerossol. Por outro lado, os proce-

dimentos para produção de agentes na forma de

pó exigem equipamentos mais sofisticados,

no entanto, o produto pode ser facilmente disse-

minado por vários tipos de dispositivos rudimen-

tares. As descrições dadas a seguir servem ape-

nas como guia, já que cada agente pode ser pro-

cessado de forma diferente, podendo levar a

diferentes aparências finais.
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• Agentes na forma líquida

Podem ser produzidos por fermentação, cul-

tura de tecidos ou a partir de embriões de frango.

Estes líquidos geralmente incluem bactérias e

suas toxinas ou vírus e tem características

comuns. A cor dos agentes líquidos pode variar

significativamente. A maioria dos agentes oriunda

de fermentação apresenta coloração que varia de

âmbar a marrom opaca. Agentes provenientes de

ovos de frangos podem apresentar a cor de gema

Tabela 1 –  Agentes biológicos conhecidos candidatos a armas de guerra21

 Profilaxia/tratamento

Bactérias

Bacillus anthrazis
(antraz)

Yersinia pestis
(peste bubônica)

Brucella suis
(brucelose)

Coxiella  burnet ti
(febre Q) (Rickét tsia)

Vírus da varíola

Vírus da encefali te eqüina
venezuelana

Vírus da febre  amarela

Vírus do ebola

Saxitox ina (produzida
por algas azul-verdes)

Toxina botulínica
(produzida pela bactéria
Clostridium botulium)

Ricina (obtida a partir
da mamona)

Enterotoxina estafilocócita
B (produzida por

Staphylococcus aureus)

1-6 dias/1-2 dias/muito al ta

2-20 dias/1-2 dias/variável

5-60 dias/variável/ 2 %

2-14 dias/2-14 dias/1%

média de 12 dias/várias
semanas/35% para indivíduos

não vacinados

1-5 dias/1-2 semanas/baixa

3-6 dias/1-2 semanas/5%

4-16 dias/7-16 dias/50-90%

minutos a horas/fatal após
inalação de dose letal

24-36 horas/24-72 horas/65%

poucas horas/3 dias/al ta

3-12 horas/até 4 semanas/al ta

8.000 a 50.000
esporos

100 a 500
organismos

100  a1000
organismos

10 organismos

10  a 100
organismos

10  a 100
organismos

1 a10 organismos

Desconhecida

10 μg/Kg de
peso corporal

0,001 μg/Kg de
peso corporal

3 a 5 μg/Kg de
peso corporal

30 nanogramas
por pessoa

Tratável com antibióticos antes
do início dos sintomas. Vacina

disponível.

Tratável com antibióticos dentro
de 24 horas antes do início dos

sintomas. Vacina disponível.

Tratável com antibióticos.
Não há vacina disponível.

Tratável com antibióticos.
Vacina disponível.

Não existe terapia específica.
Vacina disponível, mas em

quantidades limitadas.

Não existe terapia específica.
Vacina disponível.

Não existe terapia específica.
Vacina disponível.

Não existe vacina disponível.

Não ex iste tratamento.

Tratada com antitoxina se admi-
nistrada cedo. Vacina disponível.

Não há anti toxina ou
vacina disponível.

Não há terapia específica
ou vacina disponível.

* = Tempo da ação para as toxinas

Tipo  Nome
Incubação* /Duração/

Mortalidade Dose efetiva

Vírus

Toxinas
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de ovo, ser levemente rosados ou vermelhos. As

toxinas também apresentam estas mesmas vari-

ações de coloração.

• Agentes na forma de pó

 Através da liofilização dos agentes na forma

líquida é possível obtê-los na forma seca (pó) com

a consistência de sais de banho. Um agente em

pó ideal deve possuir alta mobilidade. Se o pro-

cesso de produção for sofisticado, o pó resultan-

te deve conter partículas muito pequenas e alta-

mente carregadas com eletricidade estática.

Essas partículas aderem às superfícies e são muito

difíceis de manusear. Um processo menos sofis-

ticado produz um pó de aparência grosseira com

partículas maiores e de manuseio mais simples.

A coloração dos agentes na forma de pó é

resultante do líquido a partir do qual são produzi-

dos. Agentes bacterianos tendem a ser de âmbar

a marrons, agentes viróticos provenientes de cul-

tura de tecidos são esbranquiçados e agentes

viróticos e rickéttsias provenientes de embriões

de frango variam de marrom a amarelo ou de rosa

a vermelho. Esta aparência, todavia, pode ser

modificada pela introdução de corantes adequa-

dos na suspensão antes da liofilização. Um pó

branco, por exemplo, pode ser modificado para

uma cor preta de forma a passar despercebido

quando depositado no asfalto de uma rodovia.

Detecção de agentes biológicos11,21,22

A detecção de agentes biológicos é feita

através de amostragem do ambiente (ar, água e

solo). Existem detectores remotos que utilizam

feixes de laser para identificar nuvens com partí-

culas de tamanhos semelhantes a aerossóis, mas

esses detectores não são capazes de identificar

os agentes biológicos. Assim como na detecção

de agentes químicos, o objetivo é obter uma

identificação rápida e precisa. É necessário iden-

tificar até a cepa do agente biológico causador da

doença de forma a minimizar a exposição aos

agentes e permitir o tratamento precoce e efici-

ente dos infectados.

Uma das grandes dificuldades relacionadas

à detecção de agentes biológicos é a interferên-

cia de fundo captada pelos detectores, pois sem-

pre existem microorganismos no meio ambiente.

O desenvolvimento de detectores biológicos tem

sido feito com base em técnicas microbiológicas

e bioquímicas combinadas; princípios eletroóticos

e técnicas de contagem por cintilação. Atual-

mente, tem sido explorado também o reconheci-

mento dos padrões particulares de aglomeração

dos microrganismos quando em contato com uma

fita adesiva. As técnicas mais conhecidas e di-

fundidas atualmente são espalhamento de luz,

técnicas com base em métodos eletroóticos,

quimioluminescência, anticorpos marcados, po-

larização de fluorescência e cromatografia em fase

gasosa/espectrometria de massas. Na realidade,

a única forma de identificar um microorganismo e

suas diversas cepas ou formas mutantes com pre-

cisão é através da identificação do seu DNA (ou

RNA no caso de alguns vírus), usando amostras

do material genético dos microorganismos que

são amplificadas através da tecnologia da reação

em cadeia da polimerase (PCR)6 e comparadas

com padrões de fragmentação dos microor-

ganismos usando eletroforese. Esta metodologia

é basicamente a mesma usada para identificar

restos humanos e em processos de determina-

ção de paternidade.

Descontaminação biológica11,21

A descontaminação da pele após um ata-

que biológico não é tão importante como no caso

dos agentes químicos porque os agentes biológicos
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não penetram na pele intacta, com exceção das

toxinas como os tricotecenos e a aflatoxina.

Ainda assim, a descontaminação deve ser feita

para evitar contaminações secundárias devido à

aerolização. Ela pode ser feita por métodos físi-

cos ou químicos.

• Métodos químicos de descontaminação

A descontaminação química torna os agen-

tes biológicos inativos através do uso de desinfe-

tantes. São consideradas desinfetantes aquelas

substâncias químicas que agem rapidamente em

pequenas concentrações. Geralmente os desin-

fetantes agem dissolvendo membranas celulares

(detergentes) ou atacando proteínas (desnatu-

rantes, oxidantes). Soluções a 0,5% de hipoclorito

são eficazes na assepsia da pele. Para equipa-

mentos o tempo de contato deve ser de pelo me-

nos 30 minutos e a concentração de hipoclorito

deve ser de 5%. A tabela 2 a seguir apresenta

outras substâncias que também podem ser em-

pregadas como descontaminantes químicos e

seus efeitos.

• Métodos físicos de descontaminação

Os métodos físicos de descontaminação

envolvem a utilização de meios físicos como o

calor e a radiação para desativar os microorganis-

mos. A esterilização através do calor ocorre via

desnaturação das proteínas em autoclave que eli-

mina virtualmente todos os microorganismos com

a utilização de vapor a temperaturas controladas.

O ar úmido quente possui uma ação esteri-

lizante maior que o seco, pois a água participa

das reações de inativação das proteínas e, além

disso, o vapor de água penetra mais rapidamente

em materiais porosos. A radiação ultravioleta pro-

veniente do sol ou de lâmpadas também possui

efeito esterilizante. Radiações gama, alfa, beta

ou feixes de nêutrons também possuem ação

descontaminante, no entanto é difícil padronizar

um procedimento de desinfecção com base em

radiação. Os elementos atmosféricos também

possuem atividade descontaminante. Calor, radi-

ação UV e umidade promovem a destruição lenta

dos agentes biológicos. Portanto, áreas em que

não haja a necessidade de ocupação imediata

podem ser deixadas isoladas para sofrerem

uma descontaminação natural dependendo do

microorganismo presente.

Tratamento quimioterápico

No caso da contaminação de pessoal civil e

militar, é necessário utilizar tratamento quimio-

terápico apropriado. Isto implica o uso de antibió-

ticos, antivirais e antiparasitários e no isolamento

dos pacientes. Para bactérias comuns existem

bactericidas e agentes bacteriostáticos eficien-

tes, mas para agentes biológicos desconhecidos,

como bactérias mutantes e novos vírus, ou resis-

tentes à quimioterapia disponível, é necessário

ter condições para desenvolver novos fármacos.

Para isto é necessário primeiro conhecer profun-

damente a bioquímica e a fisiologia desses agen-

tes, como, por exemplo, determinar a  estrutura e

Tabela 2 – Descontaminantes químicos.

Halogênios

Peróxido de
hidrogênio

(solução 3%)

Formaldeído 37%

Óxido de etileno

Tensoativos

Fenol

Efeito(s)

Anti-sépticos e oxidantes for tes

Bactericida

Esterilizante

Esterilizante para super fícies secas

Eficientes contra todos os tipos
de bactéria

Desnaturante de proteínas

Substância
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função das enzimas fundamentais para sua vida,

reprodução e métodos de invasão. Depois é

necessário planejar, sintetizar, avaliar e otimizar

novos fármacos para controlar e destruir esses

agentes. Estes processos são altamente comple-

xos e precisam da participação de grupos de pes-

quisa multidisciplinares, com ênfase em bioquími-

ca, microbiologia, química medicinal, farmacolo-

gia e medicina. Quanto mais eficientes e comple-

tos forem esses grupos, mais rápida será a res-

posta quimioterápica para o combate a eventuais

novos agentes de guerra biológica.

Um processo similar é necessário para o

desenvolvimento de vacinas eficientes, sendo neste

caso fundamental a participação de grupos de pes-

quisa em imunologia.

Cenário mundial

A preocupação com a defesa biológica não é

um fenômeno recente. Desde a década de 1950,

Estados Unidos, Rússia e as potências européias

possuem programas de defesa biológica envolvi-

dos em pesquisas com o objetivo de desenvolver

tanto armas biológicas como também medidas

defensivas contra ataques desse tipo. No caso dos

EUA, em 1969 o Presidente Richard Nixon inter-

rompeu o programa de desenvolvimento de armas

biológicas, e, a partir daí, o programa norte-ameri-

cano passou a ser focado apenas na defesa

biológica. Nos últimos anos, o US Army Medical

Research and Material Comand (USAMRMC)

desenvolveu novos candidatos a vacinas contra

antrax, varíola, peste, brucelose e antídotos para

neurotoxinas botulínicas e toxinas estafilocócicas

juntamente com encefalite viral. Eles também

incrementaram a capacitação do país para diag-

nóstico biológico forense, demonstraram a eficá-

cia de um fármaco antiviral contra varíola e introdu-

ziram na nação o conceito da educação médica

para a biodefesa. Todos os anos o governo dos

EUA gasta centenas de milhões de dólares em

seus programas de biodefesa com o objetivo de

preparar o país para um ataque biológico que eles

“têm certeza” que mais cedo ou mais tarde vai

acontecer. É só uma questão de saber quando e

onde.21

EUA, Rússia e Europa também possuem

em suas Forças Armadas unidades de pronto

emprego extremamente treinadas, equipadas

com tecnologia de ponta e em constante estado

de prontidão para responder a qualquer ameaça

de ataque com agentes biológicos que possa co-

locar em risco as suas populações.21

A defesa biológica no Brasil

No Brasil, a pesquisa voltada para a defesa

biológica ainda encontra-se em seu estágio em-

brionário. Embora haja diversos pesquisadores

em um número grande de instituições desenvol-

vendo pesquisas na área, ainda não existe uma

agência governamental voltada exclusivamente

para o assunto, e os primeiros sinais de investi-

mento governamental na área surgiram apenas

recentemente com a criação do comitê de defe-

sa do CNPq e especialmente com o lançamento

do edital PRODEFESA da CAPES em conjunto

com o Ministério da Defesa.

Em termos de unidade de pronto emprego

para resposta a ataques biológicos, o país dis-

põe apenas da Companhia de Defesa Química,

Biológica e Nuclear (Cia Def QBN)23 instalada na

Escola de Instrução Especializada (EsIE) do Exér-

cito no Rio de Janeiro. Recentemente foi criado

dentro do Plano Básico de Ciência e Tecnologia

do Exército (PBCT)24 o Subgrupo de Defesa Bio-

lógica como parte do grupo de Defesa Química

Biológica e Nuclear. Esse subgrupo tem como prin-

cipal objetivo atuar na pesquisa e desenvolvimento
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voltados para a geração de tecnologias na área

de Defesa Biológica que possam capacitar a  Força

Terrestre a reagir da melhor maneira possível ante

a uma emergência epidemiológica, proporcionando

proteção não apenas para seus integrantes como

também para a população civil eventualmente atin-

gida. Uma importante contribuição para as ativida-

des do PBCT24 vem do Grupo de Defesa Química,

Biológica e Nuclear do CETEx que promove cur-

sos de atualização em técnicas de detecção e

descontaminação de agentes biológicos para inte-

grantes das outras forças armadas, das polícias

civil e militar e de membros da sociedade civil que

atuem na área. Outra importante contribuição, desta

vez no âmbito da pesquisa básica em defesa bio-

lógica, é a da Seção de Engenharia Química do

IME, na qual o Grupo de Química Medicinal (GQM)

vem desenvolvendo pesquisas no planejamento de

novos antibióticos e antiparasitários desde 1992 e

onde no momento encontram-se em andamento

dois projetos de pesquisa financiados pela

CAPES/Ministério da Defesa (Edital PRODEFESA)

e pelo CNPq (Edital Universal) que incluem o pla-

nejamento de potenciais fármacos contra agentes

de guerra biológica. Além disso, a Defesa Biológi-

ca é um dos tópicos especiais da disciplina

“Defesa Química” ministrada para os alunos do

quinto ano do curso de Engenharia Química do IME

e também nos estágios básico e avançado de

proteção radiológica ministrados todos os anos

pela Seção de Engenharia Nuclear do IME para

oficiais do quadro de saúde do Exército Brasileiro.

Dessa forma, o IME também contribui para a

formação de recursos humanos habilitados a

atuar na área de Defesa Biológica.

Considerações finais

Como foi discutido acima, um ataque por

armas químicas ou biológicas requer uma resposta

o mais rápida possível para evitar ou minimizar

o espalhamento do agente usado e diminuir o

número de baixas. Esta resposta deve incluir,

dependendo da sua complexidade, as seguintes

etapas:

1. Identificação dos agentes químicos ou bio-

lógicos;

2. Determinação da sua forma de ação ou in-

fecção;

3. Desenvolvimento de métodos de diagnóstico;

4. Determinação dos pontos ou processos pas-

síveis de ser alvo de resposta (como as

suscetibilidades bioquímicas ou biológicas

dos agentes biológicos);

5. Desenvolvimento de vacinas (no caso de agen-

tes biológicos) e/ou métodos de proteção (tan-

to para agentes químicos como biológicos);

6. Desenvolvimento de tratamento quimiote-

rápico (antídotos no caso dos agentes quí-

micos, antibióticos ou equivalentes no caso

de agentes biológicos); e

7. Prevenção e controle de propagação ou in-

fecção pelos agentes e desenvolvimento de

métodos de neutralização ou desinfecção.

Infelizmente, o desenvolvimento científico e

tecnológico nas áreas biomédicas, tão importan-

te na melhoria da qualidade e expectativa de vida

humana, também tem fornecido as ferramentas,

como as tecnologias de clonagem e do uso do

DNA recombinante,6 para a criação de quaisquer

tipo de microorganismos mutantes, mais resis-

tentes as quimioterapias conhecidas e para os

quais certamente não existiriam vacinas eficientes.

Na atualidade, é possível inclusive criar novos

vírus e bactérias.

Esta situação demanda a existência, em

todos os países, de grupos de especialistas nas

áreas pertinentes, trabalhando de forma coorde-

nada na geração de respostas rápidas e eficientes
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a ataques com armas químicas e/ou biológicas.

No Brasil, como mencionado anteriormente, exis-

tem grupos isolados que detêm o conhecimento

e a experiência na área, mas não existe ainda a

integração necessária entre esses grupos.

Nesse sentido é fundamental a criação de

um grupo de pesquisas multiinstitucional que

envolva instituições civis e militares e que seja

amplamente capacitado nas etapas fundamentais

(especialmente na etapa 6) de resposta a ata-

ques com armas químicas ou biológicas referen-

tes ao planejamento, síntese e avaliação de antí-

dotos, fármacos (antivirais, antibacterianos,

fungicidas e antiparasitários) ou agentes de pro-

teção. Os primeiros passos nesse sentido já

foram dados através de iniciativas como a cria-

ção do grupos de Defesa Química, Biológica

e Nuclear do PBCT,24 o lançamento do edital

PRODEFESA da CAPES/Ministério da Defesa

e a criação do comitê de defesa do CNPq.

Alguns projetos de pesquisa multidisciplinares

e multiinstitucionais voltados para a Defesa Bio-

lógica já foram aprovados por estes órgãos de

fomento e encontram-se em andamento. O de-

senvolvimento desses projetos conjuntos pode

servir como ponto de origem para o que pode vir a

ser num futuro próximo um grupo de âmbito

nacional em condições de responder, com a maior

eficiência possível, a eventuais ataques com

armas químicas e biológicas, dotando o país de

uma capacitação tecnológica estratégica de

importância vital no atual cenário mundial.
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Resumo

Este trabalho se propõe a dar uma breve visão geral sobre a estrutura das comunicações militares no

Exército Brasileiro e como técnicas atuais de redes de dados podem contribuir em sua evolução.
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Introdução

As redes de comunicação militares possu-

em características especiais que as distinguem

das redes normais. Primeiramente, elas devem

prover uma estrutura que permita o comando e o

controle das ordens enviadas pelo escalão supe-

rior para o inferior. Este é um aspecto importante

que molda as redes militares: a organização

hierárquica de toda força militar.

Tomando como exemplo um exército padrão,

este é composto por divisões, cada uma sendo

formada por brigadas, que por sua vez são forma-

das por batalhões e suas companhias, as quais

possuem pelotões e seus grupos de combate.

Em uma situação de emprego de força militar, o

todo é fracionado em suas unidades e subuni-

dades de modo a garantir mobilidade e agilidade.

Essa característica faz com que as redes de

comunicação militares devam ser modulares,

permitindo interoperabilidade entre as frações

em qualquer situação e independência quando

separadas sem interromper as comunicações.

Surge, assim, o problema da última milha

militar: permitir as comunicações, em alta veloci-

dade, de dados e voz, entre indivíduos móveis.
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O cenário de emprego de uma força militar é

de fundamental importância no desenvolvimento

de sua rede de comunicações. Além das tradicio-

nais situações de luta armada entre duas forças

militares opostas (marítima, aérea e terrestre em

ambiente desértico, de encosta, de floresta, de

gelo etc.), outras são muito comuns nos dias

atuais: manutenção da paz, contraterrorismo,

assistência humanitária e guerra civil.

Cada tipo de situação descrita possui um

conjunto de requisitos específicos. Não é possí-

vel manter uma estrutura de comunicação para

cada tipo de emprego, nem mesmo treinar a tropa

em diversos subsistemas diferentes. Deve existir,

portanto, uma consciência da arquitetura peculi-

ar às redes de comunicações militares de modo

a prover os fundamentos para o correto e claro

fluxo de informações e a interoperabilidade entre

os diversos sistemas.

Tendo em vista as duas características já

ressaltadas que diferem este tipo de rede das

demais, uma subdivisão/classificação interna ain-

da deve ser feita com relação à estrutura de todo

o sistema de comunicação militar: Subsistema

Estratégico e Subsistema Tático.

O Subsistema Estratégico de Comunica-

ções pode ser encarado como aquele utilizado

em tempo de paz. Ele provê todas as funcionali-

dades necessárias para o correto funcionamento

de uma força armada em seu cotidiano. De modo

geral, possui enlaces com maior capacidade e

menor mobilidade.

Já o Subsistema Tático de Comunicações é

aquele empregado em treinamentos específicos

ou em situações de combate real. Pode-se dizer

que possui enlaces com menor capacidade e

maior mobilidade. O presente documento tem seu

foco neste último subsistema.

Como já foi mencionado, as redes de comu-

nicação militares possuem diversas peculiaridades.

O Exército Brasileiro, em seu manual de campa-

nha C 11-1,[4] define os princípios de emprego das

comunicações militares. A  tabela 1 destaca tais

princípios.

 Tabela 1 – Princípios de emprego das comunicações

militares no Exército Brasileiro

Esses princípios podem ser mapeados em

cinco outros termos utilizados comumente na

Tempo integral

Rapidez

Ampli tude de
desdobramento

Integração

Flexibilidade

Apoio em
profundidade

Continuidade

Confiabilidade

Emprego
centralizado

Apoio cerrado

Segurança

Prioridade

Operar 24 horas por dia, todos os dias.

Estabelecer contato em tempo útil para
sur tir os efei tos desejados

Estar operacional em todo o teatro de
operações

Operar junto com os sistemas dos esca-
lões superior e inferior

Adequar-se rapidamente às mudanças
das operações táticas e das organiza-
ções militares

Apoio do escalão superior (mais recuado)
para com os escalões subordinados
(mais avançados)

Retomar as comunicações e mantê-las
a qualquer custo, mesmo que o escalão
considerado não seja o responsável

Estar sempre disponível, estabelecendo
caminhos alternativos para a transmis-
são das mensagens

Concentrar meios em centros e eixos
de comunicações permitindo melhor
aproveitamento dos mesmos

Encurtar as distâncias sempre que pos-
sível para facilitar as comunicações

Impedir ou pelo menos dificultar a ob-
tenção da informação pelo inimigo

Estabelecer comunicação e transmitir
mensagens de acordo com a prioridade
preestabelecida

Princípio de
emprego das

ComMil
Descrição
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concepção de redes de comunicações. Estes

termos representam os objetivos técnicos que são

discutidos no presente trabalho.

 Tabela 2 – Mapeamento em princípios gerais

dos princípios de emprego das comunicações

militares no Exército Brasileiro

Escalabilidade: pode-se definir esta grande-

za como sendo a capacidade de um sistema ex-

pandir-se sem degradar-se. Assumiremos que o

grau de escalabilidade está satisfatório quando,

mesmo com a ativação de todos os componen-

tes possíveis de uma rede, os parâmetros relaci-

onados ao desempenho desta rede permanecem

inalterados.

Desempenho: existem vários aspectos as-

sociados ao desempenho, são tratados a seguir

alguns de maior relevância para a maioria das

aplicações:

– Atraso: Deve ser menor do que 150ms.[1]

Caso contrário deve-se tomar medidas com-

pensatórias (FEC, bufferização etc);

– Jitter: Caso a variação de atraso esteja com-

prometendo a iteratividade, deve-se empre-

gar técnicas (fixed playout delay,[1] adaptative

playout delay,[1]) para remoção dos seus efeitos;

– Acurácia: taxa de erro de bit de 0.0001 para

dados e 0.01 para voz;[15]

– Disponibilidade: é a razão (Tempo Disponível)/

(Tempo de Funcionamento). Deve ser de

100%. Mecanismos de gerência e redundân-

cia devem ser usados para atingir este objetivo.

– Redundância: A rede deve ser capaz de es-

tar em pleno funcionamento com apenas

50% dos seus recursos.

– Prioridade: Emprego de mecanismos para

atender fluxos prioritários (p.ex. DiffServ,[14]

IntServ[14])

Segurança: todos os recursos devem

ser protegidos, o que exige o uso de senhas,

criptografia, controle rígido de usuários. Periféri-

cos (CD/DVD-ROM, USB etc.) só em máquinas

exclusivas para administradores. Transmissões

em espaço livre fazendo uso de espalhamento de

espectro e salto de freqüências. Encaminhamen-

to de fluxos pela Internet através de VPN com

tecnologia privativa.

Gerenciabilidade: capacidade de levantar-se

os parâmetros da rede para utilização deles como

base para ações preventivas. Exige-se, portanto,

uma arquitetura gerencial cooperativa, o estudo

contínuo da composição do tráfego nas diversas

linhas, um controle rígido da utilização dos enla-

ces e a visualização multidimensional da rede.

Usabilidade: Diz respeito a facilidade de utili-

zação e configuração dos elementos da rede (geral-

mente medida pelos níveis de automação). Assim,

os elementos móveis devem ter acesso pervasivo à

rede; a segurança deve ser transparente para os

usuários cadastrados; e integrações previstas com

outros sistemas devem seguir os padrões de confi-

guração comuns ao sistema em questão.

Doutrina e Manuais de Emprego das Comu-
nicações no Exército Brasileiro

Esta seção apresenta, de forma sucinta, a

doutrina de Emprego das Comunicações no

Escalabilidade

Desempenho

Segurança

Gerenciabilidade

Usabilidade

Ampli tude de desdobramento, Inte-
gração

Tempo integral, Rapidez, Confiabilidade,
Continuidade, Prioridade

Segurança

Apoio em profundidade, Emprego cen-
tralizado, Apoio cerrado

Flexibilidade

Princípios
gerais

Princípio de emprego das
comunicações militares
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Exército Brasileiro, escalão Brigada, descreven-

do o significado, a missão e composição do Sis-

tema Tático de Comunicações de Brigada

(SISTAC/Bda). Descreve-se também o órgão res-

ponsável pelo SISTAC/Bda (a Companhia de Co-

municações), sua constituição e atividades de-

sempenhadas.

Sistema de Comando e Controle do Exército

O Sistema de Comando e Controle é um sis-

tema auxiliar do comandante, com a finalidade

de apoiar e facilitar a tomada de decisões.[1] Com

tal propósito, o Exército Brasileiro estrutura o Sis-

tema de Comunicações do Exército (SICOMEx)

em SEC (Sistema Estratégico de Comunicações)

e SISTAC (Sistema Tático de Comunicações).[3]

Além disso, o modelo utilizado permite a ligação

com o Sistema Nacional de Telecomunicações

(SNT) e com os demais sistemas governamentais.

O SEC tem por objetivo o estabelecimento

das ligações de longa distância, dentro do territó-

rio nacional, para o atendimento das necessida-

des correntes e estratégicas do Exército, poden-

do, excepcionalmente, prestar apoio de comuni-

cações a qualquer escalão do Exército Brasileiro

no exterior. Para tanto, este sistema dispõe de

meios de comunicações de grande versatilidade

para o estabelecimento das ligações, como a

Rede Corporativa Privativa do Exército (EBNet),

as Redes Rádio do Sistema Estratégico de Co-

municações (RRSEC) e a Rede Integrada de Te-

lecomunicações do Exército (RITEx). Além des-

ses, permite a integração com sistemas de co-

municações do Ministério da Defesa e de outros

Ministérios, como o Sistema de Comunicações

Militares por Satélite (SISCOMIS) e o Sistema de

Vigilância da Amazônia (SIVAM).

Já o SISTAC é o conjunto de meios de co-

municações e informática pertencente a unidades

operacionais do Exército Brasileiro, destinado ao

preparo e emprego de tropas. Sua utilização, por-

tanto, se dá em missões de adestramento ou em

operações de campanha. Este sistema, que é o

foco do presente trabalho, está subdividido em

SCA (Sistema de Comunicações de área) e SCC

(Sistema de Comunicações de Comando).

O SCA é o sistema que permite o estabele-

cimento de centros nodais (CN),[4] os quais for-

mam uma malha de comunicações para atender

às necessidades de ligações entre todas as uni-

dades que se encontram em determinada área

de operações. Já o SCC é o conjunto de recursos

humanos, instalações, procedimentos e equipa-

mentos de comunicações destinados a suprir as

necessidades específicas de ligações de um es-

calão de comando e seus subordinados.

Sistemas de Comunicações

Os escalões da Força Terrestre utilizam, em

suas ligações em operações, diversos tipos de

sistemas de comunicações, os denominados sis-

temas de enlace. Conforme preconizado em,[4]

estes são subdivididos em:

– Sistema de Enlace por Satélite, com o em-

prego de satélites artificiais e estações ter-

restres transmissora e receptora;

– Sistema de Enlace por Microondas em

Visada Direta, no qual transceptores e

repetidores rádio são utilizados em trans-

missões majoritariamente na faixa de UHF

(300MHz a 3GHz);

– Sistema de Enlace por Tropodifusão, utili-

zado em regiões inóspitas e que oferecem

dificuldades à instalação de repetidores rá-

dio, valendo-se das características de pro-

pagação das ondas eletromagnéticas na fai-

xa de UHF pela troposfera;

– Sistema de Enlace Físico, com o emprego

de meios de transmissão de ondas guiadas

(fios e cabos telefônicos, fibras e cabos
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ópticos) e equipamentos de transmissão e

recepção;

– Sistema de Enlace por Mensageiro: utiliza-

ção do mensageiro como agente de comu-

nicações; e

– Sistema de Enlace Rádio em HF ou VHF: em-

prego dos materiais rádio com faixas de ope-

ração em HF e VHF de dotação do Exército.

Como parte das ações do Programa de Ex-

celência Operacional do Comando de Operações

Terrestres, em meio ao Plano de Modernização e

Integração do Sistema de Comando e Controle

da Força Terrestre (SC2FTer), vive-se atualmente

o período de desenvolvimento do Projeto Coman-

do e Controle em Combate, voltado ao emprego

de uma Grande Unidade em campanha.[9]

A implementação e a modernização do atual

SC2Fter baseiam-se, fundamentalmente, na im-

plantação dos Módulos de Telemática (MT) de

Brigada, em uma primeira fase, e, numa segunda

fase, dos MT de Divisão de Exército, bem como

no desenvolvimento do programa de Comando e

Controle da Força Terrestre (C2Fter) para o esca-

lão Brigada, a ser executado pelo Centro Integra-

do de Guerra Eletrônica.
O Módulo de Telemática, desenvolvido pelo

Centro Tecnológico do Exército, é constituído de
um Centro de Interface e Integração, como elemen-
to concentrador e repetidor dos enlaces entre a Bri-
gada e seus elementos subordinados até o escalão
subunidade como fração isolada. Tais enlaces po-
dem ser promovidos por diversos sistemas:

– central telefônica de campanha;

– rede telefônica de campanha;

– sistema celular de campanha;

– LAN e WAN;

– enlaces de alta velocidade na faixa de mi-
croondas; e

– redes rádio de campanha em HF e VHF (baixa

velocidade).

O SISTAC de Brigada

O Manual de Campanha C11-30 do Exército

Brasileiro (As Comunicações na Brigada) descreve

as peculiaridades e orientações quanto ao em-

prego e planejamento dos SISTAC em uma Bri-

gada. Este escalão de emprego é adotado no pre-

sente trabalho como referência para descrição dos

meios e formas de emprego dos diferentes siste-

mas de enlace no âmbito da Força Terrestre.

A responsabilidade pelo gerenciamento e

desdobramento do SISTAC/Bda cabe à Cia Com

orgânica da Brigada. De maneira geral, os siste-

mas de enlace mais utilizados são os sistemas

rádio e físico. O sistema rádio deve ser utilizado

de forma restrita, dada a vulnerabilidade a ações

de Guerra Eletrônica; contudo, dada sua flexibili-

dade e rapidez de desdobramento, pode se cons-

tituir na base do SISTAC. O estabelecimento das

redes rádio se dá em consideração aos seguin-

tes fatores:

– situação tática;

– finalidade da rede;

– disponibilidade de meios e freqüências;

– volume de tráfego; e

– outras condições, de ordem técnica.

Apesar desta declaração exarada no Manu-
al de Campanha, percebe-se a prevalência do
emprego de sistemas em HF, empregando a téc-
nica de modulação SSB, com ou sem mecanis-
mos de transmissão de dados. Somente as re-
des do Comandante (tanto interna à Brigada como
externa, em contato com a DE ou o Ex Cmp) e a
Rede de Alarme da Brigada são constituídas, nor-
malmente, com equipamentos em VHF, técnica
de modulação FM.

O sistema de enlace físico apresenta um
elevado grau de segurança; entretanto, em fun-
ção da dificuldade de estabelecimento, é empre-
gado de forma complementar, nas situações onde

há tempo disponível para seu desdobramento.
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Os circuitos e troncos são lançados a partir dos

Postos de Comando. O número de ramais lança-

dos varia de um a três, dependendo do elemento

apoiado – o maior número de ramais é lançado

para os Sistemas Operacionais Apoio de Fogo e

Logístico.

Alguns exemplos de desdobramento dos sis-

temas de enlace rádio e físico por uma Cia Com

orgânica de uma Brigada estão descritos nas

figuras 1 e 2, respectivamente. As convenções

cartográficas adotadas são as descritas em.[5]

Figura 1 – Centro de Comunicações do PC da Brigada.

Figura 2 – Desdobramento do Sistema de
Enlace Físico em uma Brigada.

Requisitos Operacionais Básicos do Sistema
de Comando e Controle

Diante da necessidade de um sistema

automatizado de suporte às atividades de Coman-

do e Controle, o Exército Brasileiro definiu os re-

quisitos operacionais básicos (ROBs) deste sis-

tema  para os níveis Brigada e Divisão.

Os requisitos são divididos em três categorias,

a saber: Absolutos têm peso 10 e devem obrigato-

riamente ser satisfeitos; Desejáveis têm peso seis

e não são obrigatórios; e Complementares com

peso três. Ao todo são 21 requisitos Absolutos,

29 requisitos Desejáveis e 3 requisitos Comple-

mentares. A lista completa dos ROBs foi omitida

deste documento, mas pode ser encontrada em.[8]

Da análise de todos os requisitos fizemos

uma classificação de acordo com os princípios

gerais vistos anteriormente na tabela 2, ressal-

tando-se que os ROBs mais intimamente ligados

a requisitos de softwares foram associados ao

desempenho (já que a rede deve dar suporte à

funcionalidade), e/ou usabilidade.

Dos 21 requisitos Absolutos (peso 10)

definidos pelo EB, conseguimos classificar 12

quanto ao princípio da Usabilidade, 9 quanto ao

Desempenho, 3 quanto à Escalabilidade, 2 quanto

à Segurança e 1 quanto à Gerenciabilidade. Ob-

servou-se que um único requisito pode atender a

mais de um princípio.

Dos 29 requisitos Desejáveis (peso 6) defi-

nidos pelo EB, conseguimos classificar 14 quanto

ao Desempenho, 11 quanto à Usabilidade, 7

quanto à Escalabilidade, 4 quanto à Gerencia-

bilidade e 1 quanto à Segurança.

 Dos três requisitos Complementares (peso

três) definidos pelo EB, conseguimos classi-

ficar um quanto ao Desempenho, um quanto à

Usabilidade, um quanto à Escalabilidade e um

quanto à Segurança.
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Diante desta classificação pode-se agora

avaliar o grau de importância de cada princípio,

bastando para isso somar os pesos obtidos nos

três requisitos. Tem-se:

Tabela 3 – Princípios utilizados comumente na concepção

de redes de comunicações e os correspondentes pesos

de acordo com os requisitos militares.

Dessa forma, os resultados da tabela acima

podem ser utilizados para que se possa melhor

avaliar o emprego de novas tecnologias de tele-

comunicações nos sistemas de comunicação do

Exército Brasileiro.

Aspectos a serem considerados em redes de
comunicação militares

Triângulo de compensação

Todos os requisitos já mencionados em se-

ções anteriores são importantes, porém três de-

les são estritamente relacionados e constituem

um forte compromisso no sistema de comunica-

ção militar: alcance, capacidade e mobilidade.

O forte relacionamento existente se dá, em ge-

ral, pelo fato que ao variar um dos fatores os

outros dois também variam. Na verdade, ao se

maximizar dois fatores o terceiro acaba sendo

minimizado. A figura 3 exemplifica tal situação,

o triângulo de compensação se constitui em

uma forma rápida e simples de avaliação da

pertinência de uma determinada tecnologia de

comunicação quanto ao emprego em uma ope-

ração militar.

Figura 3 – Capacidade x Mobilidade x Alcance.

Suporte das comunicações à consciência

situacional

As comunicações devem suportar a cons-

ciência situacional em todos os níveis em tempo

real ou pelo menos em algo entorno disto. Infeliz-

mente, este objetivo não pode ser atingido pelo

emprego de uma estrutura hierárquica de comu-

nicação. Este tipo de comunicação leva a agre-

gação de dados, que exige que os escalões su-

periores suportem taxas de transmissão muitas

vezes maiores do que aquelas geradas nos esca-

lões mais baixos. Para ilustrar, se quatro pelo-

tões geram 6.4Kbps de tráfego, a divisão, em uma

estrutura hierárquica tradicional, deverá ser capaz

de suportar um tráfego de aproximadamente

2Mbps.[10] Para evitar a agregação de dados, as

redes militares devem estar estruturadas por rede,

na qual os componentes orgânicos são apenas

usuários de uma infra-estrutura concebida de

acordo com os requisitos da operação.

Um sistema tático de comunicação preci-

sa, portanto, para tal cenário, atender a uma

Princípio

Usabilidade

Desempenho

Escalabilidade

Gerenciabilidade

Segurança

Peso Total

189

177

75

34

29

Percentual

37,5%

35,1%

14,9%

6,7%

5,8%
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série de requisitos. Nenhuma infra-estrutura de

comunicação reúne condições de suportar todos

esses requisitos simultaneamente. Geralmente

um sistema que possibilita alta mobilidade, por

exemplo, não será dotado de altas taxas de

transmissão. Sendo assim, um sistema tático

de comunicação deve ser uma única estrutura

lógica integrada por múltiplas tecnologias de

enlace, atuantes nos subsistemas como vistos

na figura 4.

Figura 4 – Modelo de sistema tático.

O subsistema de dados disponibiliza altas

taxas de transmissão de dados, visando dar su-

porte ao acompanhamento das operações em tem-

po real, preconizado pelas atividades de Comando

e Controle. Já o subsistema combate rádio provê

transmissão de dados e voz primando pela alta

mobilidade, enquanto que o subsistema tronca-

lizado visa atender à comunicação entre elemen-

tos de comando, com grande volume de tráfego.

Os subsistemas são concebidos através de

tecnologias que devem ser avaliadas de acordo

com os aspectos preconizados por cada um des-

ses subsistemas.

Caracterização do Tráfego e Usuários

Descreve-se aqui uma proposta de carac-

terização de tráfego para a Força Terrestre abor-

dada em,[10] com descrição de composição,

número de usuários, sistemas empregados e ca-

pacidade requerida para o escalão Exército de

Campanha e subordinados.

O Manual de Campanha Centro de Comuni-

cações,[6] do Estado-Maior do Exército, descreve

as instruções relativas à organização, instalação

e funcionamento dos Centros de Comunicações

(C Com) apoiados pelo computador. Conforme

descrito, a Força Terrestre se vale de diversos sis-

temas de enlace para promover a integração da

tropa em combate; contudo, mesmo nesse ma-

nual de campanha, não são descritas caracterís-

ticas importantes para o desdobramento dos Sis-

temas de Comunicações, como número de equi-

pamentos rádio, sistemas de enlace utilizados,

número de usuários, número de redes rádio (cada

uma com um par de freqüências – principal e se-

cundária) e tráfego médio gerado para os diver-

sos escalões.

Em,[10] os autores apresentam, além de um

esboço da estrutura organizacional de um exérci-

to em campanha, as características do apoio de

comunicações ao combate. Esta referência con-

sidera, para efeito de análise, um Corpo de Exér-

cito de Infantaria, descrevendo as necessidades

em comunicações até o nível esquadra. Como

requisitos de tráfego, os autores consideram uma

Brigada Mecanizada, empregada em distâncias

convencionais e dotada de um sistema de Co-

mando e Controle com emprego de mensagens

pré-formatadas e capaz de promover a atualiza-

ção, a cada segundo, da situação das viaturas

dispersas no terreno. Diversas referências são

feitas a experiências dos exércitos norte-ameri-

cano e inglês, bem como a artigos apresentados

em conferências internacionais, como a Military

Communications Conference (MILCOM). A des-

peito do ano de publicação destes trabalhos

(2002), os dados apresentados serão utilizados

para ilustração na tabela a seguir:
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Legenda
a – Sinais b – Mensageiro

c – Voz d – Telefone Manual

e – Rádio em VHF

f – Rádio em HF para frações distantes

g – Rádio em UHF para comunicação terra-avião

h – Telefone Automático

i – Sistema Troncalizado (trunking)

j – Enlaces de Alta Velocidade

Tais fatos indicam que a concepção do Módulo

de Telemática mostra-se adequada à realidade

operacional de outros exércitos que dispõem de

modernos sistemas de Comando e Controle em-

pregados em situações de combate convencional e

de garantia da lei e da ordem nos últimos 10 anos.

Tecnologias existentes

Nesta seção algumas tecnologias são estu-

dadas quanto ao possível emprego em Sistemas

Táticos de comunicação no Exército Brasileiro.

– Rede Rádio de Combate com Transmissão Digital

Utiliza a rede rádio legada para transmissão

de dados. Pode trabalhar em HF (taxas de aproxi-

madamente 2.4Kbps) ou em UHF/VHF com  taxas

de 16Kbps, utilizando-se modems específicos.[10]

– Rede Pacote Rádio

Utiliza a mesma estrutura convencional das

Redes Rádio de Combate, interligando diversas

sub-redes através de máquinas bridges, propor-

cionando re-broadcast.[10-11]

– Redes Ad-Hoc

Redes Ad Hoc é um tópico de crescente

importância nas redes de comunicação sem fio.

Nos anos 70 e 80, as pesquisas em redes Ad

Hoc tinham caráter basicamente militar.[11]

A maleabilidade de sua topologia e a ausên-

cia de necessidade de infra-estrutura prévia per-

mitem um rápido desenvolvimento de uma rede.

Nenhuma preparação da área de cobertura é ne-

cessária porque itens como torres ou linhas de

transmissão não são necessários. Estes atribu-

tos das redes Ad Hoc as diferenciam das redes

do tipo estação-base, nas quais a conectividade

é conhecida a priori.[12] Por estes motivos, elas

são adequadas às comunicações próprias dos

campos de batalha, onde, na maioria das vezes,

nenhuma infra-estrutura prévia está disponível.

Os pontos chaves dessas redes são o con-

trole de acesso ao meio, utilizado para comparti-

lhar os recursos de canal entre os nós, e o

roteamento, que consiste em encontrar uma rota

Escalão

Esquadra

Pelotão

Companhia

Batalhão

Brigada

Divisão

Corpo de Exército

Redes

0

0

1

10

50

160

500

Usuários

0

0

10

100

600

2.000

6.000

Sistemas

(a), (b)

(b), (c), (d)

(b), (c), (d), (e)

(b), (c), (d), (e), (f), (g)

(b), (c), (d), (e), (f), (g), (h)

(b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i)

(b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j)

Distância

200m

500m

1km

4km

12km

25km

50km

Tráfego

0

8kbps

32kbps

128kbps

512kbps

2Mbps

8Mbps

Tabela 4 – Proposta de Caracterização de Tráfego em Sistemas de Comunicações Táticas.
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entre  emissor e receptor através de um número

desconhecido de nós intermediários.[13]

As taxas variam com a tecnologia wireless

empregada.

– TDMA Repetido

Cada estação transmite em um slot de tem-

po próprio. A temporização é determinada por uma

estação de controle. Alcançam taxas de aproxi-

madamente 500Kbps.[10]

– Redes de Arquitetura Estação-Base

Fazem uso de uma estação base para

intermediar a comunicação entre quaisquer duas

estações. Entre as redes mais comuns que se

utilizam desta arquitetura estão: Telefones celu-

lares e rádios Half-duplex de dupla freqüência.[10]

– Redes Rádio UWB[16]

Opera na faixa de 3,1GHz a 10,6GHz. O

padrão de transmissão sem fio UWB utiliza si-

nais de rádio de baixa energia na forma de pul-

sos curtos (0.1 a 1.5ns). Com a geração de mi-

lhões de pulsos por segundo, o UWB pode atin-

gir velocidade de até 100Mbps e alcance de até

10m.[10]

As tabelas 5 e 6 procuram resumir as res-

postas destas tecnologias aos critérios operacio-

nais; as áreas escuras revelam os aspectos críti-

cos dessas tecnologias.

Tabela 5 – Subsistema Rádio de Combate.

Tecnologia
Requisito

Compromisso
entre Alcance,
Capacidade e

Mobilidade

C2 móvel

QoS

Capacidade
Multicast

Flexibilidade

Facilidade de
conexão

Segurança

EP

Fonte de
potência

Rede Rádio de
Combate com

suporte a Dados

Alta mobilidade
Baixa capacidade

Bom

Voz e Dados

Boa

Boa

Fraca

Aplicável

Inerente ou
Aplicável

Baixa potência

Rede Rádio
de Pacotes

Al ta mobilidade
Baixa capacidade

Bom

Voz e Dados

Boa

Boa

Boa;
Apenas Dados

Inerente

Inerente

Baixa potência

Rede
Ad Hoc

Alta mobilidade
Baixa a moderada

capacidade

Bom

Voz e Dados

Boa

Fraca para
operações
dispersas

Boa;
Apenas Dados

Inerente

Inerente

Potência
Moderada

TDMA
Repetido

Alta mobilidade,
Baixa capacidade

por usuário

Moderado

Dados apenas

Boa

Fraca para
operações
dispersas

Boa;
Apenas Dados

Inerente

Inerente

Potência Mo-
derada a Alta

Arquitetura
Base-Estação

Al ta mobilidade
Baixa  capacidade

Pouco

Voz e Dados

Freqüentemente
insuficiente

Fraca

Requer
implementação

Nenhuma em sis-
temas comerciais

Nenhuma em sis-
temas comerciais

Potência Al ta para
a Estação Base

UWB

Alta  mobilidade
Moderada
capacidade

Bom

Voz e Dados

Boa

Fraca para
operações
dispersas

Requer
implementação

Inerente

Inerente

Baixa potência
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Métricas
Com intuito de tornar mais concreto o signi-

ficado dos aspectos acima listados, cada um deles
foi associado aos seguintes objetivos técnicos:
Usabilidade, Desempenho, Escalabilidade,
Gerenciabilidade e Segurança (tabela 7).

Confrontando a tabela 7 com as caracterís-
ticas principais das tecnologias  apresentadas
nas tabelas 5 e 6, pode-se concluir que, para o
Subsistema Rádio de Combate, as tecnologias
TDMA Repetido  e Arquitetura Base-Estação não
atendem aos objetivos técnicos e, por conseguin-
te, aos ROBs dos Sistemas de Comando e Con-
trole. A melhor opção para este subsistema seria
mesmo a Rede Rádio de Pacotes, seguida das
Redes Ad Hoc e tecnologia UWB.

Para o caso do Subsistema de Dados, a si-
tuação já é diferente. As tecnologias de Rede
Rádio e Rede Ad Hoc não oferecem capacidade

Tabela 6 – Subsistema de Dados.

Tecnologia
Requisito

Compromisso
entre Alcance,
Capacidade e

Mobilidade

C2 móvel

Suporte à
Cadeia de
Comando

Capacidade
Multicast

Facilidade de
conexão

Segurança

EP

Rede Rádio de
Combate com

suporte a Dados

Capacidade
Insuficiente

Sim

Baixa per formance
quando

congestionado

Eficiente dentro
da rede

Ruim

Não

Muito limi tado

Rede Rádio
de Pacotes

Capacidade
insuficiente

Sim

Baixa performance
quando

congestionado

Eficiente dentro
da rede

Boa

Sim

Sim

Rede
Ad Hoc

Capacidade
insuficiente

Sim

Baixa performance
quando

congestionado

Pode não ser
eficiente

Boa

Sim

Sim

TDMA
Repetido

Alta capacidade
e mobilidade

Sim

Sim

Muito eficiente

Boa

Sim

Sim

Arquitetura
Base-Estação

Estação-Base
deve ser

estacionária

Estação-Base deve
ser estacionária

Estação-Base não
possui recursos

suficientes

Ineficiente

Boa

Não (em sistemas
comerciais)

Não

UWB

Potencial para
alta capacidade

e mobilidade

Sim

Sim

Eficiente para
curtas distâncias

Boa

Sim

Sim

suficiente, ficando o TDMA repetido e a tecnologia

UWB como melhores opções.

Discussão

O artigo procurou fazer uma breve análise

das redes de comunicação militares à luz dos

princípios e requisitos preconizados nos manu-

ais de campanha e nos ROBs do Exército Brasi-

leiro. O mapeamento dos requisitos em cinco

objetivos técnicos (usabilidade, desempenho,

escalabilidade, gerenciabilidade e segurança) teve

o intuito de simplificar a análise e permitir uma

mais direta avaliação das tecnologias disponíveis

quanto às suas aplicações nos subsistemas de

comunicação do Exército. Procurou-se também

abordar uma série de aspectos que podem ser

importantes durante o projeto ou especificação
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de sistemas de comunicação no âmbito do Exér-

cito para as comunicações táticas.

Os autores acreditam também que o enlace

é apenas um dos componentes dos sistemas

de comunicação, e o trabalho de modelagem,

especificação, projeto e operação de redes não

pode se limitar a este escopo apenas. É preciso

investigar com maior profundidade as questões

levantadas  neste trabalho, bem como uma série

Tabela 7 – Classificação dos Requisitos dos Subsistemas de Comunicação Militar.

Os requisitos em destaque abrangem mais de um objetivo técnico.

Usabilidade
(37,5%)

Desempenho
(35,%1)

Escalabilidade
(14,9%)

Gerenciabilidade
(6,7%)

Segurança (5,8%)

Subsistema Rádio Combate

Capacidade de C2 em movimento; Flexibilidade;
Facilidade de conexão; Fonte de potência.

Compromisso entre alcance-capacidade- mobilidade;
QoS; Multicast;

Capacidade de C2 em movimento;
Compromisso entre alcance-capacidade-mobilidade;

Supor te à cadeia de comando e à tática;

Gerência de Rede

Segurança;
Fonte de potência.

Subsistema de Dados

Capacidade de C2 em movimento;
Facilidade de conexão

Compromisso entre alcance-capacidade-
mobilidade; Multicast;

Capacidade de C2 em movimento;
Compromisso entre alcance-capacidade-

mobilidade;

Gerência de Rede

Segurança

de outros aspectos relativos à gerência e aloca-

ção de recursos de todo o sistema, para que as

redes de comunicação militares possam efetiva-

mente atender aos seus objetivos, conforme pre-

conizado pelo Exército.

Este trabalho se constitui em uma breve

introdução ao assunto, deixando uma série de

outras tecnologias e aspectos técnicos ainda a

serem estudados.
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“Ainda não se levantaram as barreiras

que digam ao gênio: daqui não passarás.”
Beethoven

“Creio que se Deus nos colocou nesta terra de

tantas belezas foi para que sejamos felizes.”
Baden Powell
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Resumo

No recém-nascido, o elevado nível de bilirrubina pode lesar o sistema nervoso. A bilirrubina é tratada

fotoquimicamente por radiação luminosa. Este estudo48 não contraria a interpretação dos efeitos

terapêuticos obtidos nos estudos médicos. Em 50 anos de tratamento da hiperbilirrubinemia, a ênfase

tem sido a aplicação de unidades de fototerapia de luz fluorescente ou halógena, experiência médica que

tem dado certo. Este estudo48 focaliza, porém, a interpretação do mecanismo físico envolvido, contrarian-

do a idéia da ação exclusiva da luz visível azul na quebra de ligações químicas da bilirrubina, que incorre

em erro sistemático relativo à presença da radiação UV participando do mecanismo. Nos resultados

experimentais do estudo de Fadhil M. Salih, Sultan Qaboos University, sob as mesmas condições,

a eficiência da luz solar na isomerização da bilirrubina coincide com a de unidade de fototerapia. A

luz  solar é uma luz quente, e a luz de unidade de fototerapia é uma luz fria. Isso impõe calor acima

do efeito que influencia o processo fotolítico. Este estudo conclui que a radiação UV residual de

lâmpadas fluorescentes ou halógenas sofre transformações de comprimento de onda ao participar

dos processos de espalhamento Mie e Rayleigh na ação de transferir energia para a derme, sob forma

de calor,  com elevação de temperatura, facilitando a ação do azul na fotoisomerização da bilirrubina.

Palavras-chave

Radiação UV, icterícia, hiperbilirrubinemia.

Introdução

Cerca de 40 estudos representativos da lite-

ratura médica neonatal apresentam a lâmpada

fluorescente ou halógena como fonte óptica. Na

lâmpada fluorescente ou halógena ocorre emis-

são ultravioleta secundária como parte do meca-

nismo de geração da radiação óptica visível. O

objetivo deste estudo é mostrar a participação da

radiação UV no mecanismo de tratamento da
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Nos primeiros dias de vida, cerca de 50 a

75% dos recém-nascidos apresentam icterícia

visível. Todas as crianças exibem, neste período,

uma concentração plasmática de bilirrubina não-

conjugada muito acima do normal. Este tipo de

icterícia, icterícia fisiológica, é resultante de vários

fatores, principalmente da imaturidade hepática

do recém-nascido, quando o mecanismo natural

de eliminação da bilirrubina da circulação sanguí-

nea não está ainda em perfeito funcionamento.2

A hiperbilirrubinemia neonatal é uma condição

clínica reversível, mas a sua acentuação pode

levar a ocorrência de uma encefalopatia bilirru-

bínica ou kernicterus (icterícia nuclear, em ale-

mão), que produz seqüelas no sistema nervoso

central e pode levar à morte. A prevenção da

hiperbilirrubinemia pode ser feita de dois modos:

fisicamente, por exsangüinitransfusão, na qual o

sangue do recém-nascido é trocado; e fotoquimi-

camente,5 expondo o recém-nascido à radiação

luminosa, denominada fototerapia. A troca san-

guínea é mais utilizada quando a icterícia é mais

intensa ou na presença de doença hemolítica. A

fototerapia comparada à troca sanguínea é um

processo mais simples e mais eficiente com

menos efeitos danosos por reduzir de forma mais

prolongada os níveis de bilirrubina.

Kernicterus

Kernicterus, icterícia nuclear em alemão, é

um termo utilizado primeiro por Schmorl, em 1904,

para designar a ocorrência de uma pigmentação

amarelada na glândula basal no cérebro de crian-

ças que morreram logo após ou durante o ataque

de icterícia acentuada.2

Entre os recém-nascidos a termo que

adquirem a doença, cerca de 50% morrem. A

mortalidade é maior para prematuros, em torno

de 75%.

hiperbilirrubinemia, a partir do fato de que no

uso da radiação solar a radiação UVA está

presente; no uso de lâmpadas fluorescentes ou

halógenas, a radiação UVA está presente e nos

casos de uso de fontes LED, para o mesmo

resultado terapêutico, o valor da irradiância é o

dobro, uma compensação relativa à ausência da

radiação UV.

Conceitos básicos relativos a fototerapia
neonatal

Icterícia fisiológica e hiperbilirrubinemia neonatal

A bilirrubina é um pigmento amarelo-

alaranjado originário da hemoglobina. Um grama

de hemoglobina fornece 35mg de bilirrubina. No

recém-nascido, a produção de bilirrubina é o

dobro da do adulto.1 Os glóbulos vermelhos circu-

lam em média 120 dias antes de serem des-

truídos. Quando ocorre o seu rompimento, a

hemoglobina liberada é absorvida pelas células

do retículo endotelial em todo o organismo, onde

sofre diversas transformações até o estágio de

bilirrubina não-conjugada.2 No soro existem nor-

malmente dois tipos de bilirrubina: a bilirrubina

não-conjugada, ou indireta, formada a partir da

hemoglobina, sendo insolúvel em água, é de difícil
excreção; e a bilirrubina conjugada, ou livre, cujo
pigmento resultante é hidrossolúvel e polar o
suficiente para ser excretado na bile pelo fígado,
filtrado através dos rins para a urina, ou transfor-
mado em urobilinogênio e excretado nas fezes
pelo intestino. Grande quantidade de bilirrubina
não-conjugada nos líquidos extracelulares é a
causa mais comum da icterícia, observada pela
coloração amarelada dos tecidos orgânicos, prin-
cipalmente pele e esclerótica dos olhos. Durante
o período neonatal, o tipo mais comum de icterí-
cia é a chamada “icterícia fisiológica” ou “icterícia

própria” do recém-nascido.
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Fototerapia neonatal6,7

O mecanismo básico de ação da fotote-

rapia é a conversão das moléculas de bilirrubina

em formas menos tóxicas através de reação

fotoquímica em que a bilirrubina, uma das pou-

cas substâncias do corpo que absorve o azul é o

foto-receptor primário. Até hoje, dois mecanismos

gerais de reação foram demonstrados: a foto-oxi-

dação, na qual a molécula do pigmento é fisica-

mente destruída, e a foto-isomerização, em que

é convertida em forma mais hidrossolúvel.

Estudos clínicos mostram a existência

de três fatores majoritários que influenciam no

tratamento e conseqüentemente na eficácia da

fototerapia:

a) O espectro da luz emitida pela unidade de

fototerapia, determinado pelo tipo de fonte

luminosa utilizada e pelos filtros ópticos uti-

lizados. Devido às características ópticas da

molécula de bilirrubina e à atenuação da pele,

os comprimentos de onda mais efetivos se

encontram na região azul esverdeada do

espectro visível;

b) A irradiância incidente depende da potência

da fonte óptica, mas também da distância

da fonte ao paciente. A potência óptica da

luz emitida pela fototerapia constitui o fluxo

de energia incidente sobre o recém-nascido;

c) A superfície corporal do recém-nascido ex-

posta à radiação luminosa.

Dosimetria de exposição à radiação óptica –

Terminologia

• Medida de radiação – terminologia:3 A

densidade de fluxo radiante incidente em uma

superfície, chamada irradiância, é expressa em

W/m2. Quando a medida se refere à determinada

região do espectro de radiação (no caso, entre

425 a 475nm, região azul do espectro visível), a

irradiância é chamada irradiância espectral, ex-

pressa em µW/(cm2.nm).

• Conceito de dose: Observa-se nos arti-

gos científicos sobre fototerapia a utilização de
diferentes unidades para medidas de grandezas
relativas à fototerapia, e para designação de dose
de irradiação recebida. Neste trabalho é relevante
convencionar os conceitos de dose incidente
sobre a pele e de dose absorvida nas subca-
madas da pele.

• Dose de energia incidente: A dose inci-
dente ou dose de exposição se refere à quantidade
de energia de radiação incidente numa superfície,
expressa como irradiância, durante um tempo
especificado. Para um determinado intervalo de
tempo, a integral no tempo da irradiância é desig-
nada “dose de energia incidente”, em unidades de
J/m2 ou múltiplos.  A dose incidente a nível espectral
se refere à quantidade de energia, expressa como
irradiância de uma componente espectral, inci-
dente numa superfície, durante um tempo espe-
cificado, designada “dose de energia incidente
espectral”, ou “dose espectral”4 simplesmente,

expressa em unidades de J/(m2.nm) ou múltiplos.

• Parcela absorvida de dose de energia
incidente:4 A dose de energia absorvida se refere

a quantidade de energia depositada pela radiação

em um ponto, durante um tempo especificado, em

unidade de J/m2 ou múltiplos. A quantidade de ener-

gia absorvida é tratada aqui como “parcela absor-

vida de dose de energia incidente (percentual)”.

Fontes ópticas de fototerapia

Os tipos de lâmpadas mais comuns utiliza-

dos em fototerapia são as lâmpadas fluorescen-

tes brancas (daylight) e azul, luz monocromática

azul (special blue) e lâmpadas de quartzo

halogênio com filamento de tungstênio. As lâm-

padas halógenas de tungstênio de alta tempera-

tura emitem quantidades significativas de UVB.4
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A maior parte das fontes artificiais emite espectro

contínuo de UV.

Radiação solar8 e radiação ultravioleta4,9

A distribuição espectral e a quantidade total

de energia solar alcançando a superfície da terra

são fatores ambientais de elevada importância.

O valor da irradiância solar ao nível do mar varia

com a latitude, a longitude, a estação do ano e

com vários fatores climáticos. Um valor típico da

irradiância solar ao nível do mar é 1350 W/m2.

A energia óptica solar que alcança a super-

fície terrestre se distribui percentualmente9 de

acordo com a tabela 1.

Tabela 1 – Radiação Óptica Solar.

Os comprimentos de onda entre 100 e 400nm

constituem o espectro eletromagnético da radia-

ção ultravioleta, dividido em três regiões, com base

em suas propriedades de absorção  biológica. A

radiação UVC, entre 100 e 280nm, filtrada pela

camada de ozônio da atmosfera terrestre, é ex-

tremamente tóxica, letal para muitos microorga-

nismos e a maior parte dos vegetais. A radiação

UVB, entre 280 e 320nm, representa cerca de

2% da radiação que alcança a superfície da terra.

A radiação UVA, entre 320 e 400nm, representa

cerca de 98% da radiação UV que atinge a super-

fície terrestre.

A região UVA divide-se em UVA I (340-400nm)

e UVA II (320-340nm). A radiação UVA tem intensi-

dade independente da hora do dia e não exige si-

nal de alerta em caso de exposição excessiva,

como a queimadura causada pela radiação UVB.

A UVA possui maior capacidade de penetração

na água do que a UVB. O vidro de janela de 3mm

bloqueia cerca de 96,5% da radiação UVB, e

cerca de 15% da radiação UVA. Os vidros de

carros são mais eficazes, 90,2% no caso da UVB

e 30% no caso da UVA.9

Pele humana

A pele é o tecido mais externo do corpo e o

maior órgão, não só em termos de peso como

também em área da superfície, de aproximada-

mente 1,5m² em adultos. A função básica da pele

é a pre-venção da evaporação de água, da perda

de íons e de proteínas. A pele funciona como

primeiro estágio de proteção contra agentes de

risco (produtos químicos) ou circunstância de

exposição (radiações).

Estrutura da pele humana4

A pele é uma estrutura complexa constituí-

da de células, fibras e outros componentes, re-

sultando uma estrutura multicamadas. Os ele-

mentos de nível celular formam três camadas na

pele: epiderme, derme e subcutânea, diferenciadas

Radiação
solar

UVC

UVB

UVA

Visível

Infravermelho

Faixa
[nm]

200 – 280

280 – 320

320 – 400

400 – 700

700 – 10000

% de
energia

que chega
à Terra

0,1

4,9

40

55

Característica
de interação

Absorvida pela
camada de ozônio

Não penetra
profundamente na
camada cutânea.
É absorvida em
cima da derme

Energia muito
menor que UVB.

Penetra profunda-
mente na derme

Papel coadjuvante
no fotoenvelheci-
mento cutâneo

A ação prolongada
do calor provoca

efeitos secundários
na pele
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em termos de estrutura e função em relação à

interação com a radiação luminosa.

a) Epiderme:4,10 A epiderme constitui a ca-

mada mais externa da pele, de espessura vari-

ando de 50 a 600µm, dependendo da localiza-

ção no corpo. A espessura varia de acordo com

o volume de água que a epiderme retém. Não

há veias e capilares nesta camada. A epiderme

é um tecido metabolicamente ativo, dividida

em cinco subcamadas: stratum basale, stratum

spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum

e stratum corneum.

b) Derme:4,10 A derme é a segunda camada

da pele, abaixo da camada epidermal, constitu-

indo um tecido conectivo que proporciona elasti-

cidade à pele, sua espessura varia de 1 a 4mm.

Os principais componentes da derme são o

colágeno e as fibras elásticas. Comparada à

epiderme, há muito menos células e muito mais

fibras na derme. A derme é dividida em duas

subcamadas: camada papilar e camada reticular.

A melanina está presente somente na epiderme,

e a hemoglobina é encontrada somente na derme.

Assim, ao analisar as propriedades de absorção

da pele, a epiderme é considerada essencial-

mente uma camada da melanina, e a derme, de

hemoglobina.10

c) Subcutâneo:4,10 O tecido subcutâneo ou

hipoderme, em histologia, é a terceira camada

abaixo da derme. É importante notar que ela

não é classificada como outra camada da pele.

A subcutânea é uma camada elástica e inclui

uma grande quantidade de células de gordura

que trabalham como absorvedor de impacto para

os vasos sanguíneos e terminações nervosas.10

Sua espessura, da ordem de 10mm, varia com

a região do corpo numa mesma pessoa e de

pessoa para pessoa para a mesma região do

corpo.

Efeitos de absorção e de reflexão da radiação
UV no tecido biológico

A determinação do calor resultante da irra-
diância da radiação de fonte UV é feita a partir da
contribuição da teoria de transferência de calor
por irradiação.11

O aspecto central do modelo matemático
para cálculo da irradiância da lâmpada está
baseado na figura analítica do “fator de visão da
radiação”, que permite determinar a fração da
energia radiativa difusa emitida por uma superfí-
cie e absorvida por outra superfície. O modelo do
“fator de visão da radiação” é mais geral, por se
aplicar a todas às distâncias.11

A constituição e a estruturação do meio bio-
lógico propagante produzem uma ação do meio
sobre a radiação UV, que sofre transformações
de comprimento de onda na sua ação de respos-
ta, para transferir energia para o meio, sob a
forma de calor.11

Propriedades ópticas do tecido humano

As propriedades ópticas da pele interagem
com a radiação óptica segundo três mecanismos
básicos: reflexão, absorção e espalhamento.4

O espalhamento óptico Mie produzido pela
derme é modelado como espalhamento de con-
juntos de fibras de colágeno. Para a derme ocorre
um componente adicional de espalhamento
Rayleigh, devido às estruturas de pequena esca-
la da derme. As fibras colágenos são as maiores
fontes de espalhamento na derme da pele.12

A absorção nos tecidos é dominada por
proteína e absorção de água nas regiões de
ultravioleta e de infravermelho, respectivamente.
Para a radiação UV, a absorção ocorre num com-
primento de onda no qual as moléculas possuem
espectro característico de absorção. O sangue e
a melanina exercem influência importante nas
regiões de UVA e visível.12
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Argumentação histórica do tratamento pela
radiação visível azul

Tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal pela

radiação visível

Os princípios fotoquímicos da fototerapia

foram observados por Fisher e Herrle em 1938,13

a partir da descoberta da bilirrubina ser susceptí-

vel à fotodestruição. A primeira aplicação clínica

conhecida foi efetuada por Cremer et al., em 1958,

que verificou o decréscimo na concentração de

bilirrubina de recém-nascido exposto à radiação

luminosa visível.

Cremer construiu uma unidade fototerápica

utilizando lâmpadas fluorescentes. Desde sua

introdução, em 1958, a fototerapia tem sido utili-

zada em neonatologia, utilizando como fonte de

radiação lâmpadas fluorescentes5 e mais recen-

temente lâmpadas halógenas.

A relação seguinte de estudos publicados,

indicados por título, autor e ano de publicação,

constitui um histórico representativo dos estudos

referentes a Hiperbilirrubinemia Neonatal:

1. Influence of light on the hyperbilirubinemia of

infants5 (Cremer, 1958);

2. Super iluminação na hiperbilirrubinemia do re-

cém-nascido14 (Costa Pereira, 1960);

3. Spectral reflectance of the skin15 (Ballowitz, 1970);

4. Phototherapy in hyperbilirubinemia16 (Sandra, 1971);

5. Phototherapy of jaundice in newborns infants I17

(Sisson, 1971);

6. Phototherapy of jaundice in newborns infants II18

(Sisson, 1972);

7. Fetal and neonatal medicine19 (LeRoy, 1973);

8. Skin reflectance20 (Schreiner, 1979);

9. The optics of human skin21 (Rox, 1981);

10. Mathematical description22 (Wiese, 1982);

11. Phototherapy neonatal jaundice: isomers of

bilirubin23 (McDonagh, 1982);

12. Phototerapy for hyperbilirubinemia: the impor-

tance of dose24 (Modi, 1983);

13. Phototherapy for jaundice: optimal wavelen-

gths of light25 (Ennever, 1983);

15. Lights on transport and excretion of bilirubin

in newborns26 (McDonagh, 1985);

16. UV levels associated with fluorescent lighting...,

NRPB-R22127 (Whillock, 1988);

17.Fototerapia: nem tudo que ilumina trata, IFF/

FIOCRUZ/MS2 (Carvalho, 1990);

18. Fluorescent lighting and malignant melanoma,

guidelines28 (IRPA/INIRC, 1990);

19. Efficacy blue light29 (Tan, 1992);

20.The association of  melanoma and fluorescent

light exposure30 (Walter, 1992);

21.  A new light31 (Diane, 1992);

22. Lâmpadas fluorescentes para fototerapia32

(Carvalho, 1992);

23. Tissue optical properties in the visible and NIR

regions12 (Jacques, 1996);

24. Controvérsias em icterícia neonatal6 (Carvalho,

1998);

25. UVR from fluorescent lamps33 (Pearson, 1998);

26. Fototerapia integral de alta intensidade7 (Car-

valho, 1999);

27. Recentes avanços em fototerapia7 (Carvalho, 1999);

28. The reflectance spectrum of human skin34

(Angelopoulou, 1999);

29. Bilii large skin area35 (Niki, 2000);

30. Avaliação dos equipamentos de fototerapia36

(Kliemann, 2001);

31. Desenvolvimento de sistema óptico13 (Silva, 2001);

32. Full-spectrum fluorescent lighting37 (McColl, 2001);

33. Can sunlight replace phototherapy units in

treatment of jaundice38 (Salih, 2001);

34. Icterícia do recém-nascido: aspectos atuais1

(Ramos, 2002);
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35. The optical properties of skin39 (Su, 2002);

36. Heat effects of microwave skin by multilayer

human skin model40 (Ozen 2003);

37. Avaliação da exposição UV em um ambiente

ocupacional41 (Martins, 2003);

38. Avaliação clínica da icterícia42 (Dal MORO, 2004);

39. O uso da fototerapia em recém-nascidos43

(Carvalho, 2004);

40. Use of light emiting diode44 (Rosen, 2005);

41. Treatment of jaundice45 (Maisels, 2005);

42. Icterícia neonatal46 (Comitê de Neonatologia –

MG, 2005).

Cronologia dos estudos da hiperbilirrubine-
mia neonatal, relativos à região do azul

A fototerapia é o processo mais utilizado

para prevenção e tratamento da hiperbilirrubinemia

neonatal. O mecanismo básico da ação da

fototerapia é a conversão das moléculas de

bilirrubina em formas menos tóxicas. O principal

mecanismo de ação da fototerapia é a foto-

isomerização da bilirrubina, transformando-as em

produtos hidrossolúveis.

A bilirrubina, como apresentado por alguns

autores, 2,24 absorve luz no comprimento de

onda de 400 a 500nm, no espectro azul. No

estudo de Lathe e Walker,5 em 1957, notou-se

que a bilirrubina in vitro é muito foto-sensível.

Verificou-se que a região do espectro azul é

a mais ativa na fotooxidação, transformando

a bilirrubina em biliverdina, excretada pelos

rins e fígado. A tabela 2 apresenta as faixas

de comprimento de onda utilizadas no estudo

da icterícia neonatal referenciadas por autor e

ano.

Figura 1 – Gráfico da região do espectro utilizado no tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal.
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Maisels, 2005

Rosen, 2005

McColl, 2001

Ideriha, 2001

Kliemann, 2001

Manoel, 1999

Manoel e Lopes, 1999

Manoel, 1998

Diane, 1992

Tan, 1992

Manoel, 1992

Manoel, 1990

Ennever, 198

Modi, 19833

Le Roy, 1973

Sisson, 1973

Sisson,1971

Ballowitz, 1970

Costa Ferreira, 196

Cremer, 19580

Soc. Mineira de Pediatria, 2005
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Tabela 2 – Região do espectro utilizada

no tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal.

O gráfico da figura 1 é relativo aos dados da

tabela 2 e mostra a suposta região azul do es-

pectro, utilizada por cada autor, na qual a bilirrubina

absorve luz, com o comprimento de onda varian-

do de 390 a 500nm.

Diferentes comprimentos de onda são ob-

servados como correspondentes à região azul

do espectro. Dos 21 estudos, somente um (4,8%)

afirma que a região em que a bilirrubina suposta-

mente absorve luz tem seu valor mínimo em

390nm, região de UVA; seis (28,5%) afirmam

começar em 400nm, comprimento de onda limi-

ar entre a região de UVA e visível; dois (9,5%)

em 410nm; nove (42,8%) em 420nm e três

(14,3%) em 425nm.

Argumentação relativa à fototerapia da
radiação visível azul

O comprimento de onda determina a cor

da luz, no caso: luz azul, 455 a 492nm; luz verde,

492 a 577nm. De acordo com os autores estuda-

dos (tabela 2), a bilirrubina absorve luz entre 390

e 500nm, com um pico máximo em 460nm (luz

azul); por isso convencionou-se em fototerapia a

região espectral do azul para a hiperbilirrubinemia.

São utilizadas lâmpadas fluorescentes brancas

(luz do dia) e azuis.

A eficácia da fototerapia depende de uma

série de condições:13

a) Concentração sérica inicial de bilirrubina:

quanto mais bilirrubina houver, mais eficaz é

a fototerapia; para recém-nascido de con-

centração sérica muito baixa, a eficácia é

muito pequena.

b) Superfície corporal do recém-nascido: a efi-

cácia da fototerapia é maior quanto mais pele

for exposta à luz.

c) Dose de irradiância (medida em mW/cm2):

é uma das variáveis mais importantes na

eficácia da fototerapia. Existe correlação

entre o valor da irradiância e a queda da

bilirrubina. Quanto maior a irradiância na

faixa do azul maior é a queda da concentra-

ção de bilirrubina.

d) Distância do recém-nascido à fonte lumino-

sa: quanto mais próxima do recém-nasci-

do estiver a fonte luminosa, mais eficaz é a

fototerapia. Na relação inversa entre irra-

diância e distância: quanto mais próxima

estiver a fonte de luz, mais irradiância atin-

ge a pele do recém-nascido. A distância

ideal depende do tipo de luz utilizada.
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Radiação UV de lâmpadas fluorescentes e
hiperbilirrubinemia neonatal

Geometria de exposição da pele

Como a radiação UV incidente na pele hu-

mana segue um dos três mecanismos, absorção,

reflexão ou espalhamento, a exposição à radia-

ção das várias camadas da pele deve ser menor

do que a exposição à radiação incidente. A refle-

xão ocorre não somente na superfície do stratum

corneum, mas em todas as interfaces, variando

em índice de refração. O espalhamento ocorre por

causa dos diferentes elementos estruturais: pêlos,

glândulas sebáceas e componentes celulares. A

radiação UV restante penetra em camadas mais

profundas da pele. A radiação UV penetra na derme

expondo uma variedade de células e de estrutu-

ras, dependendo em parte da espessura do stratum

corneum e da epiderme. A profundidade de pene-

tração depende do comprimento de onda4. A figura

2 mostra que 50% da radiação UVA é absorvida

nos primeiros 30µm de profundidade e 50%

transmitido para a profundidade de 70µm; absor-

vendo 19% e transmitindo 31%, absorvido pela

derme; chegando 1% à camada subcutânea.4

A figura 2 mostra que 5% da radiação UVC é

absorvida nos primeiros 30µm de profundidade e

95% transmitido para a profundidade de 70µm;

absorvendo menos de 1% e transmitindo 94%,

absorvido pela derme; chegando à camada sub-

cutânea.4

A distribuição e o tamanho de partículas de

melanina desempenham papel importante na pro-

teção de células da epiderme. As partículas de

melanina têm uma distribuição dentro do stratum

corneum e das células da epiderme, e depende

do tipo de pele.4

Profundidade de penetração e de reflexão da

radiação UV na pele humana4

Estudos mostram que o limite de dano da

radiação sobre a pele depende do coeficiente de

reflexão da pele e da profundidade de penetração

da radiação47. Os coeficientes de reflexão das

Figura 2 – Geometria de exposição da pele humana à radiação óptica, indicando camadas,
tipos de células, componentes estruturais e transmitâncias percentuais de UVA, UVB e UVC.4
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Soluções de bilirrubina foram expostas por

tempos diferentes: 0, 5, 15, 30, 45 e 75min. A

intensidade da luz solar e a unidade internacional

de fototerapia halógena foram constantemente

monitoradas por radiômetro,38 de modo que as in-

tensidades das duas fontes permanecessem as

mesmas. A figura 4 mostra o resultado dessa

monitoração.

Figura 4 – Percentual de bilirrubina restante exposição à
radiação óptica, para diferentes intervalos de tempo, para

a luz solar (o) e para a unidade de fototerapia halógena(*).

Figura 3 – Profundidade de penetração percentual de radiação óptica incidente
na pele para diferentes comprimentos de onda em [nm].47

camadas da pele determinam o total de radiação

efetivamente absorvida. A reflexão da pele varia

com a pigmentação e é significativa somente em

relação ao espectro visível e infravermelho. A figura

3 mostra a profundidade de penetração percentual

de radiação óptica incidente na pele para diferen-

tes comprimentos de onda. A reflexão da pele em

comprimento de onda menor do que 310nm (UVB)

e acima de 2,5µm (IVB) é menor do que 5%.

No comprimento de onda de 350nm (UV),

10% da radiação é absorvida pela epiderme e

90% penetra e é absorvida pela derme, enquanto

no comprimento de onda de 550nm (Visível), 77%

da radiação é absorvida pela epiderme e 23% pe-

netra e é absorvida pela derme. Quanto menor o

comprimento de onda, maior a penetração.

O estudo experimental in vitro de FADHIL M. SALI 38

Um estudo relativo à exposição à luz solar foi

realizado38 no Oriente Médio, região onde unidades

de fototerapia não são disponíveis, e comprovou a

radiação solar como o meio natural e mais eficiente

no tratamento de recém-nascidos ictéricos.
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A fonte utilizada foi uma lâmpada de foto-

terapia halógena, de 165 – 180W, que emite luz

em um espectro próximo ao da luz solar, a uma

distância de 17cm. A intensidade da luz solar e a

unidade internacional de fototerapia halógena fo-

ram constantemente monitoradas,38 de modo que

as intensidades de luz das duas fontes permane-

cessem as mesmas.

A fim de obter uma taxa de exposição com-

parável com a taxa da luz solar, amostras de

bilirrubina foram presas a aproximadamente

17cm da janela de luz da unidade de fototerapia.

Esta distância é aproximadamente três vezes

mais  próxima (a área eficaz do feixe é 50cm2)

do que a distância usual usada para fototerapia

de crianças ictéricas. A seleção dessa distância

aproxima a intensidade da luz solar média em

12 horas em dias selecionados, nas quatro es-

tações. A intensidade da luz da unidade de foto-

terapia numa distância de 50cm (1,03 x 102 W. m-2)

era aproximadamente seis vezes mais baixa

do que a de 17cm (6,08 x 102 W.m-2) medida no

centro do feixe.

Resultados experimentais de FADHIL M. SALI 38

Como o espectro da luz solar possui a faixa

de comprimento de onda para isomerização da

bilirrubina, a radiação solar é apropriada para o

tratamento de crianças ictéricas, particularmente

em áreas rurais, onde as unidades de fototerapia

não estão disponíveis.

Embora a luz solar direta traga riscos preju-

diciais do efeito UV, tais efeitos são evitados

usando simplesmente materiais bloqueadores de

UVB, como janelas de vidro de 3mm.

No estudo de Fadhil M. Salih, é mostrado

que, sob as mesmas condições, a eficiência da

luz solar na isomerização da bilirrubina coincide

com a de unidade de fototerapia, usando uma

solução aquosa de bilirrubina.

A eficiência da luz solar na redução da con-

centração de bilirrubina, como medido na densida-

de óptica, foi comparada com uma  unidade de

fototerapia usada em divisões pediátricas. A figura

5 mostra o espectro típico de absorção da bilirrubina

após exposição à luz solar em diferentes interva-

los de tempo. A linha pontilhada representa o es-

pectro de  absorção da bilirrubina exposto por 5min,

a 50cm de distância da fonte óptica de fototerapia.

A luz solar reduziu a concentração de bilirrubina

significantemente (65%) nos primeiros 5min,

seguido por uma redução ainda mais baixa da

bilirrubina (85%), que foi isomerizada após 30min.

Um aumento adicional no tempo de exposição

causou uma mudança muito pequena na concen-

tração. Dois picos são vistos facilmente em 291

e 325nm e a altura destes picos aumentados com

o crescente tempo de exposição.

A explicação para a diferença na eficiência

observada está nas características físicas das

duas fontes, as distribuições de energia por com-

primento de onda são diferentes.

A luz solar é uma luz quente e a luz de uni-

dade de fototerapia é uma luz fria. Isso impõe calor

acima do efeito (temperatura aumentada para

39.9º C), o que influencia o processo fotolítico.

Figura 5 – Espectro típico de absorção da
bilirrubina exposta à luz solar soluções para

0 (1), 5 (2), 15 (3), 15 (4), 30 (5), 45 (6) e 75 (7) min.

91



2o QUADRIMESTRE DE 2008

O comportamento da bilirrubina em relação

às radiações UV e visível, analisado a partir do

estudo experimental de Fadhil M. Salih, permite

observar um percentual crescente de absorção

de radiação UV com o tempo de exposição.38

Discussão e comentários

Este estudo48 aborda a participação da radi-

ação UV residual de lâmpadas fluorescentes no

mecanismo da fototerapia neonatal no tratamen-

to da hiperbilirrubinemia, em três aspectos:

a) O primeiro: circunstancial, documentado

na literatura médica e técnica-científica no

fato físico da radiação UV preexistir nos casos

estudados: natural (solar) e artificial. Cerca de 40

estudos, representativos da literatura médica

neonatal, considerados neste estudo48, apresen-

tam um dado técnico comum, sem justificativa

aparente: preferência pela lâmpada fluorescen-

te como fonte óptica, e em alguns casos, pela

lâmpada halógena. A diretriz da INIRC28 é um

documento técnico de recomendação internacio-

nal que afirma a existência da emissão de radia-

ção UV nas lâmpadas fluorescentes. Medidas de

radiação UV foram realizadas em lâmpadas fluo-

rescentes. 27,30,33,41 A lâmpada halógena produz

radiação ultravioleta juntamente com a luz bran-

ca visível gerada, pelo fato de o filamento atingir

3.000°C. A radiação ultravioleta artificial é produ-

zida por qualquer material aquecido a temperatu-

ras excedendo4 2.500K. As lâmpadas halógenas

de tungstênio de alta temperatura emitem quanti-

dades significativas de UVB.4 Para os diversos

estudos, o gráfico da figura 1 mostra o espectro

em que a bilirrubina absorve luz, com o compri-

mento de onda variando de 390 a 500nm. O es-

pectro de absorção da bilirrubina é citado como

380 a 500nm2, em que a radiação UV está

explicitada. O limite do espectro da radiação

visível é 400nm, abaixo deste comprimento de

onda ocorre UVA.

b) O segundo: da acurácia (accuracy) con-

ceito científico físico relativo à propriedade da

medida de grandeza física obtida por instrumen-

tos e processos estar isento de erro sistemático.

Lâmpadas fluorescentes e halógenas emitem na

região de ultravioleta. 27,28,30,33,41 No caso de uso do

LED44, sem UV, o valor da irradiância é aproxima-

damente o dobro para o mesmo efeito da fonte

fluorescente, o que permite inferir compensação

relativa à ausência da radiação UV.

c) O terceiro: do conhecimento científico

recente sobre as propriedades ópticas do

comportamento dos tecidos biológicos no es-

pectro das radiações UV, visível e infra-verme-

lha12, em que estão identificados mecanismos

de espalhamento no interior dos tecidos. A ra-

diação UV penetra em camadas mais profun-

das da pele, na derme, expondo uma variedade

de células e de estruturas celulares, dependen-

do em parte da espessura do stratum corneum

e da epiderme. No processo de absorção da

radiação UV pelo tecido, ocorre transferência

de energia para o meio com elevação de tem-

peratura, que assegura o mecanismo de foto-

isomerização da bilirrubina em que participa

a luz azul. No estudo de Fadhil M. Salih38, a

curva da figura 5 mostra elevada presença de

UVA (320-400nm).

Conclusão

A argumentação da radiação UV aponta

que esta radiação ao participar dos processos

de espalhamento Mie e Rayleigh na derme trans-

fere energia para o meio, sob a forma de calor,

resultante de transformações de comprimento de

onda por ação dos componentes estruturais do

tecido biológico.11,12,49
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A interpretação deste estudo48 da partici-

pação da radiação UV não contraria a interpreta-

ção dos efeitos terapêuticos obtidos em todos

os estudos médico citados. Durante quase 50

anos do uso da fototerapia no tratamento da

hiperbilirrubinemia, a ênfase tem sido a aplicação

de unidades de fototerapia de luz fluorescente

ou halógena, experiência médica que tem dado

certo. Este estudo48 focaliza, porém, a interpreta-

ção do mecanismo físico envolvido, contrariando

a interpretação da ação exclusiva da luz visível,

azul ou verde na quebra de ligações químicas

da bilirrubina, pela não consideração do erro

sistemático relativo à presença da radiação UV

participando do mecanismo.

O resultado experimental do estudo de

Fadhil M. Salih38 mostra elevada presença de

UVA (320-400nm).

A luz visível azul, somente, não assegura

condições de elevação de temperatura para o

mecanismo da isomerização. A radiação UV,

ignorada na totalidade dos estudos, é responsá-

vel com seu elevado nível de energia pelas

condições favoráveis ao mecanismo da foto-

isomerização da bilirrubina disparado pela luz

azul.
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Faça abaixo a sua opção:

Assinatura:

E mais: assinando a versão completa, você receberá um código quelhe
dará acesso à versão on line das Revistas A Defesa Nacional, Revista
do Exército Brasileiro e Revista Militar de Ciência e Tecnologia.

ASSINE TAMBÉM (versões impressas ou on line):
Revista do Exército Brasileiro
Publicação de artigos de conteúdo técnico-profissional militar.
A Defesa Nacional
Contém estudos de assuntos militares, políticos e sociais.
Revista Militar de Ciência e Tecnologia
Seleção de assuntos pesquisados pelos docentes e discentes do Instituto
Militar de Engenharia – IME.

COMO E QUANTO PAGAR:
Coleção completa (Plano A): R$ 210,00 à vista ou em até 12 parcelas
iguais, s/acréscimo;
Coleção compacta (Plano B): R$ 110,00 à vista ou em até 12 parcelas
iguais, s/acréscimo;
Revistas quadrimestrais – assinatura anual de cada revista:
Versão impressa: R$ 40,00 à vista;
Versão on line: R$15,00 à vista;
Consignação em folha de pagamento (exclusivo para militares do Exército
e da Marinha);
Cartões de crédito VISA ou MASTERCARD;
GRU (Guia de Receita da União): para essa opção, contatos pelo e-mail
bibliex@bibliex.com.br ou pelos telefones 0800-238365 e (21) 2519-5715.

Agora você tem duas opções de assinatura: a versão completa (Plano A),
composta de 10 obras, e a versão compacta (Plano B), com cinco títulos,
à sua escolha, no editorial de 2008.

      Plano A                            Plano B

Nome completo

Data de nascimento                    Endereço

Bairro                                        Cidade                                                            UF       CEP

Telefone                                    Fax                                       Correio eletrônico

Informações para implantação do desconto em folha
Situação Prec-CP(EB):

NIP (MB):

Posto/grad:

Identidade:

OM:

Ativa

Reserva No de parcelas: (   )

Coleção General Benício (Plano A)
Coleção General Benício (Plano B)

– O Rei do Brasil: Vida de D. João VI
Pedro Calmon

– Andrade Neves, o Vanguardeiro
Paranhos Antunes

– Cooperação das Armas na Gerra
Jonathan M. House

– Os Iranianos
Sandra Mackey

– A Grande Transição: Rússia, 1985-2002
Rafael Poch-de-Feliu

– O mundo Contemporâneo: Grandes Linhas
de Divisão
Pascal Boniface

– Não há Substiuição para a Vitória: Lições
de Estratégia e Liderança do Governo
MacArthur
Theodore Kinni e Donna Kinni

– O Choque do Islã
Marc Ferro

– Revisionismo Histórico
José Fernando de Maya Pedrosa

– Citadel: A Batalha de Kursk
Robin Crass

Revista do Exército Brasileiro
A Defesa Nacional
Rev. Mil. de Ciência e Tecnologia
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