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Editorial
presente edição da Revista Militar de Ciência e Tecnologia (RMCT) 

corresponde aos meses de abril maio e junho de 2011 e é composta 

por 6 artigos versando sobre as áreas de química, engenharia elétrica, 

de telecomunicações e de materiais. No primeiro artigo, por de Sá e 

colaboradores, é proposto um método evolucionário, baseado em um 

algoritmo, para a síntese de redes de casamento de impedância, útil 

para lidar com o problema da epistasia na síntese de circuitos analógicos. O segundo artigo, por 

Pinheiro e colaboradores, apresenta as etapas de construção de um sistema para produção de 

células solares de filmes finos cujo diferencial reside na possibilidade de fabricar continuamente 

todas as camadas constituintes da célula. Um trabalho com importantes aplicações na ciência 

dos materiais. No terceiro artigo Furtado Filho e colaboradores apresentam seu estudo da for-

mação de ligações cruzadas por irradiação gama em membranas poliméricas. Um trabalho na 

interface entre a química e a ciência dos materiais. O quarto artigo desse número é o trabalho de 

Machado e colaboradores, no qual é feita uma comparação entre as técnicas de compensação do 

acoplamento mútuo para sistemas de antenas de DF. Sem dúvida uma grande contribuição  na 

área de telecomunicações. O quinto artigo é uma revisão feita por Barbosa e Aguiar na qual é 

feito um apanhado sobre os métodos de síntese e atividades farmacológicas dos derivados de 4,5 

Diidroisoxazóis. Uma importante classe de moléculas com atividade biológica contra diversas 

doenças. Para fechar o número Hannickel e colaboradores apresentam a tradução do artigo: 

“Novel Hybrid Scaffolds Based on Bone Mineral and Bioactive Glass; Proceedings of the 22nd 

International Symposium on Ceramics in Medicine, Daegu, 2009, p. 181-184.” Um importante 

trabalho na área de ciência dos materiais que agora fica disponível também em português para 

o meio acadêmico nacional.

Boa leitura.

A
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ABSTRACT

This paper proposes an evolutionary method for the synthesis of impedance 
matching networks. The algorithm uses an encoding scheme based on the adjacency 
matrix to represent the topology and component values of the matching network. In or-
der to generate realistic networks, the sensitivities of the network parameters are taken 
into account during the synthesis process. Accordingly, a closed form for the sensitiv-
ity of the Transduction Power Gain with respect to the values of matching network is 
derived, so that the tolerance of the network components can be easily quantified. The 
algorithm efficiency is verified in the synthesis of an impedance matching network for a 
LCR load and the results are compared with other methods found in the literature.

Keywords: circuit synthesis, matching networks, adjacency matrix

RESUMO

Neste trabalho é proposto um método evolucionário para a síntese de redes 
de casamento de impedância. O algoritmo utiliza um esquema de codificação com 
base na matriz adjacência para representar tanto a topologia como os valores dos 
componentes da rede de casamento. Com a premissa de gerar redes realistas, as 
sensibilidades dos parâmetros da rede de casamento são levadas em consideração 
durante o processo de síntese. Nesse sentido, uma fórmula para a sensibilidade do 
Ganho de Potência de Transdução com relação aos valores dos componentes da 
rede de casamento é derivada, de tal forma que a tolerância dos componentes da 
rede de casamento possa ser facilmente quantificada. A eficiência do algoritmo é ve-
rificada na síntese de uma rede de casamento de impedância para uma carga LCR e 
os resultados são comparados com outros métodos encontrados na literatura.

Palavras-chave: Síntese de circuitos, Redes de correspondência, Matriz de 
adjacência.

INTRODUÇÃO

O problema do casamento de impedâncias consiste em encontrar uma rede 
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linear sem perdas de duas portas invariante no tempo tal que a potência disponível 
a partir de um gerador resistivo de entrada seja entregue a uma carga complexa 
dependente da frequência dentro de uma banda de frequências previamente espe-
cificada (Babalabanian, 1969).

Uma aplicação direta das redes de casamento de impedâncias é o casamento 
entre o amplificador de potência e a antena em um transmissor. Em geral, o estágio de 
potência é projetado para uma faixa estreita de frequências com impedância de saída 
centrada em 50Ω já a antena possui comportamento indutivo e capacitivo, dependente 
da frequência de operação. Dessa forma, é necessária a inclusão de um acoplador de 
antena, que nada mais é que uma rede de casamento de impedâncias, que tem como 
função precípua fazer com que a potência de saída do amplificador chegue à carga, 
representada nesse caso pela antena. 

Diversas técnicas ao longo dos últimos setenta anos têm sido desenvolvidas 
na tentativa de solucionar o problema do casamento de impedâncias. A primei-
ra técnica bem sucedida, chamada Analytic Gain Bandwidth (Fano, 1950; Youla 
1953), é baseada na modelagem da carga por uma função impedância. A principal 
desvantagem dessa técnica é que por melhor que seja o método de aproximação 
utilizado, existe um erro inserido durante a aproximação que pode comprometer o 
processo de síntese da rede de casamento.

A fim de resolver o problema de síntese de redes de casamento por intermé-
dio de soluções analíticas, a técnica chamada de Real Frequency Technique (RFT) 
surgiu como uma alternativa (Carlin, 1977; Carlin 1983). A principal vantagem des-
sa técnica é que ela não necessita de nenhum modelo para a carga. Contudo, este 
método ainda insere erros de aproximação, uma vez que diversas fases durante 
o processo de síntese envolvem processos complicados de aproximações polino-
miais e fatoração explícita de polinômios reais. 

Os métodos descritos anteriormente fornecem um processo de síntese de redes 
de casamento de impedâncias, mas apresentam pelo menos uma das seguintes des-
vantagens: requerem um modelo racional aproximado da carga (Fano, 1950; Youla 
1953), exigem algum processo de aproximação (Carlin, 1977; Carlin 1983), exigem 
uma estimativa inicial dos parâmetros de equalização (Koza 1999) ou utilizam topolo-
gias fixas para a rede de casamento (Fano, 1950 ; Carlin 1983).

Estes problemas podem ser convenientemente tratados, se uma abordagem 
evolucionária for utilizada para sintetizar a rede de casamento. Será mostrado nesse 
trabalho, que as características da carga podem ser manipuladas diretamente pelo 
processo evolucionário, melhorando os resultados obtidos na síntese uma vez que não 
haverá a introdução de erros de aproximação devidos à modelagem da carga. Além 
disso, o algoritmo evolucionário proposto não requer nenhuma aproximação de dados 
ou qualquer estimativa inicial dos parâmetros necessários à síntese.

Outra vantagem é que os métodos clássicos de síntese utilizam um número 
limitado de topologias fixas, que, em geral, são incapazes de explorar uma ampla 
gama de alternativas de projeto. Por outro lado, as técnicas evolucionárias podem 
ser utilizadas para encontrar topologias de rede de casamento não convencionais 
(Koza, 1999; Lohn , 1999).

Um método evolucionário híbrido que combina dois algoritmos é proposto para a 
solução do problema da síntese de redes de casamento. Os benefícios dos métodos 
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híbridos que combinam Algoritmo Genético (GA) e técnicas de otimização tradicionais já 
foram comprovadas para a síntese analógica de circuitos (Grimbleby, 2000;  Damavandi, 
2005). A busca da topologia é realizada pelo GA com base na representação usando 
matriz adjacência (Mesquita, 2002), enquanto o ajuste dos valores dos componentes é 
realizado combinando o GA e o método clássico de otimização Nelder-Mead Downhill 
Simplex (Nelder ,1965).

 O cálculo da aptidão leva em consideração as variações práticas dos valores 
dos componentes, bem como a sensibilidade da rede de casamento em relação a 
esses valores, eliminando a necessidade de análise da sensibilidade dos valores dos 
componentes após o processo de síntese.

CÁLCULO DA SENSIBILIDADE DO GANHO DE POTÊNCIA DE TRANSDUÇÃO

O problema do casamento de impedâncias é mostrado esquematicamente na Fi-
gura 1, onde os nós internos da rede de casamento sem perdas são numerados da es-
querda para a direita a partir do nó 1 até o nó n. V1 denota a tensão no nó 1 e Vn  denota 
a tensão no nó n. Os valores da impedância de carga Zcarga (ω)  na Fig. 1 são medidos 
em um conjunto discreto de frequências ao longo da banda de frequências desejada. 

O problema do casamento de impedâncias para uma rede sem perdas pode 
ser formulado em termos do Ganho de Potência de Transdução (TPG), definido 
como a fração da potência máxima disponível entregue à carga [Balabanian, 1969]:

TPG (ω) = 1 – |ρ1 (ω)|2                     (1)

onde ρ1 (ω)  , o coeficiente de reflexão da porta 1, é uma função da impedância de entrada:
  

                     (2)
 

Figura. 1. Arranjo do problema de casamento de impedâncias. 

 A tensão V1 pode ser expressa em termos de Z1 e Ro1 como: 

                 
(3)

onde a dependência com a frequência foi omitida para simplificar as expressões.
Combinando (1), (2) e (3), o coeficiente de reflexão da porta 1 pode ser ex-

presso em termos de V1:

ρ1= 2V1 – 1                  (4)
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Considerando uma rede de casamento sem perdas com m parâmetros  
p= [p1, p2,...,pm], onde pi são os valores dos componentes da rede. A sensibilidade do 
TPG com relação a cada parâmetro, pi, é definida como [Daryanani, 1980]: 

                 (5)

Combinando (1), (4) e (5), a sensibilidade do TPG pode ser escrita como:

               (6)

onde Â [  ] é a parte real de uma variável complexa. 
Uma vez que as tensões nodais da Figura 1 podem ser obtidas em uma aná-

lise AC, o único termo desconhecido a ser determinado em (6) é a derivada parcial 
de V1 em relação à pi. Este termo pode ser expresso como [Vlach, 1994]:

                 (7)

onde [ Va ], [ Y ] e [ V ] são, respectivamente, o vetor das tensões nodais ad-
juntas, a matriz nodal de admitâncias e o vetor das tensões nodais. O vetor das 
tensões nodais e o vetor das tensões nodais adjuntas podem ser obtidos, respecti-
vamente, por meio da análise AC das Figura 1 e Figura 2.

O último termo a fim de calcular (7) é a derivada parcial da matriz admitân-
cia. Existem apenas duas maneiras possíveis de ligação de um elemento de dois 
terminais em uma rede de casamento sem perdas, como indica a Tabela 1: uma 
conexão flutuante ou uma conexão para a terra. 

 Os valores das matrizes na Tabela 1 podem ser expressas como:

                (8)
onde YLC é dado por:

 
                (9)
onde .

  

Fig. 2. Circuito usado para obter o vetor de tensões adjuntas.
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Tipo de conexão Conexão no Circuito

Tabela 1. Derivada parcial da Matriz Admitância

Substituindo (9) e (8) em (7) e (7) em (6):
 

(10)

Portanto, de acordo com (10), a fim de calcular a sensibilidade do TPG para 
uma rede de casamento de impedâncias sem perdas, duas análises AC devem ser 
executadas. Na primeira análise AC, o circuito na Figura 1 é usado para calcular V1 
..., ..., Vk .Na segunda análise AC, o circuito na Figura 2 é usado para calcular as 
tensões adjuntas  ,…, .

ALGORITMO EVOLUCIONÁRIO PROPOSTO

Algoritmos evolucionários são algoritmos que usam o processo biológico de 
evolução natural proposto por Darwin como uma metáfora para solucionar proble-
mas de otimização. Nesse contexto, possíveis soluções do problema de otimização 
são chamadas de indivíduos e um conjunto de indivíduos é chamado de população. 
Cada indivíduo de uma dada população tem um número real associado a ele. Esse 
número, chamado aptidão, mede a “qualidade” do indivíduo. Entende-se, assim, 
que indivíduos com elevada aptidão são mais aptos e, por conseqüência, possuem 
uma maior probabilidade de sobreviverem ao processo de seleção natural. 

 Novos indivíduos são aleatoriamente gerados pela aplicação dos operado-
res de variação que buscam novas soluções para a próxima geração de indivíduos. 
A equação a seguir resume os principais aspectos envolvidos em um problema de 
otimização evolucionária (Greenwood, 2007):

               (11)

onde P (t) é a população de soluções da geração t e V( ), E ( ) e S (  ) são, res-
pectivamente, os operadores de variação, de avaliação e de seleção.
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Representação
A primeira etapa de um algoritmo evolucionário consiste na escolha de uma 

representação apropriada capaz de codificar as soluções potenciais do problema 
de otimização em estruturas de dados que possam ser manipuladas pelo compu-
tador. No caso particular da síntese de redes de casamento de impedância sem 
perdas, a representação por matriz adjacência apresenta diversas vantagens além 
de ser facilmente implementável, conforme será discutido a seguir.

Seja G (v,e) um grafo orientado sem ramos paralelos e n +1 nós numerados 
de 0 a n, onde 0 é o nó de terra do circuito, e v e e denotam o conjunto de vértices 
e arestas de G, respectivamente. A matriz adjacência A = [aij] do grafo orientado G  
é uma matriz n x n  definida como [Nelder, 1965]:

                
(12)

A Figura 3 mostra um exemplo de um grafo que representa uma topologia 
típica de um circuito analógico e sua correspondente matriz adjacência. Os ramos  
{e1, e2, e3} são as adjacências ao nó de terra representados pelos 1s na diagonal 
principal da matriz A.

Figura 3. Representação da matriz adjacência para circuitos analógicos (a) grafo orientado G (b) matriz adjacência A.

Será mostrado nessa seção que a representação por matriz adjacência é 
extremamente flexível, sendo capaz de representar qualquer topologia de redes 
de casamento sem perdas. Esta propriedade é uma importante vantagem quan-
do comparada com outros esquemas de representação encontrados na literatura 
(Lohn, 1999, Chang, 2006) onde as topologias geradas pelo processo evolucioná-
rio estão limitadas a uma pequena classe, tais como redes ladder.

 A matriz adjacência, conforme definida em (12), permite a representação 
de qualquer tipo de topologia, como mostra a Figura 4. No esquema de codifica-
ção proposto, os capacitores, os indutores e as associações paralelas (C//L) são, 
respectivamente, codificados pelos números 1, 2 e 3. É importante notar que a 
associação em paralelo (C//L) permite que a matriz de adjacência represente com-
ponentes aterrados de diferentes tipos ligados ao mesmo nó.
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 Figura 4. (a) Ladder e (b) topologia não-convencional e suas correspondentes representações por matriz adjacência.

Pode-se observar a partir da definição da matriz adjacência que o esquema 
de codificação proposto pode mapear no máximo dois ramos paralelos entre dois 
vértices. Uma vez que elementos de mesma natureza em paralelo podem ser subs-
tituídos por seus equivalentes, isto não restringe a busca das topologias em uma 
síntese de rede sem perdas.

No caso particular de circuitos analógicos, a representação deve, simultane-
amente, representar a topologia e os valores dos componentes. Nesse sentido, 
uma matriz tridimensional foi implementada, conforme ilustrado na Figura 5. Nesta 
estrutura, a primeira dimensão da matriz define a topologia da rede de acordo com 
(12) e com o esquema de codificação dos elementos da Figura 4. As outras duas 
dimensões da matriz representam, respectivamente, os valores dos capacitores e 
dos indutores.

Figura 5. Representação proposta para uma rede de casamento de impedâncias usando a matriz adjacência.

As excursões dos valores dos componentes são definidas a priori na inicializa-
ção do processo evolucionário de tal forma que os circuitos sintetizados, após um 
escalamento de impedância apropriado, possam ser implementados com valores 
de elementos práticos. Um procedimento de normalização linear é utilizado para 
representar os valores dos componentes usando uma matriz inteira não-negativa 
de 16 bits. A escolha de números naturais para representar os valores dos compo-
nentes foi utilizada por questões de implementação. 

Cruzamento e Mutação
 O operador de variação, V ( ) em (11), é um processo aleatório que gera 

novos indivíduos a partir de pais através da alteração da representação dos pais. 
Os operadores genéticos mais comuns são: o cruzamento e a mutação. Os opera-
dores genéticos são aplicados a cada indivíduo com probabilidades PC e PM. 

 A estratégia de cruzamento proposta consiste em substituir duas submatri-
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zes com dimensões aleatoriamente escolhidas, conforme ilustrado na Figura 6. 
 Assumindo duas redes de casamento de impedâncias representadas por 

suas respectivas matrizes adjacências de dimensões m e n. Se m < n, as coorde-
nadas do ponto de cruzamento (i, j) são escolhidas na matriz de menor dimensão, 
onde i e j são inteiros dentro dos intervalos:

i  [0, m - 1]                (13a)
j  [0, m - 1]               (13b)

Para definir as dimensões das submatizes a serem substituídas no cruzamen-
to, dois inteiros p e q são aleatoriamente escolhidos nos intervalos:

p  [l, m - 1]                (14a)
q  [l, m - 1]               (14b)

Finalmente, as coordenadas do ponto de cruzamento da matriz de maior di-
mensão são inteiros escolhidos aleatoriamente nos intervalos:

k  [0, n - p]                (15a)
l  [0, n - p]               (15b)
 Na Figura 6, as dimensões das matrizes, as coordenadas do ponto de cru-

zamento e as dimensões das submatrizes são, respectivamente, m = 3, n = 4, i = l, 
j =k = 1 = 2, p = 1 e q = 2. Assim, os filhos herdam parte da topologia e valores dos 
componentes dos pais. Entendendo de uma outra forma, os filhos são o resultado 
da combinação de dois subgrafos oriundos de seus pais.

Figura 6. Exemplo de um cruzamento entre duas redes de casamento de impedâncias (a) pai 1 (b) pai 2 (c) 
filho 1 (d) filho 2.

A mutação requer somente um único circuito. O operador de mutação propos-
to gera um novo circuito substituindo aleatoriamente uma submatriz por uma nova 
submatriz contendo somente elementos aleatoriamente escolhidos. 

 A estratégia da mutação é um caso particular da estratégia do cruzamento 
previamente descrito, onde as dimensões da submatriz a ser substituída são sem-
pre unitárias, ou seja, p = q = 1 em (15). A Figura 7 ilustra um exemplo de mutação 
em que um capacitor é substituído por uma associação paralela de um capacitor 
e um indutor, a dimensão da matriz e as coordenadas do ponto de mutação são, 
respectivamente, m = 3 e i = j = 1. Assim, a topologia e os valores dos componentes 
da rede de casamento de impedâncias são simultaneamente alterados pelos ope-
radores genéticos propostos. 
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Figura 7. Exemplo de uma mutação (a) circuito antes da mutação (b) circuito depois da mutação.

 É importante ressaltar que as estratégias de cruzamento e mutação propos-
tas alteram simultaneamente a topologia, primeira dimensão da matriz tridimen-
sional, e os valores dos componentes, segunda e terceira dimensões da matriz 
tridimensional. Será discutido nas próximas seções que este comportamento é de-
sejável, pois a busca pelos valores dos componentes será realizada pela combina-
ção do GA e um método de otimização convencional.

Cálculo da Aptidão
 O processo de avaliação, E (  ) em (11), consiste em atribuir um número real 

a cada indivíduo da população. Este valor é chamado de aptidão e fornece uma 
medida de quão perto um indivíduo está de resolver o problema de otimização. O 
algoritmo proposto, escrito em C++, controla o cálculo da aptidão, como mostra a 
Figura 8.

Figura 8. Avaliação de um indivíduo começa com a representação e termina com o cálculo da aptidão (a) 
representação da rede de casamento de impedâncias da Fig. 5 (b) circuitos gerados a partir da representa-
ção proposta para calcular, respectivamente, as tensões nodais e as tensões nodais adjuntas (c) netlist dos 

circuitos gerados (d) cálculo da aptidão após execução do simulador de circuitos compatível com SPICE.

A primeira dimensão da matriz adjacência define a topologia da rede, enquan-
to as demais definem os valores dos componentes. Para calcular a sensibilidade 
do TPG com relação aos valores dos componentes, dois circuitos devem ser cons-
truídos a partir da representação. Conforme descrito na Seção 2 e na Figura 8(b), 
o primeiro circuito calcula as tensões nodais, enquanto o segundo circuito é usado 
para obter as tensões nodais adjuntas. 

 Um arquivo texto, também chamado de netlist, contendo a descrição dos 
circuitos é gerado pelo algoritmo evolucionário, como mostra a Figura 8(c). Em 
seguida, o algoritmo chama um simulador de circuitos compatível com o SPICE. O 
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simulador gera um arquivo texto de saída com a parte real e a parte imaginária das 
tensões nodais de ambos os circuitos. Dessa forma, o algoritmo lê o arquivo texto 
de saída e armazena os valores das tensões V1,..., Vk  e ,…, .

 Uma vez que as principais especificações que uma rede de casamento de 
impedâncias sem perdas deve preencher são: o TPG próximo de 1 dentro da faixa 
de frequência de interesse, baixa sensibilidade e valores práticos de componentes. 
Assim, o processo evolucionário proposto deve levar em consideração todas essas 
características no cálculo da aptidão. Nesse sentido, a aptidão a ser maximizada é 
definida como o inverso da função erro,  , dada por: 

              (16)
 
Nessa equação,  é o erro total, TPG é o erro do casamento de impedâncias, 

Sens é o erro da sensibilidade da rede, PF é o erro dos valores dos componentes, 
TR é o erro por haver um transformador na rede e os wis são os pesos ponderados 
de cada função erro. A escolha dos valores para os pesos é geralmente baseada 
na experiência que o projetista possui do problema de otimização (Zebulum, 2001).

Combinando (1) e (4), o TPG pode ser escrito como uma função da tensão no 
nó 1. 

TPG= 1 – |2V1 – 1|2                   (17)
 Como a tensão V1 já foi armazenada pelo algoritmo evolucionário após a 

execução do simulador de circuitos SPICE, o TPG pode ser calculado empregando 
(17).

Com os valores do TPG ao longo da faixa de frequência de interesse, um cri-
tério de erro minimax é empregado para calcular TPG:

               (18)

onde = [ωmin , ωmax ] denota a faixa de frequência de interesse.

Outra condição necessária para implementações práticas de redes de casa-
mento de impedâncias é que a rede possua baixa sensibilidade com relação aos 
valores dos componentes. Nesse caso, a fórmula derivada na Seção 2 é usada 
com um critério minimax para calcular o erro de sensibilidade, Sens:

   
            (19)

onde m é o número de elementos passivos da rede de casamento de impe-
dâncias.

 A terceira especificação desejável que uma rede de casamento de impe-
dâncias deve apresentar está relacionada aos valores dos componentes. Uma es-
tratégia usando uma função penalidade é utilizada para restringir a variação dos 
valores dos componentes a valores práticos. A idéia é transformar um problema de 
otimização com restrições em um problema de otimização sem restrições com a 
introdução de um termo que penaliza a função de erro total (Smith, 1997):
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              (20)

onde  e di são, respectivamente, uma constante e a distância métrica da  
i-ésima restrição. 

O último erro, TR, é referente ao uso de um transformador ideal na entrada da 
rede de casamento de impedâncias:

             (21)

Visão Geral do Algoritmo
A natureza epistática da síntese evolucionária de circuitos analógicos é bem 

conhecida (Grimbleby , 2000; Vieira, 2004). Isso significa que o comportamento de 
qualquer circuito analógico é uma função combinada da topologia e dos valores e 
da natureza dos componentes. Dessa forma, o uso de um GA para modificar simul-
taneamente a topologia e os valores de um circuito analógico pode resultar em um 
algoritmo ineficiente (Grimbleby, 2000). 

 Para solucionar o problema da epistasia, a busca da topologia e a sintonia 
dos valores dos componentes devem ser tratadas separadamente. Nesse sentido, o 
algoritmo evolucionário proposto realiza a busca da topologia através de um GA e a 
sintonia dos valores dos componentes através de um método de otimização híbrida 
que combina GA com um método convencional, conforme mostrado na Figura. 9. 

Figura. 9. Diagrama de blocos do algoritmo evolucionário usado na síntese de redes de casamento de impe-
dâncias, incluindo o passo de sintonia dos valores dos componentes.

O processo de sintonia de valores consiste em aplicar o método Nelder-Mead 
Downhill Simplex (Nelder, 1965) à matriz tridimensional que representa um indiví-
duo da população, de tal maneira que a primeira dimensão da matriz, que repre-
senta a topologia do circuito, permanece fixa, enquanto as outras duas dimensões, 
referentes aos valores, são alteradas pela otimização. No algoritmo proposto, todos 
os indivíduos da população inicial são sintonizados pelo Nelder-Mead. Uma vez 
que existe a possibilidade do Nelder-Mead estacionar em um mínimo local, este 
método foi combinado com a busca aleatória dos GA (conforme descrito na Seção 
3.2) para melhorar o desempenho na busca do mínimo para (16). 

Todos os parâmetros de entrada do algoritmo evolucionário proposto estão 
listados na Tabela 2.
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Tabela 2. Parâmetros de controle usados no algoritmo evolucionário proposto.
Parâmetro Acrônimo Valores

Número máximo de nós  Nnodes_max 10

Número mínimo de nós  Nnodes_min 2
Tamanho da população  Nind 200

Número de gerações  Ngen 100

Probabilidade de cruzamento  Pc 0.6

Probabilidade de mutação  PM 0.1

Número de iterações do Nelder-Mead  NNM 200
Constante de penalidade   0.01
Pesos das funções  wTPG, wSens, wPF, wTR 2,2,1,1

Intervalo dos capacitores [Cmin, wmax ] [0,5] F

Intervalo dos indutores [Lmin, Lmax ] [0,5] H

 O critério de parada escolhido para o Nelder-Mead foi o de número de ite-
rações, NNM na Tabela 2. O operador de seleção usado foi o método de seleção 
proporcional com elitismo (Greenwood, 2007).

RESULTADOS

 O exemplo utilizado para testar a eficiência do algoritmo evolucionário pro-
posto é o de carga LCR descrito na tese de doutorado de Fano (Fano, 1950). A im-
pedância da carga é composta por um resistor de 1.0  em paralelo com um capa-
citor de  1.2F em série com um indutor de 2.3H. O ganho deve ser maximizado na 
banda de interesse [0, 1 rad/s]. A carga LCR é amostrada em um conjunto discreto 
de 100 frequências ao longo da banda de interesse. Este exemplo foi resolvido em 
[Rodríguez, 2007] usando um algoritmo híbrido que otimiza redes ladder e em [Car-
lin, 1981] usando a técnica conhecida como Real Frequency Technique (RFT). 

 Embora o algoritmo evolucionário proposto seja capaz de sintetizar qualquer 
tipo de topologia, no caso particular deste exemplo, a topologia encontrada pelo 
algoritmo proposto foi a mesma encontrada pelas outras duas abordagens como 
mostra a Figura 10. 

Figura10. Topologia da rede de casamento de impedâncias sem perdas.

 A Tabela 3 resume os resultados obtidos no exemplo. O algoritmo proposto 
obteve o melhor resultado para o TPG e a menor sensibilidade. O parâmetro TPG-

min da Tabela 3 representa o menor valor do TPG dentro da banda de interesse. O 
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parâmetro Sensmax representa o máximo valor de sensibilidade com relação aos 
componentes dentro da banda de interesse.

Tabela 3. Resultados obtidos no exemplo.

RFT [21] Algoritmo híbrido [20] Método proposto

TPGmin 0.848 0.852 0.855

Sensmax 24.892 19.876 13.366

Razão do transformador n 1.483 1.485 1.493

C1 (F) 0.352 0.386 0.409

L2 (F) 2.909 2.976 3.023

C3 (F) 0.922 0.951 0.971

 Os parâmetros de controle usados pelo método proposto estão descritos na 
Tabela 2. Duas configurações distintas do algoritmo evolucionário proposto foram 
testadas. Na primeira configuração, sem o passo de sintonia, a topologia e os valo-
res dos componentes são inteiramente manipulados pelo algoritmo genético. Nes-
te caso, como mostrado na Figura 11(b), a aptidão permanece aproximadamente 
constante ao longo das gerações, uma vez que nenhuma técnica é usada para 
solucionar o problema da epistasia. Na segunda configuração, com a introdução 
do passo de sintonia, o Nelder-Mead Downhill Simplex é usado em conjunto com o 
GA. Pode ser verificado que neste último caso há significativas mudanças na apti-
dão do melhor indivíduo ao longo das gerações. O algoritmo foi executado 25 vezes 
para cada uma das configurações e somente o melhor desempenho dentre todas 
as execuções é mostrado na Figura 11. 

Figura 11 (a) TPG para as três abordagens (b) aptidão x geração para os melhores indivíduos em duas confi-
gurações diferentes do algoritmo evolucionário proposto.



16    – 2o Trimestre de 2011

CONCLUSÕES

Uma fórmula para calcular a sensibilidade do Ganho de Potência de Trans-
dução com relação aos valores dos componentes para uma rede de casamento 
de impedâncias sem perdas foi derivada. A representação de redes de casamento 
de impedâncias sem perdas com base na matriz adjacência foi apresentada como 
uma alternativa às representações que limitam o número de topologias geradas 
pelo processo evolucionário. Um algoritmo evolucionário que inclui a sensibilidade 
como parte do cálculo da aptidão dos circuitos foi proposto. 

 A fim de lidar com o problema da epistasia na síntese de circuitos analógicos, 
as etapas de um algoritmo evolucionário convencional foram modificadas através 
da introdução do passo de sintonia dos valores dos componentes durante o cálculo 
da aptidão. Este mecanismo mostrou-se eficaz, aumentando substancialmente a 
aptidão do melhor indivíduo ao longo das gerações do processo evolucionário.

 Para testar o algoritmo, um problema conhecido que utiliza uma carga LCR 
foi usado como exemplo e os resultados obtidos pela abordagem proposta compa-
ram favoravelmente com outros resultados encontrados na literatura.
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CONSTRUÇÃO DE UM EQUIPAMENTO CSS PARA 
FABRICAÇÃO EM LINHA DE CÉLULAS SOLARES 
DE FILMES FINOS

ABSTRACT

This work reports the construction of a system for producing thin films solar 
cells. The set-up allows the continuous fabrication of the solar cell layers, without 
breaking the vacuum. It minimizes the cost of production and avoids the contamina-
tion that would exist between the layers if they were exposed to the atmosphere. In 
this system, the substrates are easily transferred to the various deposition regions, 
leading to an overall time for device fabrication of 120 min. This time is considerable 
shorter than the one taken to obtain the same cells breaking the vacuum between 
the depositions. 7% efficiency CdS/CdTe solar cells were produced in this new sys-
tem, an efficiency value greater than the one obtained for the old equipment devices.      

Keywords: CdS/CdTe, thin film solar cells, close spaced sublimation

RESUMO

Este trabalho apresenta as etapas de construção de um sistema para produção 
de células solares de filmes finos. O diferencial deste equipamento reside na possibi-
lidade de fabricar continuamente todas as camadas constituintes da célula. Uma vez 
que estas camadas são produzidas em vácuo, sob diferentes condições, o equipamen-
to permite que o processo seja conduzido sem quebra de vácuo, o que minimiza os 
custos de produção e evita a indesejável contaminação entre as camadas por contato 
direto com a atmosfera. O sistema construído permitiu a movimentação por rotação dos 
substratos para as regiões de deposição, resultando em um tempo de fabricação de 
células em torno de 120 min, consideravelmente menor que o necessário para produzir 
as mesmas células com quebra de vácuo. Células solares de filmes finos de CdS/CdTe 
foram fabricadas atingindo eficiências em torno de 7%, valor maior que os obtidos em 
trabalhos anteriores nos quais as deposições eram realizadas com quebra de vácuo. 

Palavras-chave: CdS/CdTe, Células solares de filme fino, Sublimação espacada.
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INTRODUÇÃO

Desde o advento da era moderna, em especial após a segunda Revolução 
Industrial, a palavra de ordem da grande maioria das nações foi a busca pelo cres-
cimento, sem que fosse dada a importância devida à forma de se atingir tal meta. 
Uma das consequências desse crescimento econômico/industrial desordenado 
nesses mais de 150 anos foi a emissão de gases de efeito estufa, como o CO2, 
resultantes da queima de combustíveis fósseis, em níveis tais que o aquecimento 
global se tornou um fato e não mera conjectura. Com vistas a tentar diminuir os 
efeitos nefastos ao clima do planeta devido à ação humana, além de apresentar 
soluções às diminuições futuras das reservas desses combustíveis, nos últimos 
anos o conceito de desenvolvimento sustentável se tornou presente nas reuniões 
e acordos entre países, dos quais o Protocolo de Kioto, de 1997, é um marco. Um 
dos pontos levantados neste Protocolo é o aumento do uso de formas renováveis 
de energia. Assim, há grande interesse, motivação e pesquisa para a substituição 
das fontes de energias não-renováveis por energias renováveis e limpas. O Brasil, 
além da energia hidráulica, apresenta um potencial para energias do tipo biomassa, 
eólica e solar, o que permitiria que se tornasse um grande exportador energético.

O grande atrativo da energia solar por aquecimento ou por efeito fotovoltaico 
é sua versatilidade de aplicação. Além do fato de ser renovável e limpa, uma pro-
paganda extremamente positiva por ser politicamente correta. No caso específico 
dos módulos solares fotovoltaicos, têm-se os sistemas conectados à rede elétrica 
pública, que podem ser descentralizados - casas, escolas, sistemas integrados à 
edificação, fachadas, tetos etc. - ou centralizados, como as plantas de energia so-
lar, como a que está em fase final de instalação em Lieberose, Alemanha, com 700 
mil módulos FS-272-277 da First Solar, em uma área de 500 mil m2, com uma pro-
dução de 53 GWh/ano (First Solar, 2009). O setor que não é conectado à rede, o 
qual engloba as aplicações em comunidades isoladas e as diretas ao consumidor, 
representa hoje uma fatia muito pequena do mercado de energia solar fotovoltaica.

 No âmbito militar, os módulos fotovoltaicos podem suprir as deficiências de 
energia em Pelotões de Fronteira, que apresentam características de unidades iso-
ladas, além de poderem ser usados em campo, individualmente ou coletivamente 
em barracas. Uma das áreas recentes de demanda e pesquisa é a de módulos 
flexíveis, que possam ser integrados a qualquer estrutura, desde roupas, prédios, 
até aplicações espaciais. Uma necessidade comum neste caso é, além da flexibi-
lidade, a pequena massa dos módulos, o que faz com que a figura de mérito a ser 
almejada seja uma alta razão potência/massa (kW/kg).

Atualmente, são os módulos de silício (1a geração) que dominam o mercado. 
Porém, já a curto e médio prazos, a participação dos módulos de filmes finos (te-
lureto de cádmio - CdTe, silício amorfo e disseleneto/sulfeto de cobre, índio, gálio 
– CIGSS), da 2a geração, deve apresentar um crescimento expressivo, chegando 
próximo a 30% da capacidade produtiva em 2012 (Jäger-Waldau, 2009). Isto está 
diretamente relacionado com o menor custo associado a esta tecnologia compara-
do com a de silício cristalino. Nos anos de 2008 e 2009, entre os dez maiores fabri-
cantes mundiais de módulos solares, figurou a empresa First Solar Inc., que traba-
lha com a tecnologia de módulos de CdTe/CdS. Para 2012, esta empresa anuncia 
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uma capacidade de produção de 2,1 GW e um custo de produção 0,65-0,70 U$/W, 
objetivando a paridade com a rede (First Solar, 2010).

Uma das possibilidades para diminuir o custo de fabricação dos módulos é 
produzir todas as camadas da célula solar através de uma mesma técnica. Proces-
sos que incluam etapas “secas” seguidas por “úmidas”, além de ciclos de aqueci-
mento/resfriamento, diminuem a taxa de produção, o que aumenta o custo. Uma 
tendência atual é adotar processos “secos”, tanto em escala industrial quanto labo-
ratorial, o que aumenta a produtividade e evita a geração de rejeitos líquidos, um 
inconveniente para um produto dito ser ecologicamente correto. Ainda que se opte 
por processos “secos”, tais como a sublimação em espaço reduzido (close spaced 
sublimation - CSS) ou a pulverização catódica (Wu, 2004; Compaan et al., 2004), 
é desejável que as diferentes camadas da célula sejam fabricadas continuamente, 
pela mesma técnica. Uma vez que estas camadas são produzidas em vácuo, sob 
diferentes condições, o processo seria conduzido sem quebra de vácuo, o que tam-
bém minimiza os custos de produção e evitaria a indesejável contaminação entre 
as camadas por contato direto com a atmosfera. 

Neste trabalho, é apresentada a construção de um equipamento para fabrica-
ção de células solares de filmes finos de CdTe sem quebra de vácuo. O processo 
adotado foi o CSS, o que significa que a matéria-prima que forma o filme foi subli-
mada a partir de uma fonte separada do substrato por uma pequena distância, da 
ordem de milímetros. Nesta técnica, a pressão do sistema situa-se na faixa do mé-
dio a baixo vácuo, o que faz com que as moléculas da fonte se difundam em dire-
ção ao substrato onde se condensam. Devido às altas pressões utilizadas no CSS 
em comparação com outras técnicas “secas”, a reevaporação das moléculas do fil-
me condensado no substrato é dificultada, aumentando a taxa de deposição. Com 
isto, os substratos podem ser aquecidos a temperaturas mais elevadas do que em 
outras técnicas, permitindo a recristalização dos filmes depositados (Pinheiro et al., 
2005). Para alcançar estas pressões, é suficiente uma bomba de vácuo mecânica, 
o que confere à técnica CSS uma enorme vantagem econômica. 

Embora nas indústrias a produção de módulos baseados em filmes finos já 
seja realizada por meios de um processamento contínuo, pois isso resulta na redu-
ção de custos, a maioria dos trabalhos publicados sobre células solares de CdS/
CdTe não se baseia em processos contínuos, com poucas exceções (Barth et al., 
2002; Späth et al., 2004; Luschitz et al., 2009). Até onde se sabe, esse é o primeiro 
sistema de deposição em linha por CSS construído no Brasil.  

 Para a diminuição de custo da energia solar fotovoltaica, além do aumento 
de produtividade, deve ser buscado o aumento de eficiência de conversão, que 
passa pela compreensão dos fenômenos físicos envolvidos em uma célula solar e 
pela otimização de materiais utilizados. Assim, no caso da célula de CdS/CdTe, cujo 
recorde de eficiência obtido por Wu et al. (2001), de 16,5%, ainda está longe do li-
mite teórico máximo de cerca de 30% para uma célula com CdTe como absorvedor, 
há diversos desafios científicos. Estes vão desde a obtenção de contatos frontais 
e traseiros adequados até a obtenção de filmes com espessuras otimizadas, com 
minimização de difusão entre as camadas e passivação de defeitos, intrínsecos 
aos materiais e às técnicas de deposição utilizadas.
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

A Figura 1 mostra um esquema da técnica CSS. O substrato e a fonte es-
tão em contato com blocos de grafite aquecidos por lâmpadas halógenas, com o 
objetivo de promover uma distribuição homogênea de temperatura daqueles. Os 
dois blocos podem estar separados por espaçadores de quartzo, cuja espessura 
determina a distância fonte-substrato. Os termopares inseridos nos blocos de gra-
fite monitoram as temperaturas da fonte e do substrato, as quais são controladas 
independentemente. 

Figura 1 - Esquema de um sistema CSS.

A construção do equipamento envolveu a fabricação de uma campânula para 
vácuo cilíndrica e as montagens de: 

(i) um sistema de bombeamento, com bomba de vácuo do tipo scroll, modelo 
XDS 10, da Edwards Vacuum, com pressão-base de 5x10-2 Torr; 

(ii) cinco conjuntos de pares de aquecedores, tal como o esquema mostrado 
na Figura 1, permitindo que se realizassem as deposições das diferentes camadas 
da célula, em sequência, sem necessidade de quebra de vácuo; 

(iii) um painel de controle, com dois controladores/programadores (modelo 
MC-2438, da Metaltex), um para a fonte e outro para o substrato, utilizados para 
programação das rampas de aquecimento e patamares de deposições, tratamento 
e monitoração das temperaturas da fonte e do substrato, em conjunto com termo-
pares cromel-alumel (tipo-K). O sistema construído está mostrado na Fig.2. 

As células solares de CdTe produzidas neste equipamento são constitu-
ídas por várias camadas depositadas sequencialmente sobre vidro, com a se-
guinte configuração: vidro/ITO/CdS/CdTe/ZnTe/contato, onde vidro é o subs-
trato, ITO é um óxido transparente e condutor usado como contato frontal da 
célula, CdS é um semicondutor tipo n, CdTe é um semicondutor tipo p, ZnTe é 
um contato traseiro primário e o contato traseiro secundário é de grafite/prata. 
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Figura 2 - (a) Sistema CSS em linha; (b) interior do sistema com os cinco conjuntos de pares de aquecedo-
res. Os números indicam as seguintes deposições/tratamento: (1) CdS, (2) CdTe, (3) tratamento térmico a 

vapor de CdCl2, (4) ZnTe, (5) conjunto sobressalente e (6) suporte do substrato.

Os substratos utilizados foram de vidro do tipo aluminoborossilicato recoberto 
com filme de ITO (com 10 Ω/  de resistividade e 400 nm de espessura do filme), 
constituindo o contato frontal das células. Os filmes de ITO foram depositados em 
um equipamento de pulverização catódica com radiofrequência assistida por cam-
po magnético constante (Legnani, 2002). Após as deposições, o conjunto vidro/ITO 
foi posicionado sobre o suporte do substrato para fabricar as células (posição 6, 
conforme Figura 2(b)). Observa-se nesta figura que foi utilizado um termopar tipo-K 
diretamente sobre o substrato, de modo a se determinar a temperatura do substra-
to. A movimentação do substrato foi projetada para ocorrer por meio de rotação do 
suporte para as regiões de deposição, na sequência de 1 a 4. No conjunto indicado 
pelo número 5 na Figura 2(b) não foi realizado nenhum procedimento, porém com 
o mesmo é possível que trabalhos futuros de deposição de outra camada ou trata-
mento térmico sejam realizados.

As fontes de material para as deposições dentro do sistema construído con-
sistiam de placas-fonte de vidro (5,5x5,5 cm2) recobertas com CdS (50 µm), CdTe 
(500-600 µm) e ZnTe (1 µm). 

Uma etapa considerada fundamental na fabricação de uma célula solar de 
CdS/CdTe de alta eficiência é o tratamento térmico de recozimento das camada 
de CdTe  na presença de cloreto de cádmio (CdCl2). Este tratamento resulta em di-
versos efeitos que explicam o aumento de eficiência das células produzidas, como 
conversão do CdTe tipo n para p, diminuição da resistividade, além dos efeitos as-
sociados aos mecanismos de recuperação, recristalização e crescimento de grão 
de CdTe, típicos de um processo de recozimento (Pinheiro, 2010). O tratamento foi 
realizado no conjunto 3 da Fig. 2(b), logo após a deposição da camada de CdTe. 
Como fonte de CdCl2, foi utilizado CdCl2 anidro na forma de grãos (10 mesh), co-
brindo toda a superfície do bloco de grafite. Todos os materiais utilizados (CdS, 
CdTe, ZnTe e CdCl2) foram adquiridos da Sigma-Aldrich, com pureza de 99,99%.

Antes da produção das amostras, o sistema foi selado e bombeado até uma 
pressão-base de 1x10-1 Torr. Foi realizada uma primeira purga à temperatura am-
biente, com pressão de 10 Torr de argônio (Ar) durante cerca de 30 s, e uma segun-
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da purga à temperatura de 200 ou 400 °C, dependendo dos parâmetros seguintes 
adotados. Somente para as deposições conduzidas na presença de oxigênio (O2) 
foi seguido um procedimento prévio de ataque térmico com hidrogênio (H2) a 400 
°C por 30 min e pressão a 30 Torr, visando reduzir os óxidos superficiais presentes 
nas placas-fonte e no substrato. 

Uma característica importante do sistema em linha construído, que permi-
tiu estudos diferenciados em relação a outros sistemas de deposição CSS, é a 
possibilidade de movimentação do substrato após cada deposição. Desta forma, 
o substrato foi mantido longe da região de aquecimento e só posicionado nesta 
depois que as condições desejadas foram atingidas. Isto evitou que houvesse de-
posição em temperaturas menores que as desejadas. Também, após o término da 
deposição de cada camada, o substrato foi retirado da posição de deposição para 
a posição inicial (número 6, como indicado na Fig.2(b)). A temperatura do substra-
to foi medida diretamente por um termopar posicionado no centro do mesmo, no 
lado oposto ao da deposição.  Como a taxa de resfriamento do substrato medida 
por meio desse termopar foi elevada (como poderá ser observado na Fig.3), foram 
feitas deposições que consistiam em uma deposição inicial, seguida da retirada do 
substrato, e posterior reposicionamento do substrato para nova deposição. Nestes 
casos, o tempo de retirada do substrato foi de, no máximo, 2 min, sendo, em segui-
da, o substrato reposicionado para depositar o mesmo material. Após o término de 
cada deposição/tratamento, a pressão foi elevada para 100 Torr de Ar, para diminuir 
a perda por sublimação do material da fonte, conforme Fernandes (2009). 

O controle das pressões parciais de argônio e oxigênio da mistura gasosa 
foi realizado por meio de uma válvula agulha, associada a uma válvula para purga 
da linha de entrada de gás no sistema. Todas as deposições foram realizadas em 
regime estático e a pressão, controlada por um medidor capacitivo (Baratron mo-
delo 626A13TDE, para até 1000 Torr, da MKS Instruments). A seguir são citados 
os parâmetros básicos de controle das etapas de deposição/tratamento utilizados 
para produção das células, com Tsub = temperatura do substrato, Tfo = temperatura 
da fonte, P = pressão e tdep = tempo de deposição. A variação de tdep foi realizada 
com o objetivo de se manter uma mesma espessura de filme com a variação da 
pressão parcial de oxigênio, em virtude da diminuição de taxa de deposição na 
presença deste gás.

i) Deposição da camada de CdS:
Tfo = 750 °C, Tsub = 500 °C, P = 5 Torr (de argônio - Ar, mistura de argônio e 

oxigênio - Ar/O2 ou oxigênio - O2),     tdep = 2 a 3 min.

ii) Deposição da camada de CdTe:
Tfo = 700 °C, Tsub = 600 °C, P = 2 Torr (Ar, Ar/O2 ou O2), tdep = 4 a 5 min. 

iii) Tratamento da camada de CdTe na presença de vapor de CdCl2:
Tfo = 415 °C, Tsub = 415 °C, P = 50 Torr de Ar e tempo de tratamento = 5 min.     

iv) Deposição da camada de ZnTe
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Tfo =  610 °C, Tsub = 380 °C, P = 1 Torr de Ar, tempo de deposição = 7 min.  

v) Formação do contato traseiro 

O contato traseiro foi feito de duas formas. Nas células que receberam o con-
tato primário de ZnTe, uma camada de cola-prata foi aplicada com pincel e, em 
seguida, foi realizada a secagem a 100 oC por 20 min. Algumas células não re-
ceberam a camada de ZnTe; nestas, houve a necessidade de um procedimento 
mais elaborado, com a finalidade de formar um contato traseiro primário. Assim, as 
amostras foram retiradas do sistema, mergulhadas em água aquecida, para remo-
ção do resíduo de CdCl2, e, a seguir, secas com ar comprimido. Em sequência, foi 
procedido o ataque nítrico-fosfórico (NP), com vistas a produzir uma fina camada 
de Te superficial. As amostras foram mergulhas em um béquer com a solução de 
ataque, por cerca de 30 s, tempo no qual se desprendiam bolhas de NO e NO2 
(Pinheiro, 2010). Após lavagem em água deionizada e secagem em ar comprimido 
seco, foi aplicado um contato à base de pasta de grafite e CuTe (0,5% em massa). 
O espalhamento da pasta foi realizado através de tela de náilon de 120 mesh (silk 
screen). Após secagem prévia ao ar e em temperatura ambiente por cerca de 10 
min, as amostras foram levadas para uma placa-quente para um recozimento a 200 

°C por 20 min. Depois do resfriamento, foi aplicada cola-prata e realizada secagem 
a 100 °C por 20 min. 

Após cada deposição, em amostras representativas, o sistema foi aberto para 
que fossem medidas as espessuras dos filmes produzidos, através do perfilômetro 
Dektak 150, da Veeco, disponível no Laboratório de Filmes Finos do Instituto Militar 
de Engenharia (LFF-IME). Para análise morfológica da superfície das amostras, 
isto é, o formato dos grãos e o tamanho de grão dos filmes, o equipamento utilizado 
foi o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) JSM 5800LV, da JEOL, com aces-
sório para espectroscopia de energia dispersiva (EDS) 688A-1SSS, da NORAN, 
disponível no laboratório de Microscopia Eletrônica do IME. Para analisar as fases 
cristalinas presentes dos materiais, foi procedida a difração de raios X (DRX), atra-
vés de um difratômetro X´Pert PRO Panalytical, disponível no Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas (CBPF). 

Para levantamento das características de densidade de corrente-tensão (J-
V) das células produzidas foi utilizado um simulador solar de baixo custo da Oriel 
com lâmpada de xenônio, um amplificador de potência, modelo CI-6552A, e um 
módulo de interface para coleta de dados, modelo Science Workshop 750, ambos 
da empresa Pasco Scientific, disponíveis no LFF-IME. Para calibração da potência 
de radiação incidente em 100 mW/cm2 foi utilizada uma célula-padrão de Si, com 
características previamente conhecidas e calibradas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Fig.3 é mostrado um dos perfis das temperaturas programadas dos blocos 
de grafite da fonte e do substrato (BGfo e BGsub, respectivamente) e da temperatu-
ra medida do substrato (Tsub) desde a deposição de CdS, passando pela deposição 
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de CdTe, até o tratamento de recozimento a vapor de CdCl2. Neste caso, o tempo 
total de todas as etapas foi de cerca de 120 min. Este tempo total foi inferior ao 
tempo que se levava para produção de células pelo método antigo, o qual envolvia 
a fabricação das diferentes camadas em diferentes equipamentos. Este tempo era 
de, pelo menos, 160 min, desconsiderando os tempos de limpeza do sistema CSS 
e de preparação dos demais equipamentos (Fernandes, 2009).

Como mostrado na Fig.3, a temperatura do substrato difere da temperatura 
do bloco de grafite do substrato. Isto se deve ao fato de, na maioria das amostras 
produzidas, ter sido utilizado o procedimento de posicionar o substrato na região de 
aquecimento somente depois de os blocos terem atingido suas temperaturas finais 
programadas com o acréscimo de 2 min para estabilização e uniformização das 
temperaturas dos blocos. Era esperado que a temperatura do substrato apresen-
tasse um valor entre as temperaturas dos blocos da fonte e do susbtrato (Pinheiro, 
2004). Entretanto, isso só foi observado na deposição de CdS. Possivelmente hou-
ve uma falta de um contato mais íntimo entre o termopar e o substrato, por exemplo 
devido ao afastamento do termopar em relação à superfície do substrato, à medida 
que se passava da região 1 para 3 (Fig.2(b)). 

Os ataques térmicos com H2 realizados antes das deposições de CdS e de 
CdTe visaram reduzir os óxidos superficiais presentes nas placas-fonte de CdS e 
de CdTe e no substrato vidro/ITO/CdS, quando as deposições ocorriam na presen-
ça de O2, para diminuir a resistência em série das células (Pinheiro, 2010). Com 
as deposições realizadas na ausência de O2, não foram feitos ataques térmicos e, 
portanto, os tempos totais eram inferiores a 100 min. 

Figura 3 - Perfis de temperaturas dos Blocos de Grafite da fonte e do substrato (BGfo e BGsub) e a temperatura 
do substrato  (Tsub),  desde as deposições de CdS e de CdTe até o tratamento de recozimento a vapor de CdCl2. 
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A Figura 4 mostra uma sequência de fotografias de amostras produzidas após 
cada uma das etapas dentro do sistema, sendo que a da Fig.4(d) é de uma célula 
completa, após a formação do contato traseiro. 

Figura 4 - Fotografias de amostras com as seguintes configurações: (a) vidro/ITO; (b) vidro/ITO/CdS; (c) vi-
dro/ITO/CdS/CdTe; (d) vidro/ITO/CdS/CdTe/C/Ag.

Na Figura 5 é apresentada uma micrografia de um filme de CdS. Para com-
paração, é mostrada uma micrografia de um filme de CdS obtido por um processo 
úmido, chamado deposição por banho químico (CBD). Este processo era até então 
utilizado no LFF-IME para deposição da camada de CdS. Em geral, filmes produ-
zidos por CBD possuem grãos muito pequenos, conforme se pode constatar da fi-
gura. Ao contrário, filmes produzidos por CSS geralmente possuem grãos grandes, 
devido às altas temperaturas de substrato. No entanto, nota-se que o procedimento 
de se entrar com o substrato frio, depois dos blocos da fonte e substrato já aqueci-
dos, resultou em um filme com um tamanho de grão muito pequeno, comparável ao 
do filme de CdS depositado por CBD. Como o substrato foi posicionado na região 
de deposição somente depois desta aquecida, a taxa de nucleação foi inicialmente 
alta, em virtude da baixa temperatura inicial do substrato. Desde modo, obteve-se 
um filme compacto, com uma baixa densidade de poros, o que é muito desejável 
para células solares a base de filme fino.

 O efeito da introdução do O2 na morfologia dos filmes de CdTe pode ser vis-
to na Figura 6. O menor tamanho de grão obtido com a presença de O2 durante a 
deposição pode ser explicado com base na formação de óxidos de CdO e CdTeO3. 
Estes apresentam menores pressões de vapor no substrato, o que diminui o raio 
do núcleo crítico para formação do filme e aumenta a taxa de nucleação, conforme 
Dhere e Dhere (2005) e Ferekides et al. (2000), resultando em menores grãos, 
como observado. Deve ser observado também que a rugosidade destes filmes é 
bem menor que a de filmes depositados sem O2, o que pode contribuir para a ob-
tenção de dispositivos mais eficientes. Em virtude das maiores espessuras e tem-
peraturas de substrato dos filmes de CdTe (5-8 µm) comparados com os de CdS 
(0,1-0,2 µm), os filmes de CdTe apresentaram maiores grãos que os de CdS.
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Figura 5 - Micrografias por MEV (aumento de 10000X) de filmes de CdS depositados por: (a) CSS, com TBGfo 
= 750oC, TBGsub = 500 oC, tdep = 2 min e P = 5 Torr de O2; (b) CBD.

Figura 6 - Micrografias por MEV (aumento de 10000X) de filmes de CdTe depositados por CSS, com:    
(a) P = 2 Torr de O2 e tdep = 5 min; (b) P = 2 Torr de Ar e tdep = 4 min.  

Os demais parâmetros foram: TBGfo = 700 oC, TBGsub = 600 oC.

As células solares fabricadas com o contato primário de ZnTe apresentaram 
eficiências abaixo de 1%. Este fato foi atribuído à alta resistência da camada de 
ZnTe. Estudos adicionais necessitam ser realizados para diminuir esta resistência. 
As células produzidas sem ZnTe apresentaram eficiências maiores, tendo sido ob-
servada a importância da presença de O2 no aumento da eficiência de conversão. 
Na Tabela.1 são mostrados os parâmetros característicos (η = eficiência, VOC = 
tensão de circuito aberto, JSC = densidade de corrente de curto circuito e FF = fator 
de preenchimento) de células produzidas com diversas pressões parciais de O2 du-
rante as deposições de CdS e CdTe. A pressão total (Ar + O2), durante a deposição 
de cada camada, foi mantida em 5 Torr e 2 Torr, respectivamente. Nota-se a grande 
influência do O2 em todos os parâmetros, sendo o mais afetado o VOC. As razões 
principais deste impacto são (Pinheiro, 2010): (i) o oxigênio age como aceitador 
no CdTe, melhorando as características tipo-p; (ii) o oxigênio diminui o tamanho 
de grão do filme e aumenta a densidade do mesmo, diminuindo a possibilidade 
de curtos-circuitos (entre o contato frontal e o traseiro) e formação de junções fra-
cas (ITO/CdTe); (iii) o oxigênio controla e homogeneiza a formação da camada de 
CdSTe, resultante da interdifusão de S e Te, daí resultando em um aumento no 
VOC e consequente aumento da eficiência; (iv) o oxigênio passiva eletricamente 
os contornos de grãos e superfícies, devido aos óxidos formados, que podem ser 
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isolantes, diminuindo-se a recombinação dos portadores nos contornos de grão.  
Esses resultados, comparados aos obtidos por Fernandes (2009) e Panetto 

(2009) em trabalhos anteriores no LFF-IME, vêm reforçar a importância do O2 na 
produção de células de alta eficiência. Na Tabela 2 são mostrados alguns dos resul-
tados obtidos por esses autores, quando as camadas das células eram fabricadas 
em diferentes sistemas, portanto, com quebra de vácuo. A tabela também mostra 
dados de dispositivos que foram parcialmente fabricados no LFF-IME e finalizados 
no National Renewable Energy Laboratory (NREL), em um trabalho de cooperação 
entre este centro de pesquisa em energias renováveis dos Estados Unidos e o LFF-
-IME. Nesta colaboração, as etapas de tratamento térmico e fabricação de contato 
traseiro foram efetuadas no NREL, que possui processos controlados e eficientes.  

Uma análise da Tab. 2 mostra que valores altos de VOC (> 700 mV) só foram 
obtidos anteriormente no LFF-IME nas células em que o CdS foi depositado por 
CBD (Fernandes, 2009) e que foram tratadas termicamente com CdCl2 no NREL. 
Comparando este dado com os obtidos neste trabalho (Tab.1), observa-se que um 
VOC maior que 700 mV foi alcançado com células depositadas em presença de O2. 
Este resultado foi observado somente em determinadas pressões parciais de O2 
(5 Torr para CdS e 2 Torr para CdTe), mostrando que há a necessidade de uma 
otimização também nestas pressões parciais para se atingirem maiores valores 
de eficiência. No caso dos filmes depositados por CBD, a oxidação ocorre de for-
ma espontânea em virtude de o processo ser realizado ao ar livre, com o oxigênio 
sendo absorvido pela solução. Isto explica os valores relativamente altos de VOC 
atingidos pelas células depositadas por CBD e que passaram por um tratamento 
com CdCl2 otimizado realizado no NREL. A partir da comparação entre as amos-
tras citadas na Tab.1 com as da Tabela 2, as primeiras produzidas sem quebra de 
vácuo, enquanto as últimas, com quebra de vácuo, além do aumento de eficiência 
verificado, é importante frisar a diminuição considerável do tempo de produção das 
primeiras, principalmente em virtude de não serem necessárias etapas de limpeza 
do sistema CSS, de preparação e de resfriamento entre as etapas de deposição de 
CdS, de CdTe e de tratamento com CdCl2.

Tabela 1 - Parâmetros de células obtidas com diferentes pressões parciais de O2 durante as deposições de 
CdS e CdTe no sistema CSS.

PO2 (Torr) na 
dep. CdS

PO2 (TORR) NA 
DEP. CDTE  (%) JSC (MA.CM-2) VOC (MV) FF (%)

0 0 3,5 13,9 571 44

1 0,5 4,3 14,7 664 44

5 2 7,1 17,4 763 54
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Tabela 2 - Parâmetros de algumas das células produzidas em trabalhos anteriores no LFF-IME e em coopera-
ção com o NREL. 

CONDIÇÕES  (%) JSC (MACM-2) VOC (MV) FF (%) ÁREA 
(CM2)

CdS, CdTe, CdCl2 por CSS, com quebra de 
vácuo, e contato traseiro de Au (Panetto, 

2009)
2,85 15,0 526 35 0,39

CdS e CdTe por CSS, com quebra de vácuo, 
CdCl2 úmido e contato traseiro de Au (Fer-

nandes, 2009)
5,4 20,9 562 45,9 0,43

CdS por CBD, CdTe por CSS, CdCl2 úmido e 
contato traseiro de Au (Fernandes, 2009) 4,8 18,9 627,9 40,4 0,18

CdS por CBD, CdTe por CSS, CdCl2 por CSS 
e contato traseiro de grafite:HgTe:CuTe, as 
duas últimas etapas no NREL (Fernandes, 

2009)

6,77 20,85 755 43 -

Como se pode observar a partir da comparação dos valores das Tabs.1. e 
2, as células produzidas no sistema em linha apresentaram, dentre as figuras de 
mérito, menores valores de densidade de corrente. Uma possível explicação é a 
diferença de espessura da camada de CdS, em geral acima de 150 nm no presente 
trabalho e abaixo de 150 nm nos trabalhos anteriores citados. Isto mostra que a 
otimização da camada de CdS, com características de pequena espessura (<150 
nm) e baixa densidade de poros, também se faz necessária.

Pode-se também comparar os resultados alcançados no presente trabalho 
com o obtido por Wu et al. (2001), que produziram a célula de CdS/CdTe com 
maior eficiência até o momento (η=16,5%, VOC = 845,0 mV, JSC = 25,88 mA.cm-2, 
FF = 75,51% e área = 1,03 cm2). Neste caso os autores utilizaram como contato 
frontal uma bicamada de Cd2SnO4/Zn2SnO4, o CdS foi depositado por CBD, o CdTe, 
depositado por CSS em presença de uma mistura gasosa de He/O2 ,o tratamento 
térmico na presença de vapor de CdCl2 realizado também como mistura gasosa de 
He/O2, e o contato traseiro, constituído de grafite dopado por HgTe/CuxTe. Assim, a 
partir da comparação entre os parâmetros característicos das células, percebe-se 
que há a necessidade de otimização principalmente das concentrações de oxigênio 
nas deposições de CdS e de CdTe, e dos procedimentos de tratamento com CdCl2 
e de formação dos contatos frontal e traseiro, tendo em vista as maiores diferenças 
nos valores de JSC e FF em relação aos de VOC. Porém, as otimizações destas eta-
pas não foram objeto do presente trabalho. 

CONCLUSÕES

Foi construído um sistema de deposições por CSS em linha para produção de 
células solares de CdS/CdTe sem quebra de vácuo. Este sistema mostrou-se ade-
quado para a produção de células, com redução do tempo total de produção dos 
dispositivos. Foi possível produzir células com alto VOC (>700 mV), com a configu-
ração vidro/ITO/CdS/CdTe/C:CuTe/Ag, sendo necessária a presença de O2 durante 
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as deposições de CdS e CdTe. 
A eficiência máxima obtida até o momento foi 7,1% para uma célula solar com 

área de 1 cm2, valor superior aos anterioremente obtidos com células do mesmo 
tipo, porém produzidos por meio de procedimentos/sistemas distintos e com que-
bra de vácuo. Otimizações nas etapas de deposição e tratamento são necessárias, 
com vistas a se atingir maiores valores de eficiência.
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ABSTRACT
 

In this work the bisphenol-A-polysulfone (PSF) was sulfonated using trimethyl 
silyl chlorosulfonate [(CH3)3SiSO3Cl] as a mild sulfonating agent in homogeneous 
solution of dichloroetane. The sulfonation reaction was confirmed by acid-base ti-
tration and FTIR-spectroscopy analysis. Membranes were obtained by casting of 
sulfonated bisphenol-A-polysulfone (SPSF) solutions in N-N-dimethylacetamide. 
Cross-linked of SPSF pristine membranes was obtained by irradiation, with doses 
ranging from 5 to 25 kGy using gamma ray from a 60Co source. The membranes wa-
ter uptake and swelling were obtained by measuring the change in weight between 
dry and wet conditions. The conductivity of the membranes in acid form was me-
asured by a two-electrode ac impedance technique using a PGSTAT30 frequency 
response analyzer. The SPSF crosslinked membranes have the conductivity closer 
to 10-1 S.cm-1 at 100% RH and 80 oC. Electrochemical performances, thermo-me-
chanical stability and low cost make this cross-linked SPSF membrane an attractive 
material for proton exchange membrane fuel cell.

Keywords: membrane, proton conductivity, gamma ray irradiation, cross-linked

RESUMO

No presente trabalho a polissulfona bisfenol-A foi sulfonada (SPSU) com o 
agente de sulfonação trimetil silil cloro sulfônico [(CH3)3SiSO3Cl], em solução homo-
gênea de dicloroetano. A reação de sulfonação foi confirmada por titulação ácido-
-base e FTIR. As membranas foram obtidas por vazamento da solução polimérica 
de SPSU em N-N-dimetilacetamida, e a formação das ligações cruzadas foi estu-
dada por irradiação. Foram utilizadas doses totais de 5 a 25 kGy de radiação gama, 
oriunda de uma fonte de 60Co. A absorção de água foi determinada pela variação 
percentual do peso da membrana seca e hidratada em água deionizada a 40 oC. A 
condutividade protônica, das membranas na forma ácida, foi obtida pela técnica da 
espectroscopia de impedância ac utilizando um potenciostato/galvanostato PGS-
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TAT30 ( AUTOLAB). As membranas SPSU reticuladas por irradiação apresentaram 
condutividade protônica próxima de 10-1 S.cm-1 a 100% RH e 80 oC. O ótimo desem-
penho eletroquímico, as estabilidades térmica e mecânica, e o baixo custo tornam 
as membranas SPSU reticuladas um atrativo substituto das membranas Nafion® 
nas células a combustível a eletrólito polimérico.

Palavras-chave: membrana, condutividade protônica, irradiação gama, liga-
ções cruzadas

INTRODUÇÃO

 A crescente escassez dos recursos energéticos em função do desenvolvimen-
to acelerado, associada ao acesso da população a novas tecnologias, faz com que 
as sociedades busquem novas soluções para o problema. Entre as alternativas, a 
tecnologia das células a combustível (“Fuel Cell”, FC), tem demonstrado que é possí-
vel gerar energia de forma eficiente por mecanismos de conversões eletroquímicas, 
transformando hidrogênio e oxigênio em vapor de água, livre de poluentes, gerando 
eletricidade e calor. Existem algumas tecnologias de células a combustível que dife-
rem na temperatura de operação, no tipo de combustível e no eletrólito empregado, 
são elas: célula a combustível a eletrólito polimérico (“Polymer Electrolyte Fuel Cell”, 
PEFC); célula a combustível a metanol direto (“Direct Metanol Fuel Cell”, DMFC); 
célula a combustível alcalina (“Alcaline Fuel Cell”, AFC); célula a combustível ácida 
(“Phosphoric Acid Fuel Cell”, PAFC); célula a combustível a carbonato fundido (“Mol-
ten Carbonate Fuel Cell”, MCFC) e célula a combustível a óxido sólido (“Solid Oxide 
Fuel Cell”, SOFC). Entretanto, significativo desenvolvimento ainda precisa ser atin-
gido para tornar as células a combustível, técnica e economicamente, competitivas 
para as mais diversas aplicações (Böddeker, 2001; Thomas, 2008; Borup, 2007).

 A célula a combustível a eletrólito polimérico tem se destacado em função da 
versatilidade na aplicação em veículos automotores e em equipamentos portáteis. 
Quando essas células são alimentadas com hidrogênio oriundo de fontes renová-
veis (solar, eólea, biomassa, etc.), apresentam o potencial de impactar positivamente 
muitas áreas, entre elas, a ambiental, a econômica e a segurança no fornecimento 
de energia (Hotza, 2008). Na utilização do hidrogênio como combustível, o único sub-
produto gerado é a água, sendo por esse motivo considerada uma tecnologia limpa. 
Além disso, as células a combustível são mais eficientes na conversão da energia 
química em energia elétrica do que as tecnologias atuais (Borup, 2007).

 Aspectos como o aumento da temperatura operacional da célula acima de 
100 oC e a utilização de combustíveis em substituição ao hidrogênio puro, têm o 
objetivo de simplificar e aumentar a eficiência global do sistema eletroquímico e 
aumentar a tolerância do catalisador de platina ao monóxido de carbono (CO). A 
reforma de combustíveis tais como gasolina, gás natural e etanol, gera hidrogênio 
com resíduo de CO. A concentração do CO acima de 5 ppm, no combustível que 
alimenta a célula, reduz drasticamente a eficiência eletrocatalítica do anodo de 
platina, aumentando o custo global da célula (Damay, 2003; Karlsson, 2005). Uma 
alternativa é a utilização de metanol diretamente na célula a combustível, eliminan-
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do a necessidade do reformador, como é o caso das DMFCs (Böddeker, 2001). 
 A membrana na PEFC tem função determinante como eletrólito no transporte dos 

prótons do anodo para o catodo da célula e como barreira para evitar o contato direto en-
tre os gases  combustível e oxidante (Böddeker, 2001). Essas membranas devem apre-
sentar como características principais: ser isolante eletrônico; apresentar condutividade 
protônica elevada, associada à baixa resistência iônica para suportar altas densidades 
de corrente; ser impermeável aos gases O2 e H2; ser catiônica; apresentar boa resistên-
cia mecânica e estabilidade dimensional(Nice, 2007; Walsby, 2001; Lufrano, 2000). Além 
disso, a membrana deve ter elevada estabilidade química, ser estável na faixa de pH 
ácido e também na presença de agentes oxidantes fortes (Celso, 2002; Kerres, 2001). 

 As membranas utilizadas atualmente nas células a combustível são polí-
meros a base do ácido perfluorosulfônico (“Perfluorosulfonic Acid”, PFSA), como 
a membrana Nafion®, desenvolvida pela empresa Du Pont de Nemours, que é 
referenciada como padrão nesses sistemas (Böddeker, 2001; Rikukaua, 2000; Ul-
brich 2006). As principais vantagens dessas membranas são: excelente resistência 
mecânica;  estabilidade em ambientes oxidantes e redutores e alta condutividade 
protônica na temperatura operacional da célula (Walsby, 2001; Celso, 2001). En-
tretanto, essas membranas apresentam como deficiências o custo elevado, baixo 
módulo mecânico e baixa condutividade em temperaturas acima de 80 oC, além da 
elevada permeabilidade ao metanol, que provoca a despolarização no catodo, pre-
judicando o desempenho nas DMFC (Wang, 2002; Kalrsson, 2005; Manea, 2002; 
Park, 2005). Dessa forma, cresce o interesse no desenvolvimento de membranas 
que possam substituir, com vantagens, as membranas perfluoradas. 

 O presente trabalho tem como objetivo a obtenção da polissulfona bisfenol-A sul-
fonada (SPSU) por meio da reação de sulfonação em meio homogêneo da polissulfona 
bisfenol-A (PSU). A partir da SPSU obtida, fabricar membranas e estudar a formação de 
ligações cruzadas induzidas por radiação gama para obtenção de membranas conduto-
ras de prótons com aplicação em células a combustível a eletrólito polimérico.

EXPERIMENTAL

Sulfonação da Polissulfona Bisfenol-A (PSU)
 A reação de sulfonação da PSU foi processada em câmara de luvas com 

umidade controlada abaixo de 10 ppm. A PSU pura foi adicionada a balão volu-
métrico de três vias para solubilização no solvente 1,2 dicloroetano. Na entrada 
central do balão foi adaptado um funil de adição com estabilizador de pressão e 
saída para gases, por meio do qual foi feita a adição, por gotejamento, do agente 
de sulfonação trimetil silil cloro sulfônico [(CH3)3SiSO3Cl] (TMSCS) solubilizado em 
parte do solvente. Nas entradas laterais do balão foram adaptados um termômetro, 
para controle da temperatura, e a entrada do gás de arraste (argônio) do HCl forma-
do durante a reação (Figura 1). O sistema foi mantido sob aquecimento e agitação 
magnética durante todo o processo. Após o término da reação, o material obtido foi 
precipitado em isopropanol a baixa temperatura sob agitação mecânica. O precipi-
tado foi lavado com isopropanol até a eliminação do ácido residual com controle do 
pH do meio. Posteriormente o polímero foi seco em estufa a vácuo (-760 mm Hg) a 
80 oC por 24 horas.
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Figura 1. Aparelhagem da reação de sulfonação do PSU
 

Fabricação das Membranas SPSU
As membranas SPSU foram obtidas por meio do processo de vazamento, que 

consiste na preparação de uma solução polimérica a 18% peso/volume e a sua dis-
tribuição sobre superfície plana com limitadores de superfície. As soluções polimé-
ricas foram preparadas com o solvente N,N-dimeltilacetamida (DMAc) sob agitação 
magnética e aquecimento a 60 oC. A solução aquecida foi vazada no interior dos 
limitadores. Os limitadores de superfície contendo a solução foram mantidos em at-
mosfera saturada do solvente, em estufa aquecida a 50 oC durante 12 horas para a 
formação do filme. Finalmente as membranas foram secas em estufa a vácuo (-760 
mmHg) a 80 oC até peso constante(Lufrano, 2000). 

Reação de Reticulação da SPSU com Radiação Gama
 As membranas SPSU, previamente secas, foram pesadas e imersas em 

água deionizada em reator de vidro. No reator lacrado foi criada atmosfera inerte 
com fluxo de N2 por cinco minutos na vazão de 10 l/h. As amostras foram irradiadas 
no Laboratório de Instrumentação Nuclear da COPPE, em temperatura ambiente 
e pressão atmosférica, utilizando o equipamento MDS Nordion modelo Gammacell 
220 Excel. A taxa da dose de radiação empregada variou entre 55,0 e 37,0 Gy/min 
em função do decaimento do material radioativo. As variações proporcionadas na 
reação de reticulação em função da variação da taxa foram desprezadas. O tempo 
da irradiação das amostras foi calculado em função da taxa e a dose total de radia-
ção aplicada. Após a irradiação, as membranas SPSU foram tratadas termicamente 
em estufa a vácuo a 120 oC por 2 horas para eliminação dos radicais residuais. 

Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR)
 Os ensaios quantitativos FTIR-ATR foram realizados nas membranas poli-

méricas SPSU original e irradiadas com doses totais de 5, 10, 15, 20 e 25 kGy em 
equipamento Perkin Elmer, modelo FTIR 1720-X, com dispositivo ATR (Attenuated 
Total Reflectance) acoplado. Os espectros foram coletados na região entre 4000 e 
450 cm-1, com varredura de 50 e resolução de 2 cm-1 (Silverstein, 1994).
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Propriedades das Membranas Condutoras de Prótons

Capacidade de Troca Iônica (IEC) e Grau de Sulfonação (GS)
A capacidade de troca iônica (IEC) foi determinada pelo método da titulação. 

As membranas na forma ácida (H+) foram imersas em solução aquosa de NaCl por 
24 horas a 60 oC sob agitação magnética para a liberação do H+. A quantidade de 
H+ liberada na solução de NaCl foi titulada com solução 0,05 mol/L de NaOH até 
pH=7, utilizando azul de bromo timol como indicador. O IEC (mol/g) foi calculado 
utilizando a equação (1) (Fu, 2006; Smitha, 2006):

IEC = (0,05 x VolNaOH ) / M                                                  (1)
onde o VolNaOH é o volume de NaOH (L) consumido na titulação e M (g) é a 

massa da amostra da membrana seca. O Grau de sulfonação (GS) indica a quan-
tidade de grupamentos de ácido sulfônico por unidade monomérica e é calculado 
por meio da equação (2) (Guan, 2005; Dai, 2007):

GS = (442 x IEC) / [1 – (80 x IEC)]                                            (2)
onde 442 e 80 são os pesos moleculares do PSU e do grupamento –SO3

-, 
respectivamente .

Estabilidade Química (EQ)
A estabilidade química ou estabilidade oxidativa, foi determinada por imersão 

de amostras das membranas com as dimensões 15 x 15 mm e 100 μm de espes-
sura, previamente pesadas, no reagente de Fenton (3% de H2O2 contendo 2 ppm 
de FeSO4) a 80 oC. A estabilidade química das amostras foi caracterizada como o 
intervalo de tempo decorrido até a completa dissolução da amostra no reagente 
(Dai, 2007; Chen, 2006).

Grau de Inchamento (GI)
O grau de inchamento no equilíbrio das membranas foi determinado em água 

deionizada a 40 oC por 24 horas. Amostras das membranas (15 x15 mm e 100 μm 
de espessura) foram imersas em água deionizada. A pesagem a úmido (Pu) foi feita 
após a retirada do excesso de água da superfície da membrana com material ab-
sorvente. O peso da membrana seca (Ps) foi determinado após secagem em estufa 
a vácuo a 80 oC por 24 horas. O grau de inchamento foi calculado de acordo com a 
equação (3) (Smitha, 2003; Devrim, 2009):

GI(%) = (PU – PS) / PS x 100                                                (3)

Condutividade Protônica das Membranas Poliméricas
A condutividade protônica das membranas sulfonadas foi determinada pelo 

método da espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS). O sistema de medi-
das consiste de uma célula eletroquímica de aço inox, composta de dois eletrodos 
de aço inox, com área superficial efetiva de 1,0 cm2, uma estufa para o aquecimen-
to do conjunto e um potenciostato/galvanostato modelo Autolab PGSTAT 30 (Figura 
2), com módulo de análise de resposta de freqüência (“Frequency Response Analy-
sis”, FRA). O potenciostato trabalha com oscilação de potencial de 10 mV na faixa 
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de freqüência de 10.0 Hz a 1.0 MHz (Park, 2006; Yuan, 2006). 
As membranas foram prensadas entre dois eletrodos planos, a base de carbono 

impregnado com platina (E-TEK® Eletrodo). O ensaio da condutividade foi realizado 
na direção transversal da membrana. Previamente ao ensaio as membranas foram 
tratadas com solução de HCl 0,1 N a 80 oC por uma hora. A espessura da membrana 
utilizada no cálculo da condutividade foi obtida na forma hidratada. Os ensaios EIS 
foram realizados em ambiente termostático na temperatura ambiente (30 oC) e na 
temperatura operacional da célula a combustível a eletrólito polimérico (80 oC). 

Figura 2. Potenciostato para medida da condutividade protônica

 
As curvas Nyquist foram obtidas após a estabilização das membranas no en-

saio, esse tempo leva cerca de uma hora para o ensaio a 30 oC e três horas para o 
ensaio a 80 oC. A interseção inferior da curva com o eixo Re(Z) fornece o valor da 
resistência da membrana (R). A condutividade protônica das membranas foi calcu-
lada de acordo com a equação (4)(Park, 2006; Iojoiu 0226)[26,28]: 

σ  = L/RA                                                                    (4)
onde σ é condutividade protônica, L a espessura da membrana, R a resistên-σ é condutividade protônica, L a espessura da membrana, R a resistên- é condutividade protônica, L a espessura da membrana, R a resistên-

cia da membrana e A a área do eletrodo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Reação de sulfonação
As concentrações do agente de sulfonação e do polímero foram mantidas cons-

tantes em  30 e 10 % em peso, respectivamente, na reação de sulfonação da PSU, 
que apresenta rendimento elevado (Tabela 1). Alterações nas condições reacionais 
como temperatura, tempo e razão molar entre o agente de sulfonação e a unidade 
monomérica (X), permitiram a obtenção de polímeros com diferentes valores no grau 
de sulfonação e diferentes propriedades.
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Tabela 1. Condições da reação de sulfonação da polissulfona bisfenol-A   

Amostra X Temperatura (oC) Tempo (h) Rendimento (%)

SPSF06 1,00 50,0 5 83,90

SPSF07 1,35 30,0 5 95,30

SPSF05 1,35 40,0 5 89,00

SPSF08 1,35 70,0 5 87,60

SPSF11 1,35 50,0 24 83,39

SPSF12 2,00 50,0 5 84,40

X  razão molar entre o agente de sulfonação e a unidade monomérica

 
 A amostra SPSU06 apresentou a menor razão molar entre o agente de sulfona-

ção e a unidade monomérica. Já a amostra SPSU07 apresentou o menor valor do GS 
entre as amostras analisadas, gerando baixo GI e condutividade protônica, ao mesmo 
tempo que membrana fabricada com esse material apresentou o melhor resultado da 
EQ (Tabela 2). Esse comportamento está associado ao fato da reação de sulfonação 
ter sido realizada na temperatura de 30 oC, confirmando que o efeito da temperatura 
tem mais importância do que o aumento da razão molar entre os reagentes na obten-
ção do GS mais elevado. O fator temperatura fica mais claro quando analisamos as 
sínteses SPSU05 e SPSU08, onde observamos aumento do GS com o aumento da 
temperatura. A síntese SPSU11 foi processada no maior tempo de reação (24 horas), 
o que pode ter contribuído para a quebra das cadeias poliméricas em função do tempo 
de exposição ao agente de sulfonação 9 (Wang 2002; Karlsson, 2005). 

Tabela 2 Propriedades das membranas SPSU, GS (%), GI (%), σ (mS.cm-1) a 30 e 80 oC, IEC (meq.g-1) e EQ (min)

Amostra
GS

 (%)

GI

 (%)

σ (mS.cm-1) IEC 

(meq.g-1)

EQ

(min)30 oC
80 oC

SPSU06 54,7 18,2 20,0 42,0 1,126 83

SPSU07 46,0 4,0 6,0 6,6 0,961 150

SPSU05 70,6 17,1 32,4 70,7 1,416 79

SPSU08 75,2 30,2 30,6 98,7 1,498 78

SPSU11 75,0 32,2 77,5 88,4 1,494 20

SPSU12 83,4 85,8 89,0 NR* 1,639 6

         * A membrana não resistiu ao ensaio 
O aumento da razão molar entre os reagentes (SPSU12) gerou membrana 

com os maiores valores do GS, da condutividade protônica e do GI, porém, apre-
sentou a menor EQ. Esses resultados indicam que essa membrana é muito instá-
vel, inviabilizando sua utilização nas células a combustível de elevada temperatu-
ra (Rikukaua, 2000). Os resultados obtidos indicam que as condições reacionais 
próximas das ideais, para fabricação de membranas para serem utilizadas como 
eletrólitos em células a combustível, são as seguintes: razão molar unidade mono-
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mérica / agente de sulfonação, 1,35; temperatura, 50 oC;  tempo de reação, 5 horas; 
solvente, DCE (Iojoiu, 2006).

As membranas condutoras de prótons a base de polímeros aromáticos sulfo-
nados apresentam os grupamentos sulfônicos diretamente ligados à cadeia princi-
pal do polímero. Esses materiais tendem a sofrer inchamento excessivo em tempe-
raturas elevadas, o que determina a perda da estabilidade dimensional, limitando 
sua aplicação a baixas temperaturas (até 80 oC). A razão do inchamento excessivo 
pode estar relacionada à localização dos grupamentos sulfônicos, ligados direta-
mente à cadeia principal do polímero. Essa estrutura resulta em pequena separa-
ção espacial das regiões hidrofílicas e a cadeia principal hidrofóbica do polímero, 
limitando a coesão das regiões hidrofóbicas quando a membrana absorve água. O 
aumento da pressão de inchamento leva à quebra da morfologia interna e a desin-
tegração da membrana (Wang, 2002).

As membranas condutoras de prótons possuem um valor crítico do grau de sul-
fonação, característico para cada polímero, abaixo do qual a condutividade protônica 
fica muito prejudicada ou até mesmo inviabilizada. A redução da densidade dos grupa-
mentos sulfônicos prejudica a conectividade entre os domínios hidrofílicos dificultando 
a condutividade protônica. No caso das membranas SPSU, o valor crítico do grau de 
sulfonação está próximo de 45 % porque a síntese SPSU07, que apresentou o menor 
valor do grau de sulfonação (46 %), apresentou também os menores valores da condu-

tividade, além de não ter 
sido observada diferença 
significativa da condutivi-
dade protônica entre as 
duas temperaturas avalia-
das (30 e 80 oC)(Karlsson, 
2004; Karlsson, 2005; Ka-
wahara, 2000).

Reação de Reti-
culação por Radiação 
Gama da Polissulfona 
Bisfenol-A Sulfonada 

A técnica escolhi-
da para avaliar a reação 
de reticulação das mem-
branas sulfonadas por 
irradiação foi o aumento 
gradativo da dose total 
da radiação gama apli-
cada às membranas e a 
avaliação das proprieda-
des de inchamento, grau 
de sulfonação, conduti-
vidade protônica e esta-
bilidade química após a 
irradiação. Figura 3. Mecanismo de formação da ligação cruzada nas moléculas SPSU



40    – 2o Trimestre de 2011

 A Figura 3 apresenta o mecanismo de formação das ligações cruzadas nas 
membranas SPSU. Quando submetidas à radiação gama, as ligações sulfônicas 
são quebradas, ocorre formação de radicais positivos nos anéis benzênicos e li-
beração de ácido sulfúrico (H2SO4). Os radicais livres nos anéis benzênicos se 
combinam com grupos sulfônicos de moléculas adjacentes para formar ligações 
cruzadas. Segundo esse mecanismo, o aumento da densidade das ligações cru-
zadas reduz o número de sítios ativos susceptíveis à dissociação iônica e, conse-
qüentemente, a condutividade protônica das membranas. 

 A formação das ligações cruzadas foi controlada por meio da dose total de ra-
diação. A proposta de mecanismo apresentada não leva em conta a cisão ou quebra da 
cadeia principal do polímero submetida à radiação, na qual ocorre ruptura das ligações 
C-C, levando à redução do peso molecular médio do polímero. Entretanto, a quebra 
das cadeias concorre com a formação das ligações cruzadas (Chennamstty, 2006).

 A Tabela 3 apresenta os resultados do grau de sulfonação (GS); grau de in-
chamento (GI) avaliado a 40 oC; da condutividade protônica (σ) avaliada a 30 e 80 
oC; da capacidade de troca iônica (IEC) e da estabilidade química (EQ) das mem-
branas SPSU08 irradiadas nas doses totais de 5; 10; 15; 20 e 25 kGy.

Tabela 3. Propriedades das membranas SPSU08, GS (%), GI (%), σ (mS.cm-1) a 30 e 80 oC, IEC (meq.g-1) e EQ 
(min)

Dose (kGy)
GS

 (%)

GI

 (%)

σ (mS.Cm-1) IEC

(meq.g-1)

EQ

 (min)30 oC 80 oC

5 65,38 36,43 86,2 91,1 1,322 65

10 66,38 32,51 88,8 99,8 1,340 67

15 58,54 28,89 63,7 67,2 1,197 73

20 58,04 32,90 44,1 65,7 1,188 85

25 52,56 31,12 33,9 54,0 1,085 78

Os resultados do GS, GI e IEC das membranas SPSU08 irradiadas, apre-
sentam tendência de redução gradual com o aumento da dose da radiação. Tam-
bém as condutividades protônicas (mS.cm-1), avaliadas a 30 e 80 oC,  apresentam 
tendência de redução com aumento da dose total de radiação, com os maiores 
valores determinados na temperatura de 80 oC (Figura 4). Já os resultados da es-
tabilidade química apresentaram tendência de aumento com o aumento da dose.  
Esses resultados indicam que ocorre redução na densidade dos grupamentos sul-
fônicos, que são consumidos na formação das ligações cruzadas no processo da 
irradiação, favorecendo a melhoria das propriedades de inchamento e estabilidade 
química sem prejudicar a condutividade.
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Figura 4. Condutividade protônica (mS.cm-1) das membranas SPSU08 em função da dose total de radiação 
(kGy), avaliadas nas temperaturas de 30 e 80 oC

ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE FOU-
RIER (FTIR) DAS MEMBRANAS SPSU08 ORIGINAL E RETICULADAS COM 
RADIAÇÃO GAMA

 A Figura 5 (a) apresenta os espectros FTIR-ATR das membranas SPSU08 
original e irradiadas com doses de 5, 10, 15, 20 e 25 kGy com radiação gama, na 
forma alcalina sódica (-SO3Na)(Iojoiu, 2006; Chennamstty, 2006 ). Nos espectros 
apresentados é possível observar a banda na freqüência 1028 cm-1, que correspon-
dente ao estiramento simétrico dos grupamentos sulfônicos, bem definida. A Figura 
5 (b) apresenta um estudo quantitativo da razão entre as bandas a 1028 e 1014 
cm-1  (A1028/A1014) em função do grau de sulfonação para determinação da variação 
da intensidade da banda a 1028 cm-1, utilizando a banda a 1014 cm-1 como padrão 
interno. O aumento da intensidade da banda a 1028 cm-1 corresponde ao aumento 
do grau de sulfonação. A banda a 690 cm-1 está associada à presença das ligações 
C-S nas polissulfonas (Silverstein, 1994). Analisando os resultados podemos ob-
servar que existe uma correlação linear do aumento da razão das bandas (A1028/
A1014) com aumento do grau de sulfonação das membranas. Embora esse método 
apresente erro superior a 20%(Iojoiu, 2006), os resultados relativos indicam con-
cordância com os resultados obtidos com a titulação para o grau de sulfonação, o 
que confirma o sucesso da reação de sulfonação do PSU por substituição eletrofí-
lica (Silverstein, 1994; Iojoiu, 2006; Tsai, 2007). 
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Figura 5. Espectros FTIR-ATR (a) e estudo quantitativo da razão das absorbâncias a 1028 e 1014 cm-1 em 
função do GS (b), das membranas SPSU08 original e irradiadas com 5, 10, 15, 20 e 25 kGy 

CONCLUSÃO

A reação de sulfonação da PSU com o agente de sulfonação TMSCS determi-
na a qualidade da membrana de partida na modificação por irradiação. A obtenção 
da SPSU, com graus de sulfonação variando entre 46 e 83 %, foi confirmada por 
meio da titulação ácido/base e das caracterizações pelas técnicas TGA e FTIR. O 
estudo da reticulação por radiação gama das membranas SPSU com dose totais 
de até 25 kGy comprovou que o GS, o GI, a IEC e a condutividade protônica, nas 
duas temperaturas analisadas, sofreram redução gradual com aumento da dose 
total da radiação. Já o tempo da estabilidade química ao reagente de Fenton au-
mentou com o aumento da dose total. Esses resultados confirmam a melhoria das 
propriedades de inchamento em água e da estabilidade química das membranas 
SPSU, e indicam a aumento da densidade das ligações cruzadas nas membranas. 



43 2o Trimestre de 2011 – 

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos órgãos de fomento CNPq e CAPES pelo apoio finan-
ceiro, à empresa BASF pelo fornecimento do PSU, e ao Professor Edgar Francisco de 
Jesus do Laboratório de Instrumentação Nuclear (COPPE) pela irradiação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

-  Böddeker, K.W.; Peinemann, K.V.; Nunes, S.P. - J. Memb. Sci, 185, p. 1 (2001).
- Borup, R.; et al - Chemical Reviews, 107, p. 3904 (2007).
- Celso, F. Materiais poliméricos de uso em membranas para células a combustível. 2002. Monogra-

fia de tópicos especiais em polímeros do programa de pós-graduação em engenharia de minas, 
metalúrgica e de materiais, UFRGS, Brasil (2002).

- Chen, J.; Asano, M.; Yumaki, T.; Toshida, M. - J. Power Sources, 158, p. 69 (2006).
- Chennamsetty, R.; Escobar, I.; Xu, X. - Desalination,  188, p. 203 (2006).
- Dai, H.; Guan, R.; Li, C.; LiuIU, J. - Solid State Ionics, 178, p. 339 (2007).
- Damay, F.; Klein, L.C. - Solid State Ionics, 162-163, p. 261 (2003).
- Devrim, Y.; Erkan, S.; Baç, N.; Eroglu, I.- Hydrogen Energy, 34, p. 3467 (2009).
- Fu, Y.-Z.; Manthiram, A.- J. Power Sources, 157, p. 222 (2006).
- Guan, R.; Zou, H.; Lu, D.; Gong, C.; Liu, Y. - Europ. Polym. J., 41, p. 1554 (2005).
- Hotza, D.; Costa, J.C.D. - Hydrogen Energy, 33, p. 4915 (2008).
- Iojoiu, C.; Dimitrova, P.; Maréchal, M.; Sanchez, J.-Y. - Electrochimica Acta 51, 23, p. 4789 (2006).
- Karlsson, L.E.; Jannasch, P. - J. Memb. Sci., 230, p. 61 (2004).
- Karlsson, L.E.; Jannasch, P. - Electrochimica Acta,  50, p. 1939 (2005).
- Kawahara, M.; Rikukawa, M.; Sanui, K.; Ogata, N. - Solid State Ionic, 136, p. 1193 (2000).
- Kerres, J.A. - J. Memb. Sci., 185, p. 3 (2001).
- Lucas, E.F.; Soares, B.G.; Monteiro, E.E.C. - “Caracterização de polímeros: Determinação de peso 

molecular e análise térmica”, E-papers, Rio de Janeiro (2001).
- Lufrano, F.; Squadrito, S.; Patti, A.; Passalacqua, E. - J. Appl. Polym. Sci., 77, p. 1250 (2000).
- Manea, C.; Mulder, M. - J. Memb. Sci., 206, p. 443 (2002).
- Nice, K.; How Fuel Cell Work. Disponível em: <http://www.auto.howstuffworks.com/fuel-cell.htm>. 

Acesso em: set. 2007.
- Park, J.-S.; Choi, J.-H.; Woo, J.-J.; Moon, S.-H. - J. of Coll. and Interf. Sci., 300, p. 655, (2006).
- Park, Y.; Yamazaki, Y. - Polym. Bulletin, 53, p. 181 (2005).
- Rikukaua, M.; Sanui, K. - Progr. in Polym. Sci., 25, p. 1463 (2000).
- Silverstein, R.M.; Bassler, G.C.; Morrill, T.C. - �Identifi cação espectrométrica de compostos org�ni-, R.M.; Bassler, G.C.; Morrill, T.C. - �Identificação espectrométrica de compostos org�ni-

cos”, Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro (1994).
- Smitha, B.; Sridhar, S.; Khan, A.A.- J. Memb. Sci., 225, p. 63 (2003).
- Thomas, S.; Zalbowitz, M. Fuel Cell – Green Power. Disponível em: <http://www.education.lanl.

gov/resources/fuelcell>. Acesso em: set. 2008.
- Yuan, X.; Sun, J.C.; Blanco, M.; Wang, H.; Zhang, J. - J. Power Sources, 161, 2, p. 929 (2006).
- Tsai, J-C; Kuo, J-F.; Chen, C-Y – J. Power Sources, 174, p. 103 (2007).
- Ulbrich, M. - Polymer xx. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com>. Acesso em: mar. 2006.
- Wang, F.; Hickenr, M.; Kim, Y.S.; Zawodzinski, T.A.; Mcgrath, J.E. - J. Memb. Sci, 197, p. 231, (2002).
- Walsby, N. Preparation and Characterization of Radiation-Grafted Membranes for Fuel Cells. Aca-

demic Dissertation. Laboratory of Polymer Chemistry, Department of Chemistry, University of Hel-
sinki, Finland (2001).



44    – 2o Trimestre de 2011

ANÁLISE COMPARATIVA DE TÉCNICAS DE  
COMPENSAÇÃO DO ACOPLAMENTO MÚTUO 
PARA SISTEMAS DE ANTENAS DE DF

Bruno Eduardo de Oliveira Machadoa, Maurício Henrique Costa Diasb,*, José Carlos Araujo 
dos Santosb

aCentro Tecnológico do Exército – CTEx, Av. das Américas, 28.705, 23020-470, Rio de Ja-
neiro – RJ, Brasil. 
bSeção de Engenharia Elétrica – SE3 – Instituto Militar de Engenharia; Praça General Tibúrcio, 
80, 22290-270, Rio de Janeiro/RJ, Brasil. 
*mhcdias@ime.eb.br

ABSTRACT

Direction Finding systems (DF systems) are used to identify the direction of 
incidence of one or more electromagnetics signals in a receiving antenna array. In 
such application, mutual coupling between the antennas may generate undesirable 
errors in the final result of the angle of arrival.

The present work deals with the basic methods available in the literature for 
compensating the mutual coupling between antennas in an antenna array. Along the 
text, the main characteristics of such methods are reviewed, followed by a compa-
rative analysis of them, with emphasis on their advantages and disadvantages, with 
focus on DF receiving systems.

Keywords: DF systems; Mutual coupling; Antenna array.

RESUMO

Sistemas de determinação de ângulo de chegada (Direction Finding - DF) ob-
jetivam a identificação da direção de incidência de um ou mais sinais eletromagnéti-
cos a partir de um conjunto de antenas receptoras. Em tal conjunto, o acoplamento 
mútuo entre as antenas pode gerar erros indesejáveis no resultado final do ângulo 
de chegada do sinal.

O presente artigo tem como objetivo fornecer subsídios a futuros estudos so-
bre formas de compensar o efeito do acoplamento mútuo entre antenas de um 
conjunto, com foco em sistemas de DF. Ao longo do texto, são descritas as princi-
pais características dos vários métodos de compensação encontrados na literatura. 
Uma análise comparativa dos mesmos é realizada, onde são destacadas as princi-
pais vantagens e desvantagens de cada método.

Palavras-chave: Sistemas DF; Acoplamento mútuo; Antenas.
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INTRODUÇÃO

Os sistemas de determinação do ângulo de chegada (Direction Finding - DF) 
são responsáveis por identificar a direção de incidência de um ou mais sinais ele-
tromagnéticos em um conjunto de antenas receptoras. Dentre as técnicas de DF 
clássicas, as mais utilizadas são o monopulso e a interferometria, dependendo da 
aplicação e do cenário. A técnica do monopulso é utilizada em sistemas de radar 
e extrai a informação do ângulo de chegada da amplitude ou da fase de um único 
pulso recebido por mais de uma antena. Já a interferometria, que realiza a com-
paração de fase dos sinais recebidos por várias antenas de um conjunto, pode ser 
empregada tanto em sistemas de radar quanto em sistemas de comunicações. 
Outras técnicas clássicas menos utilizadas fazem uso da variação da frequência 
Doppler, da matriz Butler, de lentes de microondas, de varredura mecânica e do 
princípio Watson-Watt (Machado, 2010).  

Atualmente, técnicas de DF que empregam processamento digital de sinais são 
cada vez mais utilizadas, visto que proporcionam um tratamento adequado do sinal 
para a determinação precisa do ângulo de chegada em cenários complexos. Com es-
tas técnicas, é possível determinar o ângulo de chegada de um sinal na presença de 
ruído, de sinais interferentes e de múltiplas parcelas mo mesmo, devido à propagação 
por multipercursos. Um exemplo é a técnica MUSIC (Multiple SIgnal Classification), 
que faz uma separação do sinal e do ruído em subespaços diferentes antes de determi-
nar o ângulo de chegada, melhorando a resolução do resultado comparado a métodos 
tradicionais de formação de feixe (Stoica e Arye, 1989; Rohde & Schwarz, 2004). 

Na teoria sobre técnicas de DF, é usual considerar que os sinais incidentes são 
oriundos de fontes distantes que produzem efeitos isolados nas antenas receptoras. 
Com isso, as interações entre as antenas do conjunto, referidas na literatura como 
acoplamento mútuo, não são consideradas, o que torna os resultados teóricos dife-
rentes dos práticos. Portanto, um método para compensar o efeito do acoplamento 
mútuo deve ser aplicado nos sinais recebidos antes de se aplicar a técnica de DF.

O presente texto tem por finalidade apresentar uma análise comparativa das 
principais técnicas de compensação do acoplamento mútuo em sistemas de ante-
nas de DF. Para tal, a próxima seção apresenta detalhada e separadamente vários 
métodos de compensação do efeito de acoplamento mútuo entre antenas. Uma 
comparação crítica entre estes métodos é apresentada na seção seguinte, com 
indicação de suas vantagens e desvantagens. A última seção conclui o trabalho.

MÉTODOS DE COMPENSAÇÃO DO ACOPLAMENTO MÚTUO ENTRE ANTENAS

Os elementos de um conjunto de antenas real interagem uns com os outros, 
alterando a corrente e, consequentemente, a impedância dos seus terminais, quan-
do comparados à situação em que estão isolados. Esta interação, chamada de 
acoplamento mútuo, altera a amplitude, a fase e a distribuição de corrente de cada 
elemento, modificando o diagrama de radiação dos elementos e, consequentemen-
te, do conjunto de antenas como um todo (Balanis, 1997). 

Ao longo dos anos, vários métodos foram desenvolvidos para compensar o efeito 
do acoplamento mútuo em um conjunto de antenas. Alguns destes métodos utilizam 
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parâmetros de circuitos para representar matematicamente o efeito do acoplamento. 
Como exemplo, tem-se: o método da tensão de circuito aberto (Gupta e Ksienski, 1983; 
Hui, 2007), que utiliza parâmetros Z, em sua definição convencional; o método da im-
pedância mútua de recepção (Hui, 2003a; Hui, 2003b; Hui, 2004; Hui, 2007), que utiliza 
uma definição alternativa de impedância mútua para sistemas receptores; e o método 
dos parâmetros S (LO e VU, 1988), que utiliza parâmetros de espalhamento. 

Outros métodos baseiam-se nos diagramas de radiação dos elementos do 
conjunto de antenas para formular matematicamente o efeito do acoplamento mú-
tuo. Neste caso, destacam-se o método do diagrama de elemento isolado (Steyskal 
e Herd, 1990) e o método do diagrama de elemento acoplado (Hui, 2007), que ana-
lisam o efeito do acoplamento mútuo sobre o diagrama de radiação do conjunto de 
antenas e buscam formas de compensá-lo matematicamente. 

Existem ainda alguns métodos menos usados, mas que podem ser úteis de-
pendendo do cenário ou da aplicação. Um deles é o método da onda completa (Hui, 
2007), que é estritamente matemático e depende de aproximações das distribui-
ções de corrente das antenas. Outro exemplo é o método da calibração (Hui, 2007), 
que é parcialmente empírico e depende que o cenário permaneça inalterado para 
ser eficiente. Por fim, pode ser citado o método de compensação pelo projeto da 
antena (Quian et al., 1999; Frederick et al., 2004), onde há um cuidado especial na 
especificação da antena isolada e do conjunto de antenas a fim de que a interação 
entre as mesmas seja a mínima possível. A seguir, os métodos previamente citados 
são descritos mais detalhadamente. 

Método da Tensão de Circuito Aberto
Segundo Hui (2007), o Método da Tensão de Circuito Aberto, sugerido por 

Gupta e Ksienski (1983), é o método mais antigo usado para analisar o efeito do 
acoplamento mútuo em um conjunto de antenas. Neste método, o acoplamento 
mútuo entre duas antenas é caracterizado por uma impedância mútua, cuja defini-
ção possui a mesma forma daquela usada originalmente em análise de circuitos: 
os parâmetros Z da análise de circuitos. Desta forma, o método trata o conjunto 
de antenas como um circuito de N portas e relaciona as tensões nos terminais das 
antenas Vj com as chamadas “tensões de circuito aberto” Vocj através da matriz im-
pedância, conforme a Eq. (1). As tensões de circuito aberto são tratadas por Gupta 
e Ksienski (1983) como aquelas decorrentes apenas de uma fonte externa, ou seja, 
sem o efeito do acoplamento mútuo, considerando que as antenas vizinhas do 
conjunto não contribuem para tal efeito na situação de terminais em circuito aberto.

(1)

 Na Eq. (1), Zij  é a impedância mútua entre as antenas i e j, Zii  é a autoimpe-
dância da antena i e ZL  é a impedância de carga de cada porta do circuito associa-
do ao conjunto de antenas.
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Segundo Hui (2007), este método não reproduz exatamente a situação real 
de um conjunto de antenas receptoras, já que, em tal situação, todos os ele-
mentos do conjunto são excitados por uma fonte externa ao mesmo e não por 
fontes conectadas aos seus terminais, conforme prevê a definição de parâmetro 
Z. Além disso, não se pode supor que a impedância mútua é independente das 
cargas conectadas aos terminais das antenas e que as tensões de circuito aber-
to são livres de acoplamento mútuo.

Método da Onda Completa
O Método de Onda Completa busca resolver o problema de valor de con-

torno inteiro do campo eletromagnético, para um conjunto de antenas como um 
todo, pelo método dos momentos (Hui, 2007). Ele usa grandezas mensuráveis 
do conjunto, tais como as tensões e as correntes nos terminais, que estão sob 
efeito do acoplamento mútuo, para calcular o campo incidente no conjunto, que 
é livre de acoplamento. No entanto, como as distribuições de tensão e de cor-
rente nos terminais das antenas não são conhecidas, mas apenas os valores 
absolutos de tais parâmetros, para resolver o problema é necessário fazer algu-
mas aproximações, como postular uma distribuição de corrente para o campo 
incidente ou uma direção de chegada para o mesmo. O desempenho do método 
depende destas aproximações, que muitas vezes podem não ser realistas. O 
escopo de aplicação do método é, portanto, limitado. Por outro lado, se for pos-
tulado que o campo incidente é completamente conhecido, então este método 
pode servir como uma ferramenta de análise precisa para investigar o efeito do 
acoplamento mútuo no desempenho de um conjunto de antenas.

Método do Diagrama de Elemento Isolado
Este método foi proposto por Steyskal e Herd (1990) para compensar o 

acoplamento mútuo em um conjunto de antenas pequeno. A tensão nos termi-
nais de uma antena particular do conjunto (tensão acoplada) é expressa como a 
soma de duas parcelas. A primeira é devida à resposta do diagrama de radiação 
isolado daquela antena particular ao sinal incidente. A segunda é uma combina-
ção linear das respostas dos diagramas de radiação isolados de todas as outras 
antenas do conjunto ao sinal incidente. O acoplamento mútuo entre a antena 
particular e os outros elementos do conjunto é modelado por um conjunto de 
coeficientes de acoplamento, que, quando agrupados com os coeficientes de 
todas as antenas do conjunto, formam uma matriz de acoplamento relacionando 
as tensões acopladas e desacopladas. Considerando os coeficientes de acopla-
mento conhecidos, as tensões desacopladas podem ser determinadas a partir 
das tensões medidas nos terminais das antenas. Matematicamente, a compen-
sação consiste na multiplicação de uma matriz com o vetor de sinal recebido. 
Com isso, o sinal é restaurado como se fosse recebido pelos elementos isolados 
na ausência do acoplamento mútuo. Este procedimento é expresso pela Eq. (2), 
onde, para determinar o vetor [Vd

 ], que representa os sinais desejados não-per-
turbados, basta realizar uma simples multiplicação do vetor de sinais recebidos 
[v] com a matriz de acoplamento inversa [C –1].

[ v d ] = [C –1] . [v]            (2)
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Steyskal e Herd (1990) calculam os coeficientes de acoplamento, ou seja, os 
elementos da matriz de acoplamento [C], pelo método da decomposição de Fou-
rier e estabelecem equações para os mesmos respeitadas as devidas restrições 
matemáticas. 

Método do Diagrama de Elemento Acoplado
No Método do Diagrama de Elemento Acoplado, o objetivo é obter as tensões 

acopladas dos elementos do conjunto ao invés das tensões livres de acoplamento 
(Hui, 2007). Mais especificamente, o objetivo é ser capaz de prever as tensões aco-
pladas recebidas através das respostas dos então chamados “diagramas de radia-
ção acoplados” dos elementos do conjunto. O diagrama de radiação acoplado de 
uma antena é o seu diagrama de radiação obtido na presença de todas as outras 
antenas do conjunto, desde que as mesmas não estejam excitadas, ou seja, desde 
que sejam passivas. Desta forma, todo o efeito do acoplamento mútuo é levado em 
consideração. Usando este método, a resposta total do conjunto é expressa como 
uma função dos diagramas de radiação acoplados, ao invés dos diagramas de 
radiação isolados. Portanto, este método não desacopla os sinais acoplados, mas 
leva em consideração todo o efeito do acoplamento mútuo. 

Todos os algoritmos de processamento de sinais que utilizam este método 
devem ser projetados para usarem diagramas de radiação acoplados no lugar dos 
diagramas de radiação isolados. Com isso, os cálculos envolvendo os sinais no 
conjunto de antenas, tais como na aplicação de alguma técnica de DF, podem ser 
realizados como se o acoplamento mútuo fosse nulo, já que estará implícito nos 
resultados. 

Método da Calibração
Neste método, uma matriz de acoplamento é, em geral, formada a priori. A 

matriz de acoplamento relaciona os sinais acoplados com os sinais desacoplados 
e é semelhante à matriz impedância do Método da Tensão de Circuito Aberto des-
crito anteriormente. O passo importante no Método da Calibração é determinar a 
matriz de acoplamento por um processo experimental ou por um método de cálculo 
iterativo baseado em algumas condições iniciais conhecidas. Uma vez conhecida 
a matriz de acoplamento, os sinais desacoplados podem ser determinados a partir 
dos sinais acoplados através de uma transformação usando a matriz de acopla-
mento (Hui, 2007). 

O desempenho deste método depende criticamente da precisão nas medidas 
ou nos cálculos da matriz acoplamento. Geralmente, esta não é uma tarefa fácil, 
porque o número de variáveis a serem determinadas pode ser muito grande. Um 
Problemas associados a este método são o procedimento de medidas trabalhoso 
e a quantidade de passos iterativos para determinar a matriz de acoplamento, que 
deve ser calculada sempre que houver uma mudança na configuração do conjunto 
de antenas ou no ambiente externo.

O acoplamento mútuo em conjuntos de antenas pode ser reduzido ou minimi-
zado por um projeto apropriado dos elementos do conjunto ou das configurações 
do mesmo. Por exemplo, Quian et al. (1999) mostram um conjunto plano de 2 
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antenas Yagi com um acoplamento mútuo muito baixo (|S21| < -22 dB) quando as 
antenas são posicionadas de forma colinear, ao invés de um posicionamento para-
lelo. Quando as antenas Yagi são colineares, elas estão quase na direção do nulo 
de radiação do diagrama de campo próximo do elemento vizinho e isto resulta em 
um baixo nível de acoplamento mútuo.

Fredrick et al (2004) mostram um conjunto de antenas projetado para minimizar 
a corrente parasita sobre as antenas mudando as impedâncias de carga, tal que os 
campos de radiação causados pelos elementos adjacentes sejam reduzidos. Isto 
resulta nos diagramas de elemento ativo (acoplado) das antenas do conjunto seme-
lhantes àqueles diagramas de elemento isolado (desacoplado), isto é, o acoplamento 
mútuo é consideravelmente reduzido. Vale destacar que este método, apesar de ser 
bastante efetivo e simples, só é aplicável a tipos específicos de antenas.

Método dos Parâmetros S
Segundo Hui (2007), no Método dos Parâmetros S, o conjunto de antenas 

(transmissoras ou receptoras) é modelado como um circuito de N portas usando 
parâmetros de espalhamento. Uma vez determinados todos os parâmetros S, os 
sinais desacoplados podem ser calculados a partir dos sinais acoplados medidos 
nos terminais das antenas do conjunto. Este procedimento pode ser representado 
pela Eq. (3):

[ v –
 ] = [[I] – L. [S]]–1 . [A0]–1] . [V0]              (3)

onde [V_] é o vetor de sinais medidos nos terminais das antenas do conjunto, 
[ ]I  é a matriz identidade de ordem N, L  é o coeficiente de reflexão das portas (con-
siderando o mesmo em todas as portas), [S] é a matriz de espalhamento relacio-
nada ao circuito da Figura 1, [V0] é o vetor de sinais com o efeito do acoplamento 
mútuo compensado e [S] = [I] – 2. [A0]–1.

Com isso, de posse dos coeficientes de reflexão das portas e da matriz S 
do conjunto, é possível determinar as tensões de circuito aberto (desacopladas) a 
partir das tensões medidas (acopladas). Porém, Hui (2007) afirma que este método 
possui um desempenho semelhante ao do Método da Tensão de Circuito Aberto e 
sofre dos mesmos problemas, já que sua formulação matemática tem origem na 
definição convencional de impedância mútua.

Figura 1 – Análise de um conjunto de antenas receptor a partir de um circuito de N portas 
e parâmetros S (LO e VU, 1988).
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Método da Impedância Mútua de Recepção
Devido aos fatores citados por Hui (2004), faz-se necessário definir a impedân-

cia mútua de uma forma diferente para o tratamento adequado de conjuntos recep-
tores. Na prática, segundo Hui (2003b), é impossível medir as distribuições de cor-
rente reais nos elementos do conjunto. Todavia, pode ser utilizada uma aproximação. 
Sabe-se que, para um dipolo de meia-onda, a distribuição de corrente excitada por 
uma onda plana é bastante estável quando a onda incide por uma direção aproxima-
damente normal ao dipolo. Portanto, costuma-se obter uma distribuição de corrente 
estimada do dipolo excitando-o com uma onda plana incidindo pela direção normal. 
Tal distribuição de corrente é mostrada na Figura 2. O cálculo das impedâncias mú-
tuas é então todo baseado nesta distribuição de corrente. Para isso, postula-se que 
a mesma flui através do i-ésimo elemento, excitando o k-ésimo, que está conectado 
a uma carga terminal ZL, gerando uma tensão sobre a mesma. 

Figura 2 – Distribuição de corrente normalizada estimada em 2,4 GHz sobre uma antena dipolo de meia-onda 
com uma carga de 50 Ω em seus terminais (HUI, 2003b).

Como cenário para gerar uma nova definição de impedância mútua, Hui (2003) 
considera um conjunto de antenas dipolo com N elementos, conforme mostrado na 
Figura 3. Admita-se que os dipolos são fios finos de comprimentos iguais l = 0,5 
e raio a << λ onde λ é o comprimento de onda do sinal no espaço livre. O conjunto 
está posicionado ao longo do eixo x com um espaçamento uniforme D entre as 
antenas, as quais são orientadas com seus eixos paralelos ao eixo z e todas são 
conectadas em seus centros a uma carga terminal ZL. 
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Figura 3 – Conjunto linear de antenas dipolo para a definição da nova  
impedância mútua (HUI 2003b).

Desta forma, com a incidência de um campo elétrico, os elementos do conjun-
to são excitados com distribuições de corrente I k (k = 1, 2, ..., N), cujos valores nas 
cargas terminais são representados por I k

t . Utilizando o princípio da superposição, 
a tensão através da carga terminal de um elemento particular do conjunto pode ser 
considerada como devida a dois tipos de fontes de excitação: o sinal incidente e os 
campos devidos às correntes nos outros elementos de antena. Por exemplo, para 
o k-ésimo elemento, pode-se escrever:

Z L I 
k
t
 = Z k

t
 I 1

t
 + ... + Z k(k–1)

t
 Z k(k–1)

t  I k+1
t +...+ Z kN

t  I N
t
 + U k

t                                     (4)

onde  Z k
t
 (i = 1, 2, ..., k-1, k+1,..., N) é a impedância mútua entre o k-ésimo e o  

i-ésimo elementos e U k
t
 é a tensão através da carga terminal do k-ésimo elemento 

devida apenas ao sinal incidente. O subscrito “t” indica que as variáveis são re-
feridas aos terminais das antenas. Com isso, a impedância mútua de recepção é 
definida conforme a equação:

                    (5)

ou seja, a impedância mútua de recepção Z k
t  é a razão entre a tensão induzida 

sobre a carga nos terminais da antena k (V k
t
) e a corrente que flui através da carga 

conectada aos terminais da antena i (I k
t
), considerando que a tensão induzida k

tV  
é decorrente do campo gerado pela corrente I i

t .
Analisando a Eq. (4), percebe-se que o lado esquerdo representa a tensão 

medida real na carga terminal da k-ésima antena e o lado direito consiste nas ten-
sões devidas aos dois tipos de fontes de excitação. Com isso, se as impedâncias 
mútuas são quantificadas, as tensões devidas ao efeito do acoplamento mútuo po-
dem ser encontradas e, consequentemente, pode ser encontrada a tensão devida 
apenas ao sinal incidente.

Generalizando para o caso de um conjunto receptor de N elementos, as ten-
sões medidas nos terminais das antenas relacionam-se com as tensões com o 
efeito do acoplamento compensado conforme mostrado na equação:

Z k
t

= V k
t

I i
t
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                   (6)

COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS DE COMPENSAÇÃO DO ACOPLAMENTO 
MÚTUO

Baseado no exposto ao longo deste artigo e na bibliografia relacionada ao 
assunto, são resumidas na Tabela 1 as principais vantagens e desvantagens dos 
métodos de compensação do acoplamento mútuo abordados.

Tabela 1 – Vantagens e desvantagens dos métodos de compensação do acoplamento mútuo.

Método Vantagens Desvantagens

Método da Ten-
são de Circuito 

Aberto

- utiliza parâmetros da teoria de circuitos 
(mesma definição);
- várias referências disponíveis (muito 
utilizado com conjuntos transmissores);
- método didático para iniciar o estudo 
sobre acoplamento.

 - Geração de erros na aplicação em conjun-
tos receptores;
 - não considera as cargas nos terminais das 
antenas;
- várias referências criticam os problemas 
com este método;
- desconsidera que antenas com terminais 
abertos podem participar do acoplamento.

Método da Onda 
Completa

- ferramenta precisa quando o campo é 
totalmente conhecido.

- necessidade de aproximar a distribuição de 
corrente da antena;
 - desempenho depende das aproximações;
- cálculos mais complexos (método dos mo-
mentos). 

Método do 
Diagrama de 

Elemento 
Isolado

- não requer antenas recíprocas no con-
junto;
 - desequilíbrios no canal manifestam-se 
nos coeficientes de acoplamento. 

 - aplicável a conjuntos de antenas pequenos;
- necessidade de vários cálculos de diagra-
mas e outros cálculos complexos para obter 
os coeficientes de acoplamento.

Método do 
Diagrama de 

Elemento 
Acoplado

- cálculos rápidos porque os diagramas já 
estão disponíveis;
- solução para os casos onde a análise 
clássica (multiplicação de diagramas) ou 
os métodos numéricos não são possíveis;
- utiliza os cálculos do caso sem acopla-
mento com a utilização dos diagramas 
acoplados.

- necessidade de uma memória enorme para 
armazenar os diagramas;
- devem ser realizadas muitas medidas de 
diagramas, que devem ser repetidas com a 
mudança de cenário.

Método da  
Calibração

- uma vez determinada a matriz acopla-
mento, os sinais podem ser facilmente 
desacoplados. 

- depende da precisão de um processo expe-
rimental ou de um cálculo iterativo, baseado 
em condições iniciais conhecidas;
- os procedimentos devem ser repetidos a 
cada mudança de cenário;
- adequado para conjuntos de antenas simples.

Compensação 
pelo Projeto da 

Antena

- não são necessários cálculos, mas 
apenas um bom projeto de antenas  
(ex.: antenas com ganho nulo na direção 
das vizinhas).

- só é aplicável a tipos específicos de antenas.
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Método Vantagens Desvantagens

Método dos 
Parâmetros S

- cálculos simples e baseados na teoria 
de circuitos;
- utiliza parâmetros S, que são mais fá-
ceis de medir em frequências altas;
- a partir da matriz S, é possível realizar 
a compensação do acoplamento direta-
mente. 

- mesmos problemas do Método da Tensão 
de Circuito Aberto;
 - inadequado para conjuntos receptores.

Método da Impe-
dância Mútua de 

Recepção

- considera a fonte em campo distante, 
todos os terminais com carga e a dire-
ção de incidência do sinal;
- elimina os erros gerados pela definição 
convencional de impedância mútua para 
conjuntos de antenas receptoras;
- existência de várias referências positi-
vas sobre o método; 
- possibilidade de elaborar um procedi-
mento de medidas para determinar os 
parâmetros de acoplamento.

- utiliza uma distribuição de corrente aproxi-
mada;
- ausência de referências que não utilizam 
antenas filamentares, apesar deste tipo de 
antena não ser uma restrição para o método. 

CONCLUSÕES

Após descrever os métodos de compensação do acoplamento mútuo entre 
antenas, incluindo suas vantagens e desvantagens, observa-se que o Método da 
Tensão de Circuito Aberto e o Método dos Parâmetros S constituem boas opções 
para aplicações com conjuntos de antenas transmissoras, já que suas restrições 
não são associadas ao modo transmissor e apresentam uma formulação matemá-
tica relativamente simples. Para conjuntos de antenas receptoras, a melhor alter-
nativa é o Método da Impedância Mútua de Recepção, já que se trata do método 
que considera de forma mais fiel o cenário de um conjunto de antenas no modo 
receptor, além de também apresentar uma formulação matemática simples. 

É possível, ainda, utilizar o Método da Calibração em cenários fixos, apesar 
de não haver muitas referências sobre o assunto, e realizar a compensação pelo 
projeto da antena em sistemas mais específicos. Porém, a grande maioria das re-
ferências ainda se baseia nos métodos de compensação do acoplamento mútuo 
entre antenas com parâmetros Z ou S.

Atualmente, com o aumento da capacidade de processamento e de memória 
dos microcomputadores, estão sendo desenvolvidos e aprimorados vários softwa-
res de simulação nas áreas de antenas, microondas e RF. Como exemplo, pode 
ser citado o CST Studio Suite®, que possibilita a modelagem e a simulação de 
sistemas bastante complexos, considerando vários tipos de sinais e de condições 
de contorno (CST, 2010). No CST Studio Suite® é possível realizar a análise do sis-
tema nos domínios do tempo e da frequência e, associado às funcionalidades do 
MatLab®, ferramenta bastante conhecida na área de engenharia, é possível simular 
vários métodos de compensação de acoplamento mútuo. Desta forma, é possível 
economizar tempo e recursos, já que se evita a realização de medidas na fase de 
planejamento de um projeto (Machado, 2010). Tal procedimento será explorado em 
artigos futuros.
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ABSTRACT

Bacterial resistance to different antibiotics has been a limitation for the treat-
ment of infections, thus stimulating the interest in the development of new antimi-
crobial agents. This manuscript reports the different methods for the synthesis of 
3,5-disubstituted 4,5-dihydro-isoxazoles employing 1,3-dipolar cycloaddition reac-
tions between nitrile oxides and unsaturated systems. The methods were divided in 
two groups, involving reactions by dehydrogenation of nitrocompounds or dehydro-
halogenation of aldoximes. The synthesis and bioac tivity (antibacterial and antifun-
gal) of 3-(2-furyl)-4,5-dihydro-Isoxazoles derivatives are also reported. 

Keywords: 4,5- dihydroisoxazole, nitrile oxide, bioactivity, cycloaddition.

RESUMO

A resistência bacteriana a diferentes antibióticos tem sido uma limitação no 
tratamento de infecções, fato que aumenta o interesse no desenvolvimento de no-
vos agentes antimicrobianos. Este trabalho reporta os diferentes métodos para a 
síntese de 4,5-dihidro-isoxazóis, 3,5-dissubistituídos empregando reações de ciclo 
adição 1,3 dipolar entre óxidos de nitrila e sistemas insaturados. Os métodos foram 
divididos em dois grupos, envolvendo reações de desidrogenacao de nitro compos-
tos ou desidrohalogenacao de aldoximas. A síntese e bioatividade (antibacteriana e 
antifúngica) de 3-(2-furil)-4,5-dihidro-Isoxazóis também são reportadas.

Palavras-chave: 4,5- dihidroisoxazol, óxido de nitrila, bioatividade, cicloadição

INTRODUÇÃO

A crescente procura por substâncias com atividade biológica vem demonstrando 
que os heterociclos são de grande importância na síntese de compostos de 
interesse biológico. Tendo em vista que na natureza mais da metade dos compostos 
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apresentam anéis heterocíclicos em suas estruturas, esta classe de compostos 
possui destacada importância na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos 
com propriedades farmacológicas (Dallanoce, 2006; Patrick, 2001).

Os 4,5 diidro-isoxazóis, também chamado de isoxazolinas, fazem parte de 
uma classe de heterociclos amplamente descrita na literatura, os quais podem 

ser precursores de diferentes compostos bioativos (Basappa, 2003; Plenkiewicz 
& Zagozda, 2007; Soro, 2006). Os derivados isoxazolínicos são conhecidos 
por apresentarem uma diversificada atividade biológica, tais como: antibiótica, 
antineoplásica, antiviral e antifúngica (Basappa, 2003; Lee, 2007; Pirrung, 2002).

A produção de 4,5-diidro-isoxazóis a partir da reação de ciclo-adição 1,3 dipolar 
de óxido de nitrilas e alcenos tornou-se um rota muito utilizada na síntese de 
produtos naturais e novas moléculas com atividade biológica (Basra et al., 2000).

REAÇÕES DE CICLOADIÇÃO 1,3 DIPOLAR

A reação de ciclo-adição é um dos processos mais importantes para a síntese 
de heterociclos de cinco membros, podendo fornecer diferentes compostos (Figu-
ra.1), tais como: 4,5-diidro-isoxazóis (1), isoxazóis (2), oxadiazóis (3) e triazóis (4) 
(Rodrigues & Aguiar, 2001; Donnici et al., 2006).

O conceito geral da reação de cicloadição 1,3 dipolar foi introduzido por Huis-
gen nos anos 60. Este trabalho indicava a base para a compreensão do mecanismo 
das reações de cicloadição (Huisgen, 1968). Ao mesmo tempo, surgiu um novo 
conceito de conservação da simetria de orbitais, desenvolvido por Woodward e 
Hoffmann (1965). Este trabalho foi um marco importante para a compreensão do 
mecanismo concertado das reações de cicloadição e contribuiu para o entendimen-
to da reatividade e regiosseletividade deste tipo de reação (Woodward & Hoffmann, 
1965).

Woodward e Hoffmann descreveram um novo conceito sobre a teoria dos 
orbitais de fronteira (OMF), onde foi evidenciado que o entrosamento mais favo-
rável dos orbitais ocorria entre o HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) e o 
LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) com mesma simetria e dimensões 

Figura 1 - Heterociclos formados a partir de reações de cicloadição 1,3-dipolar.
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próximas. O LUMOdipolo pode interagir com o HOMOdipolarófilo  e o HOMOdipolo  com o 
LUMOdipolarófilo, sendo que a interação favorecida é aquela que apresenta a menor 
diferença de energia (∆E) entre os orbitais. Este tipo de interação esta associado 
ao mecanismo de reação apresentado na fig. 02 (Gothelf & Jorgensen, 1998; Nair 
et al., 2000; Woodward e Hoffmann, 1965).

Figura 2 - Esquema mecanístico de reação de cicloadição 1,3 dipolar

Dentre os diferentes tipos de dipolos podem ser destacados as nitronas, azi-
das e óxidos de nitrila, sendo que estes últimos reagem facilmente com alcenos 
e alcinos, fornecendo, de maneira regiosseletiva, como produto final, 4,5-diidro-
-isoxazóis ou isoxazóis. Usualmente, estes dipolos são preparados in situ, visto que 
dimerizam facilmente, produzindo furoxanos (Nair & Suja, 2007; Rodrigues, 2008; 
Weidner-Wells et al., 1998).

Metodologias para Obtenção de Óxidos de Nitrila

Obtenção de óxido de nitrila a partir de nitrocompostos

Em 1960, Mukaiyama e Hoshino reportaram pela primeira vez a obtenção de 
óxidos de nitrila a partir do tratamento de nitroalcanos primários com fenil-isociana-
to. Essas reações eram realizadas rapidamente na presença de uma quantidade 
catalítica de alquil-aminas terciárias como trietilamina ou tri-n-butilamina (Mukaiya-
ma & Hoshino, 1960). 

O tratamento do nitroalcano (5) com uma amina terciária (6) como catalisador  
fornece o íon nitronato (7), o qual reage com o fenil-isocianato (8) produzindo o 
intermediário (9). Este último decompõe-se no ácido carbâmico (10) e no óxido de 
nitrila (11). A dimerização de óxidos de nitrila leva à formação de furoxanos (12) e 
o ácido formado se decompõe levando à formação de dióxido de carbono e amina 
(13). Esta, reagindo com o fenil-isocianto, gera a uréia (14). O óxido de nitrila for-
mado reage com um dipolarófilo produzindo o produto (15) conforme apresentado 
na FIG. 3 (Mukaiyama & Hoshino, 1960). Ainda que seja um método eficiente para 
o preparo de uma variedade de heterociclos, essa metodologia apresenta como 
fatores limitantes a pouca disponibilidade de nitrocompostos, bem como a possibi-
lidade de formação de diferentes produtos laterais (Shimizu et al., 1986).
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Figura 3 - Formação de óxido de nitrila a partir de nitroalcanos.

Posteriormente, outras metodologias foram desenvolvidas visando facilitar a for-
mação do íon nitronato. Como exemplo, Shimizu et al. utilizaram cloreto de sulfonila e 
cloroformato de etila na presença de trietilamina (Shimizu et al., 1986).

Em 1996, Kumaran reportou o tratamento de nitroalcanos primários com uma 
base, metóxido de sódio ou hidreto de sódio. A reação subsequente com tetracloreto 
de titânio (TiCl4) forneceu o cloreto de imidoíla em bons rendimentos, os quais em 
presença de base forneciam os respectivos óxidos de nitrila (FIG. 4) (Kumaran, 1996).

Figura 4 - Síntese de óxido de nitrila a partir do tratamento do nitronato com TiCl4  e base.

Em 2003, Giacomelli et al. reportaram a reação de nitroalcanos com 4-[4,6-di-
metóxi(1,3,5)triazina-2-il]-4-metil-morfolínio (DMTMM) em presença de uma pequena 
quantidade de dimetil-aminopiridina (DMAP). O DMAP foi utilizado como catalisador 
na conversão de nitroalcanos a óxido de nitrila, o qual em presença do dipolarófilo 
forneceu isoxazóis a temperatura ambiente (Figura 5) (Giacomelli et al., 2003).

Figura 5 - Formação de isoxazóis a partir de nitroalcanos em presença de 4-[4,6-dimetóxi(1,3,5)triazina-2-il]-4-
-metil-morfolínio.
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Obtenção de óxido de nitrila a partir da oxidação de aldoximas
Grundmann & Ritcher (1967) reportaram pela primeira vez a halogenação de 

aldoximas utilizando hipobromito de sódio (NaOBr) em solução alcalina, com pos-
terior por “..desidroalogenação dos respectivos haletos de imidoíla.

No ano seguinte, Grundmann & Ritcher (1968) demonstraram a formação 
de óxidos de nitrila a partir do tratamento de aldoximas com N-bromo-succinimida 
(NBS) em uma solução de N,N-dimetil-formamida (DMF) e uma base (etóxido de 
sódio ou trietilamina). Esta reação era conduzida a baixa temperatura (Figura 6) e 
produziu bons rendimentos (Grundmann & Ritcher, 1968).

Figura 6 - Obtenção de óxido de nitrila empregando NBS.

Chiang (1971) investigou o uso de cloro gasoso (Cl2) na cloração de benzoaldoxi-
mas com diferentes substituintes. O autor concluiu que a formação do cloreto de imidoí-
la era influenciada pela natureza do solvente e do grupo substituinte (elétron-doador ou 
elétron-receptor) presente no anel aromático (Figura7) (Chiang, 1971). Uma limitação 
bastante significativa para essa metodologia é a possibilidade de cloração do anel aro-
mático quando a benzoaldoxima contém substituinte elétron-doador (Chiang, 1971).

Figura 7 - Metodologia de obtenção do cloreto de imidoíla empregando cloro gasoso
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Alguns anos depois, Liu et al. propuseram a obtenção de cloreto de imidoíla a 
partir do tratamento de aldoximas com N-cloro-succinimida (NCS) em N,N-dimetil-
-formamida (DMF) (Figura 8). Essa metodologia substituiu a desidroalogenação 
oxidativa de aldoximas utilizando Cl2, pois a cloração do anel aromático só ocorreria 
na presença de um grupo fortemente ativador (Liu et al., 1980).

Figura 8 - Formação do óxido de nitrila pelo tratamento de aldoximas com NCS em DMF.

 
Em 1982, Lee descreveu uma metodologia para síntese de cloretos de imido-

íla envolvendo halogenação de oximas. Este procedimento consistiu no tratamento 
de aldoximas com hipoclorito de sódio (NaOCl). Esse método ainda é bem empre-
gado por utilizar um reagente de baixo custo. Porém, a reação necessita de monito-
ramento, já que o NaOCl é termo e fotossensível. Os rendimentos da formação de 
anéis heterocíclicos desta reação variaram de 19 a 95% (Lee, 1982).

Hassner e Rai (1989) reportaram o uso de N-cloro-N-sódio-4-metil-benzeno-
-sulfonamida (Cloramina T) na conversão, in situ, de aldoximas em óxidos de nitrila. 
A reação utilizando cloramina-T converte toda aldoxima em seu respectivo cloreto de 
imidoíla sem que haja cloração do anel aromático. Esta reação ocorre com aldoximas 
aromáticas e alifáticas fornecendo bons rendimentos (FIG. 9) (Hassner e Rai, 1989).

Figura 9 - Oxidação de aldoximas com Cloramina T
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Em 2001, Rodrigues e Aguiar descreveram uma metodologia de formação 
de óxido de nitrila, utilizando o ácido tricloro-isocianúrico (ATCI) como principal re-
agente (FIG.10). O ATCI é um forte agente oxidante que converte aldoximas em 
cloretos de imidoíla de maneira eficiente. A grande vantagem desta reação esta no 
fato deste reagente apresentar um baixo custo e, boa disponibilidade, bem como 
um procedimento experimental simples (Rodrigues & Aguiar, 2001).

Figura 10 - Obtenção de 4,5-diidro-isoxazóis empregando o ácido tricloro-isocianúrico.

Em 2006, Kaushik e Kumar reportaram que o uso N-terc-butil-N-cloro-cianoa-
mida foi eficiente na conversão de aldoximas em cloreto de imidoíla. O tratamento 
de aldoximas com este reagente a temperatura ambiente forneceu os cloretos de 
imidoíla correspondentes (Figura 11). Em presença de quantidades catalíticas de 
base, os cloretos de imidoílas forneceram os respectivos óxidos de nitrila, os quais 
reagiram com diferentes dipolarófilos, formando os heterociclos com rendimentos 
satisfatórios. (Kaushik, 2006).

Figura 11 - Formação de cloreto de imidoíla empregando N-terc-butil-N-cloro-cianoamida
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SÍNTESE E ATIVIDADE BIOLÓGICA DE DERIVADOS DE 3- (5-NITRO-2-FURIL)-4,5-
-DIIDRO-ISOXAZÓIS

Estudos de modificação de compostos-protótipos têm demonstrado que he-
terociclos como isoxazóis e 4,5-diidro-isoxazóis podem apresentar um conjun-
to bastante diversificado de atividade farmacológica (Weidner-Wells et al., 2004; 
Plenkiewicz & Zagozda, 2007).

Neste âmbito, a inserção de um radical nitrofuril no C-3 do heterociclo 4,5-dii-
dro-isoxazol tem influenciado na bioatividade. Os nitrocompostos, a partir da déca-
da de 40, receberam uma maior atenção devido a sua utilização terapêutica (Tava-
res et al., 2009), destacando-se os nitrofuranos que são um importante grupamento 
capaz de influenciar na atividade antibacteriana, antifúngica e antiprotozoário (Ha-
ber & Schoenberger, 1968; Hoyle & Howarth, 1973; Lee, 2007).

Em 1967, Sasaki & Yoshioka sintetizaram, a partir de reação de cicloadição, 
derivados de 3-(5-nitro-2-furil)-4,5-diidro-isoxazóis. Foram utilizados dois métodos 
distintos; no primeiro método o óxido de nitrila foi preparado in situ a partir do clore-
to de imidoíla e trietilamina em éter; já no segundo, o cloreto de imidoíla foi adicio-
nado ao dipolarófilo utilizando tolueno como solvente, e o sistema foi mantido em 
refluxo a 160ºC por 18 horas (Sasaki & Yoshioka, 1967).

No ano seguinte, Sasaki & Yoshioka reportaram a síntese de 3-(5-nitro-2-
-furil)-4,5-diidro-isoxazóis a partir de cloretos de imidoíla utilizando enaminas como 
dipolarófilos (FIG. 12) e, posteriormente, através de hidrólise ácida foram obtidos 
derivados de isoxazóis (Sasaki & Yoshioka, 1968).

Figura 12 - Obtenção de derivados de isoxazóis utilizando enaminas como dipolarófilo.

Em 1971, Minami et al. reportaram a síntese e a avaliação biológica de dife-
rentes derivados isoxazolínicos a partir do 5-nitro-2-furaldeído (Minami et al.,1971). 
Os compostos apresentam atividade biológica (Tabela 1) frente as bactérias Sta-
phylococcus aureus, Bacilus subtilis, Escherichia coli e Mycobacterium tuberculo-
sis, entre outras (Minami et al., 1971).
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Tabela 1 - Concentrações inibitórias mínimas (CIM) para os derivados isoxazolínicos.
Fonte: Minami et al., 1971

Em 1973, Hoyle e Howarth avaliaram a atividade biológica de diferentes deri-
vados de 3-(5-nitro-2-furil)-4,5-diidro-isoxazóis. Os derivados isoxazolínicos com o 
nitrofurano no C-3 do heterociclo apresentaram propriedades farmacológicas, tais 
como propriedades antifúngicas, antivirais e, em particular, antibacteriana, princi-
palmente aquelas relacionadas ao trato urinário (Hoyle & Howarth, 1973).

Os antibióticos derivados de nitroaromáticos são uns dos poucos que têm 
demonstrado atividade contra Mycobacterium tuberculosis. Lee et al. (2007) de-
senvolveram uma série de nitrofuril-amidas com excelente atividade in vitro contra 
Mycobacterium tuberculosis. No entanto, esta série de compostos não apresentou 
um bom desempenho durante estudos in vivo, devido a uma curta meia-vida bioló-
gica e a rápida eliminação (Lee, 2007). 

Segundo os autores, a principal razão para a instabilidade metabólica é resul-
tante do grupo amida. Com isso, Lee et al. avaliaram a substituição da amida por 
um anel isoxazolínico, visto que este representa um sistema bioisóstereo estável 
que se encontra em muitos fármacos e moléculas bioativas (Lee, 2007).

Os resultados mostraram que todos os compostos sintetizados apresentaram 
uma melhor atividade contra Mycobacterium tuberculosis in vitro (TAB. 2) e melhoraram 
o tempo de meia-vida correspondente aos compostos da série anterior (Lee, 2007).

Tabela 2 - Atividade contra Mycobacterium tuberculosis dos compostos isoxazolínicos com nitrofurano.
Fonte: Lee et al., 2007
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Atividade biológica e toxicológica de nitrofuranos

O planejamento de novas substâncias bioativas envolve a determinação de di-
ferentes parâmetros fisico-químicos e eletrônicos da molécula. Dentre os diferentes 
tipos de substituintes, o grupo nitro faz-se presente em diferentes moléculas com 
atividades biológicas, nas diferentes classes terapêuticas, tais como: antiflamatório 
(nimesulida), antibacteriano (cloranfenicol, nitrofural) e antiparasitário (nifurtimox; 
benznidazol) (Bosquesi et al., 2008; Tavares et al., 2009).

A atividade biológica desta classe de compostos é dependente da presença 
do grupo nitro ligado à molécula e resulta, basicamente, de mudanças na estabili-
dade do mesmo, intermediada por interações entre o nitrocomposto e o seu alvo. 
Em nível molecular estas mudanças ocorrem devido à facilidade de redução do 
grupo nitro, característica resultante do seu caráter fortemente aceptor de elétrons 
(Tavares et al., 2009). A maioria dos compostos nitrados com ação farmacológica 
apresentam o mecanismo de biorredução enzimática, o que resulta na formação de 
radicais livres, como provável mecanismo de ação (Tavares et al., 2009; Bosquesi 
et al., 2008).

No entanto, a possibilidade da atividade biológica ser dependente da ligação 
dos intermediários de nitrorredução ao DNA promove questionamentos sobre o 
caráter mutagênico dos nitrocompostos. Estudos realizados nos últimos anos de-
monstraram que a provável ação mutagênica, assim como a toxicidade dos nitro-
compostos, é dependente de fatores como a estrutura química, tempo de exposi-
ção e dose utilizada, o que demonstra a possibilidade, sob condições controladas, 
do emprego terapêutico de alguns nitrocompostos (Tavares et al., 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer das últimas décadas, o desenvolvimento de fármacos eficientes 
no combate a infecções bacterianas revolucionou o tratamento médico, ocasionan-
do a redução drástica da mortalidade causada por infecções microbianas. O uso 
inadequado e indiscriminado dos antibióticos favorecem o aparecimento de cepas 
resistentes aos fármacos e conseqüentemente leva a ineficácia dos mesmos.

Neste artigo ficou demonstrado que há diferentes métodos de obtenção de 
4,5-diidro-isoxazóis com a possibilidade de diversificação de seus substituintes. 
Dentre estes, o radical nitrofuril ligado ao C-3 do anel heterocíclico, tem propiciado 
um aumento da bioatividade desta classe de compostos. 

Os nitrocompostos constituem atualmente uma importante classe terapêutica 
devido ao amplo espectro de atividade. Com relação aos mecanismos de ação des-
tes compostos, observa-se que a redução do grupo nitro in vivo é fundamental para 
o estabelecimento da atividade biológica na maioria dos compostos.
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ABSTRACT

A potentially resorbable material was developed by bioactive glass addition to 
bovine mineral. Blocks of femur bovine bone were cut, immersed in sodium hydro-
xide at 60 °C for 24 hours in order to eliminate part of the organic constituents of 
bone.  The pieces were then washed. The mineral bone was obtained by heat tre-
ating the samples at 900 ºC. A niobo-phosphate glass was milled and the powder 
was used to impregnate the mineral bone blocks. The samples were then sintered 
at 1350 °C and a hybrid synthetic-bovine scaffold was obtained. Light and scanning 
electron microscopy (SEM) was used to characterize samples morphology. X-ray 
diffraction analyses (XRD) showed the presence of hydroxyapatite (HA) and trical-
cium phosphate (TCP). Fourier transform infra-red spectroscopy (FTIR) revealed 
the presence of the characteristic functional groups.  FTIR was an important and 
complementary tool to XRD analysis.

Keywords: hybrid synthetic-bovine scaffold, mineral bone, bioactive glass, 
hydroxyapatite, tricalcium phosphate.

RESUMO

Um material potencialmente reabsorvível foi desenvolvido pela adição de vi-
dro bioativo a osso mineral bovino. Blocos de osso de fêmur bovino foram corta-
dos, imersos em hidróxido de sódio a 60 °C por 24 horas para retirada de parte 
do material orgânico, e lavados. O osso mineral foi obtido por tratamento térmico 
das amostras a 900 ºC. Um vidro  niobo-fosfato foi triturado  e o pó  utilizado para 
impregnar os blocos de osso mineral. As amostras foram sinterizadas a 1350 °C e 
um arcabouço híbrido sintético-bovino foi obtido. Microscopia ótica e Microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) foram utilizadas para caracterizar a morfologia. A 
análise por difração de raios X (DRX) mostrou a presença de hidroxiapatita (HA) e 
fosfato tricálcio (TCP). Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fou-
rier (FTIR) revelou a presença de grupos funcionais característicos da presença 

* Tradução do artigo Novel Hybrid Scaffolds Based on Bone Mineral and Bioactive Glass;  Proceedings of the 22nd 
International Symposium on Ceramics in Medicine, Daegu, 2009, p. 181-184.
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das fases identificadas por DRX.  A técnica de FTIR foi uma ferramenta importante 
para confirmar e complementar os resultados de DRX.

Palavras-chave: Arcabouço híbrido sintético-bovino, osso mineral, vidro bio-
ativo, hidroxiapatita, fosfato tricálcio.

INTRODUÇÃO

Arcabouços de fosfato de cálcio têm sido desenvolvidos como enxertos alo-
plásticos (Yamagushi, 1995; LeGeros, 1993) e, mais recentemente, como suporte 
em engenharia de tecidos (Hench, 2005). O osso mineral é uma alternativa, visto 
que este material mantém a arquitetura óssea. Porém, há restrições na utilização 
de um produto de origem animal. Tratamentos químicos e térmicos são geralmente 
necessários para que seja garantida a eliminação de qualquer risco biológico (Pra-
do da Silva, 2002). As cerâmicas de fosfato de cálcio e os vidros bioativos têm sido 
amplamente utilizados em enxertos ósseos. Isto se dá principalmente devido a sua 
bioatividade, baseada na habilidade destes materiais se ligarem quimicamente ao 
tecido ósseo, além de sua capacidade de dissolução e reabsorção in vivo.

Dentre os fosfatos de cálcio, a hidroxiapatita (HA) é o que apresenta maior 
similaridade estrutural e química com a fase mineral do osso e seu uso como subs-
tituto aloplástico tem crescido significativamente (Shors, 1993).  A adição de pe-
quenas frações de vidro bioativo à hidroxiapatita como aditivo de sinterização tem 
mostrado uma otimização das suas propriedades mecânicas e aumento da solubi-
lidade do produto final em relação à HA pura (Knowles, 1996; Queiroz, 2003). Este 
resultado pode estar relacionado à decomposição da HA nas fases α e β TCP, sa-
bidamente mais solúveis, bem como à inibição do crescimento de grão pelo vidro.

Foi demonstrado recentemente que o vidro bioativo niobo-fosfato induziu degra-
dação da HA estequiométrica com a formação de fases α e β TCP após a sinterização. 
Estes vidros não demonstraram citotoxicidade. (Prado da Silva, 2008).  O objetivo des-
te trabalho é obter um arcabouço com taxa de absorção in vivo compatível com a taxa 
de neoformação óssea, prevenindo assim espaços preenchidos com tecido fibroso.

MATERIAIS E MÉTODOS – PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

Blocos de osso de fêmur bovino (10x10x10 mm3) foram cortados e lavados 
em hidróxido de sódio a 60°C por 24 horas. O osso mineral foi obtido por calcina-
ção dos blocos de osso a 900°C por uma hora para que os componentes orgânicos 
fossem volatilizados.

 Um biovidro niobo-fosfato patenteado (Prado da Silva, 2008) foi triturado e  
utilizado para impregnar os blocos de osso mineral. Foram preparadas suspensões 
do biovidro bioativo em etanol nas proporções 10wt% (amostra B) e 12wt% (amos-
tra C). Os blocos de osso foram imersos nessa suspensão e deixados sob agitação 
por 24 horas.  Os blocos foram secos e novamente pesados com o objetivo de 
determinar a porcentagem de vidro impregnado. As amostras foram então sinteriza-
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das com taxa de aquecimento de 5°C por minuto até 1350°C, onde permaneceram 
por uma hora (patamar). Os arcabouços foram resfriados no próprio forno.

Para controle, a amostra A foi preparada sem adição de biovidro e foram uti-
lizados os mesmos parâmetros de sinterização (taxa de aquecimento de 5°C por 
minuto até 1350°C por uma hora e resfriamento no forno).  As análises DRX e FTIR 
foram feitas em amostras produzidas por prensagem uniaxial de pós de HA bovina 
com diferentes frações de vidro bioativo.

CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS

Para caracterização da morfologia, foram utilizadas microscopia óptica (Ste-
reo miscroscope ZEISS model Stemi 2000) e microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) - Edax-EVO. Para análise elementar qualitativa, utilizou-se espectroscopia 
de raios X por dispersão de energia (EDS).  A análise por difração de raios X (DRX) 
foi utilizada para determinar a presença das diferentes fases cristalinas (PANalyti-
cal modelo X’Pert PRO).  A análise quantitativa destas foi realizada utilizando-se 
o método de Rietveld (programa TOPAS versão acadêmica). Como ferramenta de 
comprovação e complementação do DRX, a espectroscopia de infravermelho por 
transformada de Fourier (FTIR) revelou a presença de grupos funcionais caracte-
rísticos das diferentes fases presentes (Shimadzu model IRPrestige-21). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A Figura 1 apresenta imagens em microscopia óptica da amostra controle 
A (sem adição de vidro) e amostra C (12% de vidro) sinterizadas a 1350 °C. Foi 
possível observar a morfologia do arcabouço sem alterações significativas entre a 
amostra impregnada e a amostra controle.

Figura 1. Microscopia óptica da amostra controle A (a) e amostra C (b): osso mineral adicionado de 12 % de 
vidro bioativo.
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A Figura 2 é uma micrografia em microscopia eletrônica de varredura da 
amostra controle A, mostrando sua morfologia. O espectro de EDS apresentou 
os elementos químicos normalmente encontrados na composição do osso.

Figura 2.  Micrografia de MEV da amostra controle A (a)  e o espectro de EDS (b).

 
Na Figura 3, foi identificada a presença de regiões ricas em nióbio com mor-

fologia distinta da matriz, nas amostras com adição de vidro bioativo. O resultado 
foi confirmado pela análise em EDS. Os outros elementos químicos encontrados 
e n’ao encontrados fazem parte da composição química da fase mineral do osso. 

         

Figura 3. Imagem de MEV da amostra C (a) e espectro de EDS (b).

O padrão de difração da amostra controle A indica HA como principal fase 
após a sinterização a 1350 °C. A análise pelo método de Rietveld também re-
velou a presença de pequenas quantidades de fases β TCP e CaO. Análises de 
DRX das amostras de pó produzidas com diferentes frações de vidro indicaram a 
presença de HA, β TCP, β TMCP. A análise por Rietveld indicou uma diminuição 
na porcentagem de HA com o aumento da porcentagem de vidro.
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Figura 4. Análise pelo método de Rietveld da amostra controle e da amostra em pó (osso mineral e 4% de 
vidro bioativo).

Com o espectro de FTIR, foi possível identificar bandas de absorção de hidro-
xila características da HA. Esse resultado mostra uma diminuição na intensidade 
das bandas de hidroxila com a adição do vidro devido à diminuição da fração da 
fase HA e aumento da fração da fase β TCP.

Figura 5. Espectro FTIR das amostras de pó (osso mineral 4%, 6% e 8%).

CONCLUSÃO

Estes resultados sugeriram que as amostras com adição de vidro niobo-fos-
fato apresentaram aumento da fração de β TCP em relação às amostras controle. 
Esta observação mostra que o biovidro niobo-fosfato induz a decomposição da HA 
em TCP. Este fato foi comprovado por DRX e FTIR. Através da incorporação de 
vidro niobo-fosfato à hidroxiapatita bovina, um arcabouço potencialmente reabsor-
vível foi desenvolvido, devido à presença da fase solúvel TCP.
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