




Editorial 

A História - entendida de modo correto como: ííO 
con/íecimento dó passadó líumano" (:!i I. !íJfarrou) e mio 
erradámente como se fosse afluma esotérica persoJUlgem dé 

um juturo incerto -podé tomar-se/ como diziam os antwo� a 
Mestra dá 'llidá. M� é óbvio/ dizemos nó� só aprendé quem se 
dispuser a ouvi-lá. 

QJtandó estudámos a liistória dós 'Estadós 'llnidó� dé repente 
descobrimos que o ensino formal dé e'!!1enlíaria JUl grandé lUlplo dó 
:J{prte teve seu início déntro das antwas paredes dá J2lcadémia 
Mifitar dé uJest Point. Convém meditarmos sobre esse foto. :J{pte
se que aquelé ttjJo dé ensino já e;ristia/ em ta{ am6ient� em pléno 
sécu/ó Ã7� isto � em uma época em que a pátria dé !l(pbert .L� 
persliÚ!!f Patton/ !íJfadlrtliur e 'Eisenlíower nem i!t!tl!finava que 

foturament� no sécu/ó xt iria dispor dé um uftra podéroso e;rército/ 
dótadó dé co'Plé�os e ificazes recursos cient!ficos e tecno!íf!1icos. 

!l(ecentement� o cinema americano apresentou-nos o jifme �fém 
dá .Linlía 'llermeflía" (The Thin Red Line)/ abordándó as duras 
batallías travadas em yuadá/éaJUl{ em 194� durante a guerra no 
pac!fico. O jí'líne não é dos mellíores dó gênero/ já que deira 
transparecer" nos í"entrequatfros/� certa abomináve{ menstlflem 

pacifista. Poré� em que pese essa restrição/ mostra cenas bem 
interessantes como/ por e�emp [0/ o instante em que o corone{ 



comanáante do batallíão/ ao repreendér um capitaõ seu subordí'
JUldo/ conta que/ no seu tempo dé cadéte em West Point., JUlquefá 
escofá eram [idas para os afunos passagens dá I !tádá ou dá Oáisséia 
em grego. 

J2ls njérências que acima Jizemo� a nosso ver déveriamnos JllZer 
/émbrar dé certos fotos tais como: a importância estratégica dá 
cuftura cient!1ica e a mio menor importância/ também estratégica/ 
dé cu!tura ma! dénominadá (rnumanistica/� ambas traáicioJUlfínente 
mantidas no curnéu/ó dá jórmapio dé um q/icia! dé carreira. 

9{este momento é co'!fortador percebermos que o Instituto 
Mifí'tar dé 'E11f1enliaria estrategicamente continua mantendó em 
seu currtéu/ó cursos tradicionais/ cursos esses que vê� ao /ó11f10 dé 
mut'tas e mut'tas áécaá� entregandó/ mio apeJUlS ao rz:t/rct'to/ Jt1tlS 
sobretudo ao Pa� uma plêiadé dé déáicados e dénodádos e11f1e
nlíeiros mifí'tares. J2l(/uifo que no passado remoto jói obra/ aven
tureira e toscamente pfánqadá/ dos bravos bandéirantes., (/ua! stja: 
a cOJUfuista e a manuteJt{tio (sobretudo a manutenção) áeste pais 
continent� nestes tempos modémos vemsendó rea!izado dé maneira 
racioJUl! e 0'llanizadá por mi/líares dé jovens tenentes e capt'ta� 
e11f1enlíeiros egressos dá venerdve! Casa dá Praia 1/ermellía. !firma
s� por assim áize0 um víncu/ó com o passado/ guardá-se uma 
IíeraJt{a que é umalíonra para o nosso IMtE, 

Por úftimo/ terminanáo este eáitoria! referente ao 3(1 
(/uadrimestre dé 200{2 interva/ó que abra11f1e a época JUltafí'tta/ 
aprovet'tamos o enstjo para áestjar a todos os nossos /ét'tores., am{ffos 
e cofáboradores um mut'to jé!iz :J{pta! e um venturoso novo ano. 
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TECNOLOGIA DE PONTA NO IME 
Andréa Machado Lopes * 

André Luiz Pinto * * 
Carlos Sérgio da Costa Viana ***  

RESUMO 

Pesquisa 

o presente trabalho tem por objetivo apresentar o equipamento de tecnologia 
mais avançada adquirido pelo Departamento de Engenharia Mecânica e de 
Materiais (DE/4) do IME. Trata-se de dispositivos e softwares que, baseados na 
Microscopia Eletrônica de Varredura, realizam análises através das técnicas de 
Difração de Elétrons Retro-Espalhados (EBSD) e Microscopia de Imagens por 
Orientação (MIO). Estes métodos, adicionados à Microscopia Ótica tradicional, 
permitem a investigação pontual de pequenas regiões do l1wte ria I, tais como, 
contornos e interfaces, interior do grão e de fases, bem como determinam a orientação 
cristalina dos grãos e a textura cristalográfica do material. A interação entre essas 
técnicas permite a criação de um poderoso sistema para o estudo e desenvolvimento 
de novos materiais e de tratamentos tennomecânicos, facilitando, assim, a pesquisa 
científica e tecnológica. 

Neste trabalho descreve-se de modo simples e compreensível os princípios 
de operação e utilização dos equipamentos; e são apresentados exemplos das 
diversas análises extraídas de recentes estudos desenvolvidos pelo Grupo de 
Textura Cristalográfica do IME (GTC-IME). 

Palavras-chaves: textura, microtextura, MEV, EBSD, MIO. 

* Mestre em Ciências dos Materiais pelo IME - Doutoranda do DE/4. 
** Capitão; Mestre em Ciêocias, Professor Assistente do IME - Seção de Engenharia Mecânica e de 
Materiais - DE/4. 

*** PhD, Professor Titular do I M E  - Seção de Engenharia Mecânica e de Materiais - DE/4. 
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TECNOLOGIA DE PONTA NO IME 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, para um grande número de materiais policristalinos, observou-se que, para 
se ter um bom entendimento de suas propriedades macroscópicas era necessário o uso de 
técnicas capazes de relacionar a textura cristalográfica com a microestrutura dos materiais. 

A Difração de Elétrons Retro-Espalhados (EBSD) é uma técnica utilizada em conjunto 
com a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) ,  onde se obtém informações 
cristalográficas dos materiais . Essa técnica, com o auxílio da Microscopia de Imagens por 
Orientação (MIO), se torna uma ferramenta muito importante para descrever as principais 
características dos materiais. Isto porque, ela permite ao pesquisador analisar de forma 
qualitativa e quantitativa a relação de orientação entre grãos vizinhos, obter um grande número 
de informações à respeito da textura cristalográfica, identificar fases através de sua rede 
cristalina, entre outros.  Assim, a integração destas informações possibilita abordagens 
inteiramente novas para o estudo da microestrutura dos materiais . 

DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ORIENTAÇÕES 
CRISTALINAS 

A Figura 1 ilustra os elementos essenciais necessários à obtenção e identificação de 
padrões de Kikuchi, em associação com o ME V, para amostras sólidas. O feixe vertical de 
elétrons atinge a amostra, a qual encontra-se inclinada de 70° ± 1 0°. Uma tela de fósforo, 
posicionada em frente à amostra, dentro da câmara de vácuo do MEV, revela os padrões de 
Kikuchi produzidos pelos elétrons retroespalhados. Estas imagens são capturadas por uma 
câmara de alta resolução, conectada por fibra ótica à unidade de controle e ao computador, 
onde os padrões são analisados.  O sistema de microtextura controla o feixe eletrônico do 
MEV durante a análise de MIO, registrando as coordenadas pontuais dos padrões de Kikuchi . '  

6 

Controle 
do MEV 

Figura 1: Arranjo experimental para análise automática de EBSD acoplada ao MEV 
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TECNOLOGIA DE PONTA NO IME 

IDENTIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO CRISTALOGRÁFICA 
ATRAVÉS DE PADRÕES DE KIKUCHI 

Os Padrões de Kikuch? consistem de bandas de alta intensidade obtidas por difração de 
elétrons retroespalhados. Quando a condição de Bragg é satisfeita, o fenômeno da difração 
ocone. Os elétrons incidentes nos planos de difração da rede cristalina são refletidos segundo 
o ângulo de Bragg. Isto resulta no surgimento de dois cones de difração de elétrons. Se o 
ângulo de Bragg é pequeno, o ângulo de abertura do cone é grande, conseqüentemente, a 
interseção com um plano de projeção resulta em duas linhas praticamente paralelas . Tais 
linhas são chamadas de linhas de Kikuchi. Cada banda, ou cada par de linhas paralelas, 
representa um plano cristalográfico em particular. O espaçamento entre estas linhas é 
inversamente proporcional ao espaçamento interplanar. 

O padrão de Kikuchi é essencialmente um mapa das relações angulares num cristal. As 
variações nos padrões estão relacionadas com o parâmetro de rede, o qual pode alterar a 
distância entre as linhas de Kikuchi ; o fator de estrutura relacionado com a intensidade das 
bandas para diferentes elementos atômicos ;  o fator de absorção relacionado com as bandas 
de certos planos que não difratam. Para identificar o padrão é necessário reconhecer os pólos 
(pontos de encontro entre bandas) principais ou o pólo perpendicular ao plano da amostra 
analisada, obtendo-se, assim, a orientação do cristal. 

A Figura 2 mostra (a) a geometria de formação de um padrão de Kikuchi, (b) o padrão 
resultante e (c) um padrão indexado obtido por MIO. 

Fell(ode e!êtrons {-"\c"",, " \ , , \ , \ 

(a) 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

(b) (c) 

Figura 2: (a) Geometria de formação de um padrão de Kikuchi, (b) um padrão resultante e (c) um padrão indexado obtido 
por MIO. 
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TECNOLOGIA DE PONTA NO IME 

DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ORIENTAÇÕES 
A PARTIR DOS PADRÕES DE KIKUCHI 

Os padrões obtidos por EBSD são analisados no MIO a fim de se obterem informações 
cristalográficas detalhadas à respeito da área analisada. Para que seja  possível realizar a 
identificação do padrão é necessário, inicialmente, transferi -lo pixel por pixel para o 
computador através de uma placa de vídeo. Feito isso, as bandas e pólos presentes em cada 
padrão são identificados por um código computacional de reconhecimento. 

Os padrões obtidos pelo EBSD possuem um intenso ruído de fundo, que deve ser levado 
em consideração durante o processamento da imagem. Para a análise das bandas de difração, 
utiliza-se a transformada de HoughY onde cada ponto (Xj,Yj) da imagem original é transformado 
numa curva senoidal no espaço de Hough através da relação: 

( 1 )  

Onde <p representa a inclinação de cada banda no padrão de Kikuchi e p a distância da 
linha média de cada banda em relação à origem. Portanto, cada ponto na imagem original 
representa uma curva senoidal no espaço de Hough. 

Para se obter a imagem em tons de cinza,5 cada ponto do padrão original (Xj,Yj) deve ser 
transformado para o espaço de Hough, levando em conta sua intensidade. As bandas são 
classificadas de acordo com sua intensidade, e as sete mais intensas são usadas para indexar 
o padrão. Os dados obtidos de cada padrão (ângulo de cada linha e ângulos entre linhas) são 
comparados com arquivos de dados contendo as informações cristalinas teóricas para a 
estrutura do material estudado. Assim, várias orientações possíveis que se ajustem ao 
padrão analisado são tentadas, sendo escolhida a melhor solução segundo um índice de 
confiança (CI) . 

Uma área pré-selecionada (incluindo, por exemplo, vários grãos) pode ser investigada 
definido-se uma rede de pontos, nos quais o feixe eletrônico estaciona, realizando a análise 
ponto a ponto. O arquivo de dados possui informações sobre a fase cristalina, coordenadas 
de cada ponto, orientação cristalográfica, índices de qualidade da imagem e de confiança da 
identificação. Com estas infonnações é possível construir diferentes mapas mostrando aspectos 
diversos da microestrutura e micro textura do material. 

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DE EBSD E MIO 
A MATERIAIS METÁLICOS 

As amostras usadas para análise por MIO devem possuir uma superfície plana com 
acabamento polido e l ivre de tensões superficiais introduzidas pelo método de preparação. 
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TECNOLOGIA DE PONTA NO IME 

Conseqüentemente, o polimento eletrolítico seguido de leve ataque, para revelar os contornos 
de grão e evitar a formação de camadas indesejadas de óxido, costuma ser a melhor opção de 
preparação. Algumas características intrínsecas da amostra como deformação (em amostras 
laminadas, por exemplo) podem prejudicar a qualidade do padrão obtido devido à presença 
de tensões internas e distorções da rede. O limite de deformação em que é possível realizar 
MIO depende de cada material ; em latão-a, por exemplo, a experiência deste grupo revela 
70% de deformação em laminação como uma condição crítica para análise. 

Aço Livre de Intersticiais 

Uma amostra recristalizada de aço LI foi estudada. A amostra foi devidamente preparada 
com polimento eletrolítico a fim de se obter um melhor resultado. 

A Figura 3(a) mostra uma imagem de índice de qualidade obtida por MIO em uma área 
selecionada. Uma rede de hexágonos é usada onde cada um deles cOlTesponde a um ponto de 
medida de orientação. Os tons de cinza desta figura estão relacionados ao índice de qualidade 
dos padrões de Kikuchi obtidos. Quando as orientações dos pontos de medida são levadas 
em conta, é possível construir uma imagem representando a microestrutura. Isto é mostrado 
em (b), onde cada cor representa um grão (para este artigo as cores foram impressas em 
diferentes tons de cinza) . Com as orientações é possível ainda determinar o tipo de contorno 
de grão; em (c) são apresentados os contornos de alto ângulo (> 15°) em linhas espessas e 
contornos de baixo ângulo « 15°) em linhas finas. 

- - -
125.0 11m = 5 sleps 125.0 11m = 5 sleps 125.0 11m = 5 sleps 

(a) (b) (c) 

Figura 3: (a) ! magem de índice de qualidade de M IO, (b) mapa de grãos, (c) mapa de ângulo das interfaces. 
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TECNOLOGIA DE PONTA NO IME 

A Figura 4 ilustra as Figuras de Pólo diretas obtidas, e a Figura 5 mostra as l inhas de 
nível da função de distribuição de orientações cristalinas (FDOC) obtidas. Nestas figuras 
fica evidente a presença de um espalhamento em torno das fibras de textura 'Y - { 1 1 1 }  <uvw> 
e ex - { hkl } < 1 1  O>, ambas retidas durante a recristalização do aço LI. 

1 O 

RO 

100 
RO 

111 

RO 

110 

max 2.32 
-1.90 
-1.67 �-H-i TD - 1.47 
-1.29 
- 1.14 
-1.00 
- o.ee 

max 4.84 
-390 
-2.97 
- 2.26 
-1.72 
-1.31 
-1.00 
-0.76 

Figura 4: Figura de Pólos de um aço LI 
recristalizado 

Figura 5: Função de Distribuição de Orientações Cristalinas de um aço LI recristalizado 
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Recristalização em Latão-a 

o processo de nucleação e crescimento durante a recristalização de latão-a, vem sendo 
estudado no GTC-IME.6,7 Os dados apresentados a seguir cOlTespondem a uma amostra 
deformada 70% e recristalizada a 450°C por um minuto. A Figura 6 apresenta uma micrografia 
de uma banda de cisalhamento onde novos grãos foram nucleados durante a recristalização 
parcial. Na Figura 7 é apresentado um mapa de orientações de grãos onde cada cor (aqui 
apresentadas com diferentes tons de cinza) corresponde a um plano cristalino paralelo ao 
plano da amostra; em (c) a Figura de Pólos discreta é apresentada onde os pontos são impressos 
com as cores correspondentes de cada região da amostra. 

Figura 6: Micrografia de MEV de uma banda de cisalhamento onde surgiram novos grãos durante a recristalização parcial 

10101 111 

RO 100 RO 

101 

(b) 

- 111 110 10.50 11m = 15 steps 
(a) (c) 

Figura 7: (a) Mapa de orientações de uma região da micrografia anterior, (b) padrão de referência entre cores e planos 
e (c) Figura de Pólos Discreta para a mesma área. 
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TECNOLOGIA DE PONTA NO IME 

Desorientação em Cobre Deformado Dinamicamente 

Com a MIO é possível classificar os contornos de grão segundo o critério de Brandon,8 
determinando o tipo de contorno de grãO observado. Este critério leva a um parâmetro "1:", 
que representa o intervalo de coincidência entre duas redes cristalinas (CSL - coincidence 
site lattice) .  Tal parâmetro pode ser levantado para cada par de grãos. 

Cobre deformado sob as condições dinâmicas da formação do jato perfurante de uma 
munição de carga oca tem sido estudado no Grupo. Nestes materiais ocorre recristalização 
dinâmica, cujos grãos são separados em diversas zonas com microestrutura marcadamente 
diferente. Uma destas regiões é mostrada na Figura 8 através um mapa de índice de qualidade 
dos padrões de Kikuchi,  onde os contornos de grão que satisfazem o critério de Brandon para 
I até 9 são marcados em negrito. 

15.00 J.lm = 15 steps Shaded 10 O ... 

Figura 8: Mapa de índice de qualidade dos padrões de Kikuchi com os contamos de grão com L até 
9 realçados em linhas espessas 

A Figura 9 mostra, para esta mesma região, as curvas de nível de uma função de distribuição 
de desorientação, que é a distribuição da freqüência com que os contornos de grão podem ser 
expressos por um ângulo de rotação em torno de um eixo comum a grãos vizinhos. Estes eixos 
são representados na forma de Figura de Pólos Inversa, com a rotação correspondente 
apresentada em graus no topo de cada figura, de modo a poder-se indexar os eixos. 
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Figura 9: Função de Distribuição de Desorientação mostrada sob a forma de par ângulo/eixo 

CONCLUSÕES 

A Microscopia de Imagens por Orientação é uma poderosa ferramenta para a análise 
avançada da micro textura, uma vez que realiza a identificação dos padrões de Kikuchi de 
forma inteiramente automatizada. Sua aplicação em amostras sólidas permite a análise de 
grandes áreas, caracterizando a orientação cristalográfica local, a qual pode ser diretamente 
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relacionada aos aspectos microestruturais da amostra. O fato de as medidas serem automáticas 
possibilita a obtenção de dados suficientes para permitir análises estatísticas, conferindo 
representatividade à caracterização das microestruturas. 

O controle das propriedades dos materiais através do processamento termomecânico 
requer um controle da microestrutura. Além desta, também a microtextura pode ser um 
fator crítico na relação entre composição, processamento e propriedades obtidas . 
Exatamente por isso a Microscopia de Imagem por Orientação tem se tornado uma 
ferramenta fundamental para pesquisa científica e tecnológica, para o desenvolvimento 
de materiais e controle de qualidade. m:l 
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Triste éPoca! É mais fácil desintegrar um átomo 
que um preconceito. 

Albert Einstein 

o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. 
Isaac Newton 
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RESUMO 

o estudo da conversão de óleos vegetais a hidrocarbonetos, via craqueanzento 
catalítico, é uma possibilidade promissora para a obtenção de cOlnbustíveis líquidos 
alternativos. Este processo apresenta a vantagem sobre as demais fontes de energia 
uma vez que não esgota o solo e não agride o meio ambiente. 

Os óleos vegetais são triglicerídeos de ácidos graxos que por craqueCllnento 
térmico ou catalítico produzem ácidos graxos e hidrocarbonetos semelhantes àqueles 

a - Tenente QEM, graduado pelo I M E  em Engenharia Química , atualmente em Piquete. 
b - Tenente QEM, graduado pelo IME em Engenharia Química, atualmente no I PD. 
c - Tenente QEM, graduado pelo IME em Engenharia Qu ímica, atualmente no I PE.  
d - D.C, pós-graduada no I M E  em Qu ímica,1998, atualmente professora da UERJ,  Resende. 
e - Aluno de doutorado em Qu ímica, Departamento de Engenharia Qu ímica, I M E .  
f - Pequisadora, Departamento de Engenharia Qu ímica, I M E .  
g - Pequisadora, Departamento de Engenharia Química, IME.  
h - M.C,  professora do Departamento de Engenharia Química, I M E .  
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obtidos a partir do petróleo. O conhecimento da natureza quím,ica dos hidrocarbonetos 
produzidos durante o processo de craqueamento e de refonna é importante, pois as olefinas 
arOlnáticas e alifáticas são prOI1'lOtoras de formação de gOlna. 

Estudos anteriores sobre a transfonnação destes óleos, realizados a 350° C, l1'lOstraram 
que aformação de hidrocarbonetos está diretamente relacionada COln a produção de ácidos 
carboxílicos pela degradação do triglicerídeo. Deste modo, pesquisas vêm sendo realizadas 
usando a reação de transformação de ácidos graxos como reação l1'lOdelo. 

INTRODUÇÃO 

Este estudo teve suas origens com as crises mundias do petróleo, ocorridas em 1 973 e 
1 97 8 .  O Brasil, carente de reservas suficientes para atender as suas necessidades em 
combustível para motores Otto, procurou fontes alternativas que pudessem suprir a demanda 
interna. Assim, foi estabelecido o programa do Pro-Álcool, substituindo parcialmente a gasolina 
pelo etanol ,  resolvendo desta forma o problema dos motores à explosão. 

Para os motores tipo Diesel várias soluções foram aventadas na época, ressaltando-se 
como as principais a utilização do próprio etanol em mistura com detonante conveniente e o 
aproveitamento dos óleos vegetais . Devido aos riscos do uso de substâncias explosivas, que 
poderiam com o tempo virem a se separar do etano I concentrando-se nos tanques de 
combustível dos veículos, foi escolhida a alternativa da utilização do óleo vegetal, que por 
sinal já havia sido sugerida pelo próprio Diesel em 1 9 1 2. 

No aproveitamento do óleo vegetal para substituição do diesel, três linhas distintas são 
possíveis :  

1 ª) Utilização direta do óleo vegetal puro ou em mistura com o diesel do petróleo. Está 
linha, embora sendo a de menor custos de obtenção do combustível, trazia problemas de 
ajuste de características físicas para empregos nos motores existentes, além do que os produtos 
da combustão seriam diferentes, podendo comprometer as partes metálicas do motor bem 
como pelo fato de lançar novos poluentes na atmosfera, possivelmente bastante tóxicos. 

2ª) Transesterificação, transformando os triglicerídeos naturais do óleo vegetal em 
monoésteres do etanol ou do metanol. Nesta linha melhoravam-se as propriedades físicas do 
combustível aproximando-as à do diesel, com o custo não muito elevado; trazia, entretanto, 
as seguintes desvantagens:  

1 6 

- consumo elevado de álcool etílico ou metílico, numa porção de três moléculas para 
cada molécula de triglicerídeo; 

- geração de uma quantidade elevada de glicerina, que teria, assim, que encontrar uma 
aplicação em grande escala; 

- persistia o problema de ser um combustível novo exigindo talvez alguma adaptação do 
motor e trazendo ainda os inconvenientes, já  citados, de corrosão das partes metálicas 
do motor e liberação na atmosfera de novos poluentes, com alto grau de toxidez como 
ácidos e aldeídos; 
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3ª) Transformação de óleo em uma mistura de hidrocarbonetos o mais semelhantes possível 
ao diesel, através de uma degradação térmica ou catalítica dos triglicerídeos, que constituem 
o óleo vegetal . Sob o ponto de vista da qualidade do combustível, esta l inha é a que melhor 
atenderia ao problema. Não haveria necessidade de nenhuma modificação ou adaptação dos 
motores, bem como não teríamos nenhum problema novo de corrosão ou poluição, uma vez 
que o combustível seria idêntico, em sua natureza, ao já utilizado. Esta linha foi definida para 
ser desenvolvida no IME, que justifica seu desenvolvimento em deconência dos brutais 
aumentos que vinha sofrendo o petróleo, naquela época, no mercado internacional . Se a alta 
do petróleo tivesse continuado naquela escala, provavelmente hoje já seria compensador 
produzir o diesel por este processo. A reversão do mercado, entretanto, pode levar a não 
utilização imediata deste processo, mas acreditamos que seja  útil, não só preservar as 
informações aqui obtidas, como também procurar ampliar ainda mais o conhecimento deste 
assunto, não abandonando as pesquisas, pois certamente serão bastante valiosas no futuro . 

Um breve resumo dos trabalhos, que precederam as pesquisas e estudos desenvolvidos 
no IME, encontrados na literatura sobre fontes alternativas a partir de óleos vegetais, está 
mostrado a seguir. As primeiras informações sobre degradação de óleos vegetais datam de 
1 83 8  com Brandes, J quando ao destilar o óleo de coco obteve o propenal, aldeído gerado da 
dupla  desitratação do glicerol ao qual Berzelius denominou de "acroleína" ( óleo estragado, 
degradado). 

A primeira constatação da formação de mistura de hidrocarbonetos pela degradação 
térmica dos óleos vegetais ou animais (triglicerídeos) foi feita em 1 888  com os trabalhos de 
Engler e Seidner sobre o craqueamento térmico de óleo de peixe sob uma pressão 
compreendida entre 4 e 1 0atm. Este trabalho serviu para sustentar a hipótese da origem 
orgânica do petróleo.

2 

Em 1 92 1 ,  na França com Mailhe
3 

e no Japão com Kobayashi,4 vão aparecer os primeiros 
trabalhos empregando catalisadores para auxiliar a transformação dos óleos vegetais em 
hidrocarbonetos. Os catalisadores usados por ambos são essencialmente do tipo ácido, tendo 
sido empregadas argilas naturais (Kobayashi), alumina, cloretos de zinco e de alumínio 
(Mailhe). Os trabalhos de Mailhe foram bastante extensos, estudando vários óleos e diversos 
compostos como glicerídeos preparados e alguns ácidos carboxílicos, que foram apresentados 
em diversos artigos .  

Em 1 924, Wattermann aplica o processo Bergius de síntese de hidrocarbonetos por 
hidrogenação de carvão a alta pressão de H2 ao óleo vegetal e obtém uma conversão 
quase total destes hidrocarbonetos ,  trabalhando com uma pressão bastante elevada, 
atingindo a 200 atm de H2.5 Ao que parece não utilizou as modificações introduzidas por Pier 
ao processo de Bergius, ou seja, a aplicação de catalisadores à base de sulfeto, para auxiliarem 
na  hidrogenação. 

Em 1 930, Egloff6 -s faz a primeira tentativa de industrialização de um processo de obtenção 
de hidrocarbonetos a partir do óleo vegetal. 
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De 1934 a 1 947 foram desenvolvidos diversos trabalhos pelos chineses, com um cunho 
industrial, visando à obtenção de gasolina. Utilizaram basicamente catalisadores ácidos e 
chegaram a produzir gasolina por este processo, suprindo partes de suas necessidades.9- 1 6 

Seguem-se os trabalhos dos hindus com Metha, 17-20 também desenvolvidos na década de 
1 940, sem trazer grandes inovações ao que já  era conhecido. 

No período compreendido entre o final da Segunda Guerra Mundial e a crise de 1 973 ,  são 
muito raros ou de pouca importância os trabalhos publicados sobre o assunto, devendo-se 
este fato, sobretudo, ao baixo custo de petróleo naquela época. 

DESENVOLVIMENTO DAS PESQUISAS 

No IME, os trabalhos de pesquisa sobre o craqueamento de óleos vegetais começaram 
antes mesmo da aprovação do primeiro projeto financiado pela FINEP. Dois trabalhos de 
tese, um de iniciação científica/I e outro de fim de curso,

22 
foram anteriores à assinatura de 

tal convênio. A primeira tese,
23 com o título de "Estudo de Degradação Catalítica de Óleos 

Vegetais", foi desenvolvida e apresentada por José Ribamar Segundo dos Anjos, para obtenção 
do título de Mestre em 1 98 1 .  Neste trabalho foram estudados alguns óleos vegetais, tendo 
sido dado maior ênfase ao óleo de soja. Foi utilizado um reator designado de contato a 
vapor, onde os vapores formados da degradação térmica do óleo no interior de um balão de 
vidro, a:;cendiam numa coluna vertical passando por um leito catalítico, sendo após separados 
numa fração gasosa; utilizou catalisadores ácidos como alumina e sílica-alumina e básicos 
como o MgO. ° resultado mais importante deste trabalho foi mostrar a necessidade de se 
fazer uma pré-hidrogenação de óleo para aumentar o rendimento em hidrocarbonetos de 
cadeia longa na faixa do diesel. 

A segunda tese,
24 também para obtenção do título de Mestre, foi apresentada em 1 982 por 

Nidia Maria Ribeiro Pastura e tinha como títu lo "Degradação de Óleo Vegetal por 
Catalisadores de Níquel-Molibdênio". Estudou principalmente o óleo de soja, não fazendo a 
pré-hidrogenação e procurando assim diminuir os custos de um possível projeto industrial. 
Estabelecendo um paralelo com os catalisadores ,  à base de sulfetos,  uti l izados na 
dessulfurização, como sulfeto de molibdênio, procurou estudar o óxido na tentativa de fazer 
uma desoxigenação. Trabalhou com um reator de fluxo contínuo, onde o óleo vaporizado 
numa zona de pré-aquecimento, sofrendo, provavelmente, já  aí alguma degradação térmica, é 
arrastado por fluxo de hidrogênio e feito passar através de um leito catalítico,  sendo na saída 
separado em frações líquidas, recolhidas a intervalos de tempo determinados e uma fração 
gasosa, não condesável, nas condições ambientes de pressão e temperatura. Embora os 
resultados obtidos com o catalisador de Moi Al203 tenham sido bastante satisfatórios, 
apresentando como curiosidade a ação hidrogenante nas condições de operação, pressão de 
hidrogênio de l atm e temperatura de 400°C, condições bastante estranhas para uma 
hidrogenação, este processo foi abandonado em estudos posteriores em decorrência dos 
melhores resultados obtidos com o catalisador a base de Hl04 suportado em sílica. 
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Intensificavam-se cada vez mais as pesquisas sobre óleos vegetais no IME. Foi assim 
que em 1982 três fatos consecutivos vão marcar um novo e decisivo avanço nos estudos : 
Uma nova tese de mestrado sobre o assunto se inicia 1 982, o projeto a ser financiado pela 
FINEP já se encontrava no final de tramitação para se aprovado e um professor do IME vai a 
França para fazer o doutorado, cujo tema de tese é o craqueamento de óleos vegetais, em 
altas pressões, condições diferentes das que vinham sendo estudadas no IME. 

A tese de mestrad0
2
5 iniciada em 1 982, "Acidez de Catalisador Sólido e Craqueamento 

de Óleo Vegetal", foi concluída e defendida no ano seguinte por Maria Amélia Gomes 
Fernandes. Trabalhou basicamente com óleo não hidrogenado, estudando, além do óleo de 
soja, o óleo de babaçu, o de pinhão bravo e ainda o ácido oléico como composto modelo. Dá 
um cunho mais profundo ao estudo das características ácidas do catalisador, comparando 
ácidos de Bronsted como H3P04, H3B03 e H2S04 e de Lewis como AICI3, ZnCI2, de forças 
ácidas diferentes, todos suportados em sílica, carvão e mordenita. ° reator utilizado foi 
designado de contato direto e consta de um balão onde é colocado o catalisador e o óleo 
gotejado sobre ele, sendo os vapores formados arrastados por uma corrente de nitrogênio 
e dirigidos para um condensador, onde são separados numa fração líquida e numa gasosa, 
as quais são posteriormente analisadas . A conclusão mais importante deste trabalho foi 
de que o melhor catal i sador era um ácido do tipo B ronsted, com uma força ácida 
intermediária ,  sendo selecionado como o mais eficiente dentre os es tudados o de 
H3PO/S i02· 

A tese desenvolvida
2
6 na França, iniciada em 1 982, foi realizado pelo Tenente-Coronel 

Pedro Paulo Nunes, na Universidade Pierre e Marie Curie, para obtenção do título de Doutor 
Engenheiro, e foi concluído e defendido em 1 984. ° título deste trabalho foi "Hydrocraquage 
de 1 'Huile de Soja sur des Catalyseurs au Rhodium et Ruthenium / Supportés" (Hidro
craqueamento do Óleo de Soja  sobre os Catalisadores de Ródio e Rutênio Suportados) .  
Embora alguns ensaios tenham sido feitos com os outros produtos, a fim de complementação 
de resultados, basicamente o óleo estudado foi o de soja.  Os trabalhos foram realizados em 
reator batelada, tipo autoclave, trabalhando sob pressões iniciais de hidrogênio compreendidas 
entre 1 0  e 40atm e pressão final de reação até 1 00atm. Além de catalisadores de Rh e Ru 
suportados em sílica, em alumina e em sílica-alumina, empregou também estes suportes puros 
atuando como catalisadores ácidos, comparando os resultados com os de craqueamento 
puramente térnUco. Após a reação, os gases eram analisados diretamente por cromatografia, 
enquanto que a fase condensada era recolhida juntamente com o catalisador, sendo a seguir 
separada por centrifugação. Os produtos líquidos, assim obtidos, eram separados por destilação 
a vácuo em duas frações correspondentes, a gasolina e ao diesel , restando ainda resíduo de 
desti lação. No caso dos catalisadores bifuncionais de Ru e Rh suportados, o óleo era 
hidrogenado, durante o aquecimento do reator, e a seguir craqueado ainda na presença do 
mesmo catalisador que o hidrogenara. Dois pontos aí levantados são de maior importância 
para os estudos seguintes: 
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1 º) a constatação de que a primeira etapa do processo é essencialmente térmica, não 
havendo influência do catalisador; 

2º) a constatação de que a degradação primária dos triglicerídeos, que formam o óleo 
vegetal, gera predominantemente ácidos carboxílicos, a partir dos quais são formados os 
hidrocarbonetos, resultando sempre numa mistura onde estes dois tipos de composto aparecem 
em maior proporção. 

° primeiro projeto financiado pela FINEP foi assinado para vigorar nos anos de 1 983 e 
1 984. Neste projeto foram realizados inúmeros testes catalíticos, empregando como matérias
primas os óleos de soja  cru, de soja  pré-hidrogenado e de pinhão-manso sobre diversos 
catalisadores comerciais e preparados em laboratório. Nestes estudos foram avaliados também 
três tipos diferentes de reator, contato vapor,

23 contato direto com destilação
2s e fluxo contínuo.

2
6 

° resumo dos ensaios realizados nestes reatores, está descrito abaixo: 

1 )  No reator de contato vapor: 

Foi testado apenas o óleo de soja  pré-hidrogenado, tendo sido estudados os seguintes 
catalisadores

2
7,
2
8 comerciais: A1203'Y da Rhone Poulenc, A1203'Y do CENPES, Durabead, 

Mordenita, Rey, Ni-W/Mordenita e HMZ-6 . 

2) No reator de contato direto com destilação: 

a) com óleo de soja cru
2
9-36 

- c,' talisador comerciais :  A1203'Y do CENPES, Durabead, HMZ-4 HMZ-6 e Ni-WI 
Mordenita. 

- catalisadores preparados no Departamento de Engenharia Química, laboratório de 
Catá li se do IME: 
Hl04 ISi02, A1203' Ni/AI203, W/A1203, Ti02' Ti02 INb20s' TiO/SO/, Si02, Mb20s 
e H3P04 sobre as seguintes sílicas : Si02 - D-62 Si02 D950, Si02 Kg60 e Si02N. 

b) com óleo de pinhão-manso 
- catalisadores comerciais : zeólitas tipo Y, NH4 Y, MZ9F, Residcat, US230 e Magnasieve. 

3) Teste realizados no reator de fluxo contínuo: 
a) com óleo de soja cru 
- catalisador preparado no laboratório: Mo/Al203 y. 
b) com óleo de pinhão-manso 
- catalisador preparado no laboratório: MoI Al203 y. 

Os estudos desenvolvidos durante a vigência deste primeiro projeto tiveram o mérito de 
fazer uma vasta pesquisa exploratória, testando diversos produtos, utilizando diferentes reatores 
e fazendo uso de um número bastante elevado de catalisadores diferentes. Foram aí confirmados 
os seguintes resultados: 
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1 )  A pré-hidrogenação do óleo favorece a obtenção de um maior rendimento em diesel ; 
2) ° óleo de pinhão-manso é bastante similar ao de soja no que diz respeito aos produtos 

obtidos, podendo assim ser substituído por este último nos estudos, com a conveniência de 
ser facilmente conseguido no comércio. 

3) ° catalisador que apresentou os melhores resultados foi o de Hl04 /Si02• 

A continuidade dos trabalhos prosseguiu através da tese de mestrad03
8 iniciada em 1 987,  

"Transformação Catalítica de Ácidos Graxos em Hidrocarbonetos", que foi concluída e 
defendida em1 989 pelo Major Cleso de Lima Horta Júnior. Os ácidos butírico,  capróico e 
caprílico foram utilizados como composto modelo no estudo da transformação de ácidos 
graxos sobre catalisadores ácidos suportados .  Foram utilizados os catalisadores de Bronsted 
como H3P04 e H3B03 e de Lewis como AICI3, ZnCI2, de forças ácidas diferentes , todos 
suportados em sílica. Os testes catalíticos foram conduzidos sobre um reator tubular, contínuo 
de leito fixo .  Os  produtos de reação foram anali sados por cromatografia gasosa,  
espectrofotometria de infravermelho, espectroscopia de RMN IH, RMN J 3C e de Massas. ° 
catalisador mais ativo para esta reação foi o ácido do tipo Bronsted com uma força ácida 
compreendida entre -5 ,6  e -8 ,2,  sendo selecionado como o mais eficiente dentre os estudados 
o de H3 P04 /Si02• ° mecanismo proposto para esta transformação envolve a descarboxilação, 
desidratação e descarbonilação dos ácidos graxos gerando alcanos, olefina e anidrido e 
cetona como produtos. 

A partir de 1 990 o projeto passou a ser desenvolvido pelos pesquisadores do grupo de 
Catáli se.  Como ácidos carboxílicos de cadeia longa são os principais produtos da 
transformação térmica de óleos vegetais, e a reação de descarboxilação produz hidrocarbonetos 
de alto peso molecular. ° estudo da descarboxilação desses compostos é importante para 
modelar as transformações dos óleos vegetais .  Desta forma, foi iniciada em 1 994 a tese

3
9 

"Estudo da Descarboxilação de Ácidos Graxos", que foi defendida em 1 996 pelo discente 
Luiz Cláudio Brendler Leite. Neste estudo foram realizados testes com os ácidos graxos: 
cáprico, láurico, caprílico, mirístico, palmítico e esteárico solubilizados em cicloexano, em 
reator de leito fixo e fluxo contínuo, sobre catalisadores de diferentes forças ácidas (H3PO/ 
Si02, H3BO/Si02, HY) a 350°C, visando verificar o efeito do tamanho da cadeia do ácido 
graxo na atividade do catalisado!'. 

Outros estudos foram desenvolvidos paralelamente40,4 1 com alunos de graduação, hoje 
tenentes VaI verde, Roberto e Everton, quer em trabalhos de tema dirigido, iniciação à pesquisa 
ou projeto de final de curso. A atividade do Nb20s comercial em reação de reforma de óleo 
vegetal foi verificada em um trabalho de final de curso em 1 997, cujo objetivo estratégico era 
verificar a potencialidade do ácido nióbico, matéria-prima nacional, como catalisador. Neste 
trabalho foram avaliados os sólidos, Nb20s' obtidos a partir da decomposição térmica do 
ácido nióbico, calcinado às temperaturas de 1 50°, 250°, 350°, 450° e 550°C, através da 
reação de transformação do óleo de soja .  Estes sólidos foram caracterizados por DRX, 
adsorção-dessorção de N2 (BET e porosidade), medida de acidez e espectroscopia de 
infravermelho. 
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o teste catalítico foi realizado em um microrreator de leito fixo e fluxo contínuo, a 350°C, 
sob fluxo de N2. Os produtos líquidos de reação foram recolhidos em duas frações, de 30 
minutos cada, e analisados por cromatografia gasosa, espectroscopia de massas e de 
infravermelho, por RMN de 1 3C e de IH.  A análise dos resultados mostrou que o produto 
líquido é formado de uma mistura de parafinas, olefinas, aromáticos e ácidos graxos, e que o 
catalisador calcinado a 1 50°C apresentou melhor desempenho para a produção de parafinas . 

Em 1 998, paralelamente às pesquisas do grupo sobre fontes alternativas de energia, foi 
iniciada a tese de mestrado42 intitulada "Reação de Descarboxilação de Ácidos Graxos sobre 
Zeólitas Modificadas ou não por Lantânio". Esta foi defendida em 2000 pelo Capitão Moysés 
Alberto Mizrahi, teve com o objetivo otimizar a etapa de reforma, buscando maior seletividade 
dos catalisadores para a reação de descarboxilação através do uso de catalisadores de maior 
força ácida. 

No momento, está sendo desenvolvida uma tese de doutorado43 pelo aluno Frank Reguera 
visando caracterização das propriedades físico-químicas, as texturais e as superficiais dos 
catalisadores ácidos, Hl04 /Si02, H3PO/Nb20s e do NbOP04 comercial, e correlacioná-las 
ao comportamento catalítico apresentado por estes materiais. 

CONCLUSÕES 

A análise das três principais linhas que foram estudadas levam às seguintes conclusões : 
1 ª) Hidrocraqueamento a média ou alta pressão de H2. Embora este processo possa levar 

uma conversão quase total dos triglicerídeos ,  dependendo da pressão de hidrogênio, 
acreditamos que não seja  economicamente compensador, além das dificuldades certamente 
trazidas por trabalhar a alta pressão e temperatura. 

2ª) Craqueamento direto, térmico ou catalítico de óleo vegetal. Foi mostrado, em diversos 
estudos, a conveniência do uso de catalisadores, diminuindo a polimerização e aumentando o 
rendimento. Entretanto, o craqueamento direto traz o incoveniente de desativar muito 
rapidamente o catalisador. Por outro lado, foi mostrado que a primeira etapa da transformação 
é essencialmente térmica, devendo-se preservar o catalisador nesta etapa, de vez que o único 
efeito esperado é a desativação do mesmo. 

3ª) ° processo em três etapas, desenvolvido neste projeto e que propomos como uma 
solução para obtenção do combustível similar ao diesel a partir de um óleo vegetal, abaixo 
se descreve. 

lil Etapa: usando como matéria-prima um óleo formado basicamente de ácidos graxos 
com 1 8  átomos de carbono, fazer uma hidrogenação prévia até o índice de iodo 60, o que 
pode ser realizado pelos processos normais de hidrogenação de óleos. Esta etapa visa a 
assegurar comprimentos de cadeia dos hidrocarbonetos na faixa do diesel, garantindo um 
índice de ceteno conveniente. 
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2ª Etapa: fazer o craqueamento térmico do óleo pré-hidrogenado (com o índice de iodo 
60) , o que pode ser realizado num reator semi-contínuo, obtendo uma mistura rica em 
hidrocarbonetos e ácidos graxos.  A vantagem do reator semi-contínuo é evitar o arraste (reator 
contínuo) ou a permanência (reator batelada) dos polímeros (resíduo) formados durante a 
degradação térmica do óleo, exigindo separá-los posteriormente dos produtos. A temperatura 
mais conveniente situa-se em torno dos 400°C, evitando a grande formação de polímeros 
(que é maior a temperaturas mais baixas) ou excessivo craqueamento com fOlmação de produtos 
mais leves (que se identifica a temperaturas mais elevadas), e que conduzem a um menor 
rendimento. 

3ª Etapa: fazer a reforma catalítica dos produtos obtidos na etapa anterior, com a finalidade 
de reduzir a acidez dos produtos, aumentando o rendimento dos hidrocarbonetos .  Esta etapa 
pode ser realizada em reator de fluxo continuo, trabalhando com os produtos na fase vapor, 
obtendo uma maior produção a pressão de l atm. O catalisador que apresentou os melhores 
resultados foi o de 1 ,25mmol de ácido fosfórico suportado por grama de sílica. O catalisador 
deve ser tratado termicamente in situ, a temperaturas compreendidas entre 400 e 450°C, 
durante duas horas. A temperatura mais conveniente para a reação situa-se em torno de 400°C. 
Nestas condições obteve-se uma redução quase total da acidez dos produtos. rnJ 
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Só uma guerra é permitida à espécie humana; 

a guerra à extinção. 
Isaac Newton 

Mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar 

a aurora de uma grande realização. 
Mmtin Luther King 
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Pesquisa 

ENERGIA COMPLEMENTAR COMO 
CRITÉRIO DE RUPTURA DE 

ESTACA CRAVADA 
Nelson Aoki* 

RESUMO 

A definição da carga de ruptura de uma estaca é polêmica, porque cada wn 
interpreta a curva carga-recalque C01n seu juízo particulaJ: Portanto, no valor da 
carga de ruptura encontra-se implícita a forma da curva, que depende das 
características da estaca, do maciço terroso e daforma de carregamento entre outras. 
A relação carga e fonna da curva envolve o conceito de energia de deformação, em. 
particular a energia potencial complementar que se torna constante na ocorrência 
de ruptura física do sistema, conforme Aoki (1997). As várias formas de curvas até a 
ruptura podem ser distinguidas por esta constante e pelo valor da carga de ruptura. 
A aplicação é imediata para estacas cravadas submetidas à prova de carga dinânúca 
de energia crescente, onde se mede a energia cinética aplicada. Neste contexto, 
aplica-se o princípio da conservação de energia de Ham.ilton para pequenas ou 
g randes deformações dos materiais envolv idos, inclusive na análise do 
comportamento no pós-ruptura do sistema. 

INTRODUÇÃO 

A fundação em estaca é um sistema complexo, formado pelo fuste da estaca (elemento 
estrutural) e pelo maciço de terra que o envolve, cuja missão é suportar uma carga com 
segurança e na justa medida. O atendimento desta missão exige a comprovação da 
carga de ruptura da estaca, tornando fundamental o problema de sua determinação. 

* Professor do Departamento de Geotecnia - USP - São Carlos-SP. 
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Entretanto a definição da carga de ruptura estática de uma estaca submetida a carga axial de 
compressão é controversa, devido às diferentes interpretações dadas à forma da curva carga
recalque da prova de carga, como enfatizam Van der Veen ( 1 953) ,  Vesic ( 1 975) ,  Fellenius 
( 1 980), Godoy ( 1 983) e Van Impe ( 1 99 1 ) . Esta controvérsia levou Reese ( 1 972) propor o 
abandono do termo carga de ruptura e a adoção da forma da curva carga-recalque como 
parâmetro mais representativo do comportamento de uma estaca até a ruptura. 

A raiz do problema está na concepção singela de uma curva carga-recalque que correlaciona 
apenas a carga aplicada (variável independente) com o recalque (variável dependente), 
escondendo a grande complexidade dos mecanismos de interação estaca-solo. Na verdade, o 
recalque de uma estaca é função de uma vasta rede de relações com inumeráveis variáveis 
independentes. Em princípio a forma da curva carga-recalque, até a ruptura física, resulta das 
variabilidades inerentes ao elemento estrutural, ao maciço de solos e às diferentes modalidades 
de aplicação do carregamento, além da citada magnitude da carga aplicada ao sistema. Para a 
mesma carga aplicada o recalque será diferente, resultando em mudança na forma da curva 
carga-recalque, se ocorrer qualquer variação em outra variável independente. A definição de 
ruptura deve então conter não só o valor da carga de ruptura, paradigma atualmente vigente, 
como a forma da curva, concepção que implica incluir a energia potencial de deformação na 
definição deste estado limite último. Esta concepção de necessidade de síntese para carga e 
forma da curva levou Aoki ( 1 997) concluir que a energia potencial complementar torna-se 
constante na ruptura física do sistema, sugerindo incluir este parâmetro na definição deste 
estado limite. A aplicação deste novo conceito no caso de prova de carga estática não é tão 
evidente quanto no caso de prova de carga dinâmica de energia crescente. Neste contexto de 
eventos dinâmicos aplica-se o princípio da conservação de energia de Hamilton, para pequenas 
ou grandes deformações dos materiais envolvidos, na análise do comportamento pós-ruptura 
do sistema. 

DEFINIÇÃO DA RUPTURA NA PROVA DE CARGA ESTÁTICA 

Na pr<?va de carga estática, a carga aplicada é igual à reação do solo em cada estágio de 
carga, e a determinação da carga última ou de ruptura do maciço de solos é feita a partir da 
curva carga-recalque. Para uma dada curva, a carga de ruptura QII depende do modo como 
este valor é definido. De acordo com o procedimento atual, a carga de ruptura é determinada 
a partir de uma dada limitação na magnitude, natureza ou na taxa de variação do recalque. 
Conforme Vesic ( 1 975) a ruptura pode ser determinada: 

• limitando-se o recalque total, absoluto ou relativo; 
• limitando-se o recalque permanente; 
• limitando-se a relação recalque permanente/recalque elástico ;  
• pela relação máxima entre o incremento de recalque elástico para o incremento de 

recalque permanente; 
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• limitando-se a relação recalque/carga, total ou incrementai ; 
• limitando-se a relação recalque permanente/carga, total ou incrementaI; 
• pela relação máxima entre o incremento de recalquelincremento de carga; 
• pela máxima curvatura da curva log (recalque)/log (carga) . 
Segundo Van der Veen ( 1 953)  a curva carga-recalque pode ser definida pela expressão: 

( 1 )  
Onde: 

s = deslocamento correspondente à carga aplicada Q; 
QII = carga última ou de ruptura, valor sobre a reta assíntota vertical à curva; 
ex = coeficiente que define a forma da curva. 

Na opinião de Van Impe ( 1 99 1 )  pode-se definir três tipos básicos de carga de ruptura: 
• a carga de ruptura física do solo, correspondente à condição: 

,1s 
-- = 00 

,1Q 
(2) 

Onde: 
,1s = acréscimo de deslocamento provocado pelo acréscimo de carga �Q. 

A carga de ruptura física implica o recalque infinito, ou seja, infinita energia de deformação. 
• a carga de ruptura convencional correspondente à condição: 

s 
_0_ = 1 0% 

B 
(3) 

Onde: 
So = deslocamento que define a carga de ruptura convencional. 
B = diâmetro ou lado da estaca cravada e, 

• a carga limite Q" cOlTespondente à condição: 

Onde: 

s 
-'- = 2 5% 

B 
' 

s, = deslocamento limite que define a carga limite Q,. 

(4) 

Note-se que o deslocamento limite de 2,5% de B, proposto por Van Impe ( 1 99 1 ) , pode 
assumir valores diferentes para outros autores ou normas. Da expressão ( 1 )  de Van der Veen 
resulta: 

s =  (5) 
ex 
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Derivando-se em relação à carga Q obtém-se: 

ds -Qu 
= aQ a.(Qu - Q) 

Para Q = Q" a curva proposta por Veen ( 1 953)  conduz à ruptura física, uma vez que: 

ds 
dQ 

00 = 

(6) 

(7) 

Fellenius ( 1 980) mostra que, dependendo do modo como se interpreta uma curva carga
recalque de forma conhecida, estes diferentes critérios levam a diversas cargas de ruptura. 
Conclui-se, então, que somente o valor da carga de ruptura não é suficiente para definir a 
ruptura do sistema estaca-solo, a partir de uma curva carga-recalque de forma definida. Em 
qualquer caso o limite superior desta carga é a resistência RE do elemento estrutural . 

ENERGIA POTENCIAL COMPLEMENTAR E RUPTURA 

A Figura 1 apresenta uma curva carga-recalque onde o ponto A cOlTesponde ao recalque 
s provocado pela carga Q. Verifica-se que o acréscimo de carga �Q provoca o acréscimo de 
deslocamento �s, enquanto a curva descreve o trajeto AB. Quando o recalque s tende para o 
infinito, ao acréscimo de carga �Q corresponde um acréscimo de energia potencial � V s 
(área ABDEA), que tende para o infinito. Neste caso a carga Q tende para a carga de ruptura 
Q sobre a reta JG assíntota vertical à curva carga-recalque. " 

Q" 
�--- Q ---� 

o �=-_______ �� __ �--7Q 
Vs 

E 

D 

s 
G 

Figura 1 : Curva carga-recalque de prova de carga estática 
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A área OAEO corresponde à energia potencial de deformação V, acumulada pelo sistema 
no trajeto OA, enquanto a área OFAO cOlTesponde à energia potencial complementar Vc no 
mesmo trajeto. Admitindo-se que a curva carga-recalque da Figura 1 seja representada pela 
expressão ( 1 )  de Van der Veen, pode-se deduzir que a energia potencial de deformação vale : 

_ [ _ ( 1  - exp-a. s) ] 
Vs - Qu s 

<X 
(8) 

Esta expressão mostra que na ruptura física, quando o recalque s tende para o infinito, a 
energia potencial tende para o infinito, situação inatingível e não adequada para fins de 
engenharia. 

A Figura 1 mostra que a energia potencial complementar Vc pode ser calculada pela 
diferença: 

V = Q . s - V c s 
Considerando-se as expressões ( 1 )  e (8), deduz-se que: 

Qu [ ] Vc = a 1 - ( 1  + a.s) . exp-a.s 
(9) 

( 1 0) 

Esta função indica que no limite, quando a carga aplicada tende para QII e o recalque s 
para o infinito, a energia potencial complementar tende para um valor constante igual a: 

V = � C, u 
<X 

( 1 1 )  

Conclui-se que na ocorrência da ruptura física, a energia complementar Vc tende para um 
valor constante VC, 11 , quando a energia potencial Vs e o recalque s tendem para o infinito, 
podendo ser utilizado como novo parâmetro de valor finito que define este estado limite. A 
expressão ( 1 1 )  mostra que a constante V relaciona o valor da carga de ruptura física Q com C,lt 11 

a forma da curva carga-recalque representada pelo valor <x, parâmetro que expressa as 
variabilidades do elemento estrutural, do maciço de solos e dos diferentes modos de se 
aplicar a carga, além da que leva o sistema à ruptura física. 

Derivando-se parcialmente a expressão da energia complementar Vc em relação à 
carga Q, verifica-se que a função Q atinge um máximo ou um mínimo, quando : 

3 0  

a Ve 
= o aQ ( 1 2) 
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Portanto pela  anál ise da v ariação da energia potencial  complementar com o 
carregamento, pode-se saber quão próximo se encontra a ruptura física, uma vez que sua 
taxa de variação se anula quando a resistência do sistema atinge um extremante, ou sej a, 
um máximo ou um mínimo. 

A carga de ruptura física QII também corresponde a um valor situado sobre a reta assíntota 
vertical à curva de carregamento. Este fato implica o conhecimento da forma desta curva, 
mostrando a necessidade de algo mais além do simples valor de QII para definir a ruptura. 
Assim, se a curva satisfaz à expressão de Van der Veen, a ruptura é mais bem caracterizada 
pelo valor QII e pela energia complementar na ruptura (Q/a). Naturalmente, outras expressões 
para a energia potencial complementar na ruptura podem ser deduzidas, se a curva carga
recalque for caracterizada por outras funções matemáticas. Nos casos da prática os valores 
da energia de deformação e da energia complementar são obtidas por integração numérica 
das áreas. 

Nas provas de carga estáticas, onde não se mede a variação da energia do sistema, a 
vantagem de se utilizar esta concepção não é tão evidente quanto na prova de carga dinâmica 
de energia cinética crescente, onde medidas de energia fazem parte da metodologia do ensaio. 

PRINCíPIO DE HAMILTON DA CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 

Clough & Penzien ( 1 975) definem como dinâmica qualquer carga na qual o valor, direção 
ou posição variem com o tempo. Neste caso, os deslocamentos e tensões resultantes no sistema 
estrutural são também variáveis com o tempo ou dinâmicos. A utilização de quantidades 
escalares de energia em forma variacional evita os problemas relacionados às equações 
vetoriais de equilíbrio, e o conceito mais apl icável é o princípio de Hamilton, que pode ser 
expresso por: 

Onde: 

f 12 f (2 '8(T - V) dt + '8(WIIJ dt = O 
II II 

T = energia cinética total do sistema; 

( 13) 

V = energia potencial do sistema, incluindo a energia de deformação e potencial de 
quaisquer forças conservativas externas ; 

WIIC = trabalho efetuado pelas forças não conservativas que agem sobre o sistema no 
intervalo de tempo indicado, incluindo forças de amortecimento e qualquer carga 
externa arbitrária; 

'8 = variação ocorrida durante o intervalo de tempo indicado. 
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o princípio da conservação de energia de Hamilton estabelece que a variação das energias 
cinética e potencial mais a variação do trabalho efetuado pelas forças não conservativas 
atuantes sobre o sistema, incluindo o trabalho efetuado pelo amortecimento e quaisquer forças 
externas arbitrárias, consideradas durante qualquer intervalo de tempo f, a f2 , deve ser igual 
a zero. 

DEFINIÇÃO · DA RUPTURA NA PROVA DE CARGA DINÂMICA 

Apresenta-se, a seguir, um exemplo de aplicação deste princípio no caso de uma prova de 
carga dinâmica de energia crescente realizada de acordo com Aoki ( 1 989) e Aoki & Mello 
( 1 992), utilizando-se a monitoração do sistema PDA (Pile Driving Analyzer). Trata-se de 
uma estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado, diâmetro externo 42cm e parede 
de 8cm, comprimento total 1 2,Om, comprimento abaixo dos sensores 1 0,9m, comprimento 
cravado de l O, l m  e uma resistência estrutural estimada em cerca de 3 .000kN. A idade da 
estaca na ocasião do ensaio era de seis dias. Os impactos foram aplicados com martelo de 
queda livre de 30kN e alturas de queda H iguais a 20, 40, 60, 80, 1 00, 1 20 ,  1 40, 1 60, 1 80, 
200, 250 e 300cm. O sistema de amortecimento consistiu de capacete de aço de peso igual a 
l kN, cepo de madeira dura de 30cm de altura e coxim de madeira compensada de 6cm de 
espessura. 

A descrição do maciço de solos local encontra-se na Tabela 1 :  

Profundidade da Descrição das camadas 

camada (m) 

° a 1 .90 Aterro de argila siltosa média, marrom, NSPT= 5/30cm. 

1 .90 a 3 .30  Argila orgânica, média, marrom, NSPT = 5/30crn. 

3 . 30  a 1 0.30 Solo residual de silte arenoso com veios de pedregulhos 
finos, pouco compacto a muito compacto, rosa e amarela, 
NSPT= 1 O/30cm. 

1 0.30 a 1 6 . 1 0  Alteração de rocha arenosa, muito compacta, amarela e 
cinza, NSPT= 43/30cm 

Solo na ponta da estaca Alteração de gnaisse, areia muito compacta, NSPT= 3 7/30cm. 

Tabela 1 :  Características do maciço de solos 
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Nesse caso, para cada impacto de energia crescente do martelo, o sistema PDA fornece a 
energia cinética total aplicada ao sistema estaca-solo, a partir da expressão: 

Onde: 

f f2 
T = F(x, t) v (x, t) clt fI 

T = energia cinética total aplicada; 
F (x, t) = força na seção x no tempo t; 
v (x, t) = velocidade na seção x no tempo t. 

( 1 4) 

O impacto provoca um deslocamento máximo de valor D ao qual corresponde uma 
resistência total RI calculada pelos métodos CASE ou CAPWAP a partir da expressão: 

Onde: 

R = R  + R I I < 

R = parcela de resistência estática do modelo de Smith ( 1 960, 1 962) ; 
Rd = parcela de res istênci a  dinâmica das forças não conservativas inclusive o 

amortecimento. 
A Tabela 2 apresenta os valores de energia cinética T, resistência total RI' resistência 

estática R e deslocamento máximo D, medidos ou calculados pelo sistema PDA, a partir da 
monitoração de cada impacto i de altura H. A mesma tabela apresenta o valor da nega S 
medida com papel e lápis de acordo com o procedimento de Chellis ( 1 95 1 ) . O repique K é a 
=I iferença entre o deslocamento máximo e a nega. 

Para fins de comparação, os valores de energia cinética podem ser estimados a partir da 
:urva resistência total mobilizada-deslocamento dinâmico fornecida pelo PDA, a partir da 
�xpressão aproximada: 

�) ( R,,(i) + R,,(i- I )  ) ( ) T(cltrva .PDA) = � . 
2 

D(i) - DU-l) (1 = 1 )  
( 1 5) 

A Figill'a 2 apresenta os pontos da curva de resistência total (R, J - deslocamento dinâmico 
O) obtida com as medidas efetuadas pelo PDA. Considera-se que cada um dos n impactos é 
m evento independente em que as condições iniciais são idênticas. Assim sendo pode-se 
dotar uma origem única para os pontos da curva de resistência total-deslocamento dinâmico, 
LI seja, a prova de carga dinâmica de energia crescente é um ensaio de carregamento cíclico 
lIe deve ser analisado como um ensaio de carregamento contínuo. 

Na Tabela 2 apresentam-se os valores de energias cinéticas calculados a partir da curva 
o PDA, podendo-se comprovar que eles coincidem com os valores medidos dentro da precisão 
ClS medidas. 
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H T Rt R Rd D S K WIIC V T 
(campo) (POA) (POA) (PDA) (PDA ) (POA) (Chellis) (O-S) (POA) (POA) (culva POA) 

(m) (kJ) (kN) (kN) (kN) (m) (m) (m) (kJ) (kJ) (kJ) 

0,2 1 ,9 850 8 10 40 0,0035 ° 0,0035 0,4 12 1 ,488 1 ,5 
0,4 3,0 1 .0 10  950 60 0,005 1 ° 0,005 1 0,424 2,576 3,0 
0,6 3,9 1 . 1 40 1 .070 70 0,0054 ° 0,0054 0,822 3,078 3,3 
0,8 5,8 1 .330 1 .240 90 0,0072 ° 0,0072 1 ,0 12 4,788 5,5 
1 ,0 7,3 1 .530 1 .430 100 0,0082 ° 0,0082 1 ,027 6,273 7,0 
1 ,2 1 1 ,8 1 .730 1 .6 10  120 0,0 1 1 1  ° 0,01 1 1  2, 1 98 9,602 1 1 ,5 
1 ,4 15,9 1 .930 1 .730 200 0,0 132 0,0020 0,0 1 12 5,092 10,808 15,5 
1 ,6 18,6 2.0 10  1 .770 240 0,0147 0,0030 0,0 1 17 6,84 1 1 1 ,759 18,5 
1 ,8 2 1 , 1  2.060 1 .790 270 0,0 158 0,0040 0,0 1 18  8,946 12, 154 20,7 
2,0 2 1 ,8 2.080 1 .800 280 0,0 160 0,0050 0,0 1 10 10,360 1 1 ,440 21 ,2 
2,5 24,7 2. 1 10 1 .790 320 0,0178 0,0060 0,0 1 18  12,25 1 12,449 24,9 
3,0 29,9 2. 1 80 1 .8 10 370 0,0203 0,0090 0,0 1 13  17,583 12,3 17 30,3 

Tabela 2: Parâmetros obtidos na prova de carga dinâmica 

O ponto C da curva resistência total-deslocamento dinâmico cOlTesponde ao último im-
pacto (i = 1 2) de 3 ,Om de altura. A área OCDO conesponde à energia cinética T, aplicada 
ao sistema no trajeto OC, valor que engloba as energias aplicadas nos impactos de menor 
altura anteriores. Neste trajeto o topo apresentou um deslocamento iguaI 20,3mm. O tempo de 
duração do evento (t2 - t) foi de 35  milésimos de segundo. 

3 4  

5 
I 

1 0  

o 500 1 000 1 5 00 2000 RI (kN) 

20 �============�� 
D 

25 D(mm) 

Figura 2: Curva de resistência total-deslocamento dinâmico 
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o ponto I conesponde ao deslocamento permanente (ou nega) S = 9mm, e a área OCIO 
conesponde ao trabalho WIIC efetuado pelas forças não conservativas atuantes durante o evento 
dinâmico, inclusive o trabalho das forças de amortecimento. A área CDIC é igual à energia 
de deformação elástica V devolvida pelo sistema ao final do impacto. De acordo com o 
princípio de Hamilton pode-se escrever que: 

(T - V) - W = O , onde llC 

V ::::: RI ( D - S ) /2, resultando: 

T::::: WIIC + (R + R d )( K / 2) 

Os valores de w" c  e V calculados com estas expressões encontram-se na tabela 2. 

( 1 6) 

( 1 7) 

( 1 8) 

A Figura 3 apresenta os pontos da curva resistência estática (R) - deslocamento dinâmico 
(D) obtida com as medidas efetuadas pelo PDA. Esta resistência estática se refere ao valor 
do modelo de Smith ( 1 962). 

o 500 1 000 1500 2000 2500 R(kN) 

5 

B 
1 0  

1 5  

20 

D(mm) 
25 

Figura 3: Curva de resistência estática-deslocamento dinâmico 
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A área OAEO corresponde à energia de deformação potencial V , acumulada pelo sistema s 
no trajeto OA, ' devido à parcela estática da resistência mobilizada durante o impacto de 
altura H = 3 ,0 m. A área OABO cOlTesponde ao trabalho W, realizado por estas forças. A 
área O FAO corresponde à energia potencial complementar Vc no mesmo trajeto. A área AEBA 
é igual à parcela de energia de deformação elástica V . e 

Neste caso, a energia de deformação potencial Vs pode ser estimada a partir desta curva 
pela expressão aproximada: 

(11) ( 
Vs(curva .PDA) = L (i =1 ) 

R(i) + RU-l) 
2 ) (D(i) - DU-1») 

A energia potencial complementar Vc pode ser estimada pela expressão: 

(1 1) (R(i) + RU-l) ) ( ) V c(curva .PDA) = R.D - L ------'-'--------'--- D(i) - DU-l) (i = l ) 2 

A parcela de energia de deformação elástica Ve cOlTesponde ao valor: 

( 1 9) 

(20) 

(2 1 )  

o trabalho realizado pela parcela estática das forças pode ser estimado pela expressão: 

W = (V - V ) s s e (22) 

Na Tabela 3 apresenta-se os parâmetros estáticos correspondentes aos mesmos pontos da 
prova de carga dinâmica obtidos a partir do modelo de Smith. O conceito de energia 
complementar pode então ser aplicado aos pontos da curva resistência estática-deslocamento 
dinâmico para definir a situação de ruptura. 

Analisando-se a variação da energia complementar Vc com a variação da carga estática 
mobilizada, verifica-se que Vc atinge um máximo para a altura de queda de 2,Om. A este 
impacto cOlTesponde uma resistência estática de 1 . 800kN, um deslocamento de 1 6mm e uma 
energia cinética de 2 1 , 8kJ. Neste caso, a ruptura se caracteriza pelos seguintes parâmetros: 

3 6  

- Energia complementar V = 9,4kJ C,lI 
- Carga última R = 1 . 800kN 11 
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H R D S K Vs Ve Ws Vc 
(campo) (POA) (POA) (Chellis) (D-S) (POA) (Chellis) (POA) (POA) 

(m) (kN) (m) (m) (m) (kJ) (kJ) (kJ) (kJ) 

0,2 8 10  0,0035 ° 0,0035 1 ,4 1 8  1 ,4 18  0,000 1 ,4 17  
0,4 950 0,005 1 ° 0,005 1 2,826 2,422 0,404 2,019 
0,6 1 .070 0,0054 ° 0,0054 3 , 129 2,889 0,240 2,649 
0,8 1 .240 0,0072 ° 0,0072 5,208 4,464 0,744 3,720 
1 ,0 1 .430 0,0082 ° 0,0082 6,543 5,863 0,680 5, 1 83 
1 ,2 1 .6 10  0,0 1 1 1  ° 0,01 1 1  10,95 1 8,935 2,0 16 6,920 
1 ,4 1 .730 0,0 1 32 0,0020 0,0 1 12 14,458 9,688 4,770 8,378 
1 ,6 1 .770 0,0147 0,0030 0,0 1 17 17,083 10,354 6,729 8,936 
1 ,8 1 .790 0,0 158 0,0040 0,01 18  19,04 1 1 0,56 1 8,480 9,24 1 
2,0 1 .800 0,0 160 0,0050 0,0 1 10 19,400 9,900 9,500 9,400 
2,5 1 .790 0,0 178 0,0060 0,0 1 1 8  22,63 1 1 0,56 1 12,070 9,23 1 
3,0 1 .8 10  0,0203 0,0090 0,0 1 1 3 27, 1 3 1  10,226 16,905 9,6 12  

TABELA 3: Parâmetros estáticos obtidos n a  prova d e  carga dinâmica 

A Figura 4 apresenta a curva resistência estática-deslocamento dinâmico correspondente 
ao modelo ideal de Sm}th ( 1 962). A área OGAEO representa a energia de defOlmação potencial 
V, = EFD acumulada no trajeto OGA para o impacto de altura H = 3 ,Om. A área OCABO 
corresponde ao trabalho W\. efetuado pela parcela estática das forças desenvolvidas durante 
o impacto. A área OFGO é igual à energia potencial complementar Vc no mesmo trajeto. A 
área AEBA cOlTesponde à parcela de energia de deformação elástica Ve devido à parcela 
estática da resistência oferecida pelo solo. 

o 500 1 000 1 500 2000 2500 R (kN) 

5 
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1 0  

1 5  

20 

O (nml) 25  

F 
Ve 
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fI, = EFD 

Figura 4: Modelo de Smith da curva de resistência - deslocamento 
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Neste modelo ideal a energia de deformação Vs é a mesma utilizada nas conhecidas 
fórmulas dinâmicas de cravação, podendo ser calculada pela expressão aproximada: 

V :=:: R (S+K/2) = R (D+ S) / 2  s (23) 

A parcela de energia de deformação elástica Ve corresponde a: 

V :=:: R (K/2) e (24) 

o trabalho Ws efetuado pela parcela estática das forças desenvolvidas durante o impacto 
é igual a :  

W :=:: R S  s 

Nesse caso a energia potencial complementar Vc pode ser calculada pela expressão: 

( D - S  ) 
V c(modelo) :=:: R 

2 = R( K/2) 

(25) 

(26) 

Na Tabela 4 apresenta-se os resultados numéricos obtidos no caso da curva ideal do 
modelo Smith. 

H R D S K Ve Ws Vs Vc 

(campo) (POA) (POA) (Chellis) (O-S) (R.K/2) (R.S) (modelo) 

(m) (kN) (m) (m) (m) (kJ) (kJ) (kJ) (kJ) 

0,2 8 10 0,0035 ° 0,0035 1 ,418  ° 1 ,4 1 8  1 ,4 18  
0,4 950 0,005 1 ° 0,005 1 2,422 ° 2,422 2,422 
0,6 1 .070 0,0054 ° 0,0054 2,889 ° 2,889 2,889 
0,8 1 .240 0,0072 ° 0,0072 4,464 ° 4,464 4,464 
1 ,0 1 .430 0,0082 ° 0,0082 5,863 ° 5,863 5,863 
1 ,2 1 .6 10  0,0 1 1 1  ° 0,0 1 1 1  8,935 ° 8,935 8,935 
1 ,4 1 .730 0,0 1 32 0,0020 0,0 1 12 9,688 3,460 13 , 148 9,688 
1 ,6 1 .770 0,0 147 0,0030 0,0 1 17 10,354 5,3 10 15 ,664 10,354 
1 ,8 1 .790 0,0 158 0,0040 0,0 1 1 8  10,56 1 7, 160 17,72 1 10,56 1 
2,0 1 .800 0,0 160 0,0050 0,0 1 10 9,900 9,000 1 8,900 9,900 
2,5 1 .790 0,0 178 0,0060 0,0 1 18  10,56 1 10,740 2 1 ,301 10,56 1 
3,0 1 .8 10  0,0203 0,0090 0,0 1 13  10,226 16,290 26,5 16 10,226 

Tabela 4: Parâmetros estáticos do modelo de Smith (1960) 
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Analisando-se a variação da energia complementar Vc com a variação da carga estática 
mobilizada no modelo ideal de Smith, verifica-se que V atinge um máximo para a altura de c 
queda de 1 , 8m.  A este impacto corresponde uma resistência estática de 1 .790kN, um 
deslocamento de 1 5 ,8mm e uma energia cinética de 2 1 , 1  kJ. Nesse caso, a mptura se caractetiza 
pelos seguintes parâmetros: 

- Energia complementar V = 1 O,56kJ C,l( 
- Carga última R = 1 .790kN /I 

Para um dado deslocamento a diferença entre as energias de deformação do sistema estaca
solo, na prova de carga dinâmica e na prova de carga estática, pode ser estimada pela 
expressão : 

W = (T - V ) = W - W + W II S IIC S d (27) 

Onde: 
W = diferença de energia de deformação nos eventos dinâmico e estático; a 

(28) 

Portanto, a energia de deformação V cresce com o aumento da energia cinética T, até que 
a penetração permanente se inicia. Note-se que as deformações pennanentes iniciais se devem 
às tensões residuais que começam a ser geradas no sistema. Sob ação de energias crescentes, 
os materiais que compõem o sistema na zona onde se inicia a plastificação começam a se 
comportar como um material cada vez mais rígido, até que, na mptura, esgota-se a capacidade 
do sistema de acumular energia de deformação elástica, e a energia complementar atinge um 
máximo V . Neste impacto a parcela de resistência estática torna-se constante e igual a R . C,U li 
Conforme Aoki e Cintra ( 1 997) pode-se também caracterizar a mptura quando a resistência 
estática, mobilizada em dois impactos de energia crescente, torna-se constante. 

COMPORTAMENTO NO PÓS-RUPTURA 

No caso particular de um carregamento estático a energia cinética T é nula, e o princípio 
de Hamilton se reduz ao conhecido princípio da energia potencial mínima: 

õ (V - WIIC )= O (29) 

A variação da energia de deformação é igual ao trabalho das forças estáticas não 
:onservativas. De fato, considerando-se a curva típica da Figura 3 ,  verifica-se que: 
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(Vs - V) - Ws = O (30) 

No evento carregamento dinâmico pode-se aplicar uma energia cinética maior que a 
necessária para definir a ruptura, caracterizando uma situação de pós-ruptura do sistema. 
Nesse caso, o excesso f..T de energia cinética aplicada em relação ao valor Til na ruptura 
cresce linearmente com o excesso de trabalho das forças. 

f..W = (W - W  ) IlC IlC IlC,lI (3 1 )  

A Tabela 5 apresenta os valores dos excessos de energia cinética, de energia de deformação 
elástica e de trabalho das forças não conservativas, considerando que a ruptura corresponde 
ao impacto de 1 ,8m. 

H T R D S Wnc V LlT LlV LlWnc 

(campo) (POA) (POA) (POA) (Chellis) (POA) (POA) 

(m) (kJ) (kN) (m) (m) (kJ) (kJ) (kJ) (kJ) (kJ) 

1 ,8 2 1 , 1  1 .790 0,0 1 58 0,0040 8 ,946 1 2, 1 54 ° ° ° 
2,0 2 1 ,8 1 .800 0,0 1 60 0,0050 1 0,360 1 1 ,440 0,7 -0,7 14  1 ,4 14 
2,5 24,7 1 .790 0,0 1 7 8  0,0060 1 2,25 1 1 2,449 3 ,6 0,295 3 ,305 
3,0 29,9 1 . 8 10 0,0203 0,0090 1 7,583 1 2,3 1 7  8 ,8  0, 1 63 8,637 

Tabela 5:  Evolução da  energia no  pós-ruptura 

A Figura 5 correlaciona o excesso de trabalho f.. WIIC e o excesso f..T de energia cinética 
para valores de T maior que Til' mostrando que esta relação é linear no pós-ruptura. 

4 0  

LI Wl/c(kJ) -8-

o 

2 

4 

LlT (kJ) -6- 6 

8 

10 

1 6  20 24 28 32 T (kJ) 
0 0\ 

ª \ 
'e 

Figura 5: Energia cinética e trabalho no pós-ruptura 
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CONCLUSÕES 

Na definição usual de ruptura de uma estaca explicita-se apenas o valor da carga que 
conduz a esta condição. No caso de prova de carga estática verifica-se que a energia potencial 
complementar torna-se constante na ocorrência de ruptura física do sistema estaca-solo, e as 
várias formas de ruptura são definidas por esta constante e pelo valor da carga de ruptura. A 
aplicação deste conceito é imediata no caso de estacas cravadas submetidas à prova de carga 
dinâmica de energia crescente. Nesse contexto, aplica-se o princípio da conservação de energia 
de Hamilton inclusive na análise do comportamento no pós-ruptura do sistema. 

Conclui-se que a prova de carga dinâmica de energia crescente permite: 
- determinar a ruptura do sistema estaca-solo pelo critério de energia complementar; 
- obter uma curva carga-deslocamento similar à curva carga-recalque da prova de carga 

estática; 
- analisar a situação de pós-ruptura do sistema. 
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Pesquisa 

LÓGICA FUZZY 
Gerardo José de Pontes Saraiva * 

INTRODUÇÃO 

A maior parte da linguagem natural contém ambigüidade e multiplicidade de 
sentidos .  Em particular, os adjetivos que utilizamos para caracterizar objetos ou 
situações não nos permitem clareza suficiente, sendo ambíguos em termos de amplitude 
de significados . Se, por exemplo, dizemos que uma pessoa é alta, não podemos 
claramente afirmar quem é alto ou quem não é. A ambigüidade de pessoa idosa vem 
do adjetivo idoso. Adjetivos são usualmente qualitativos, mas alguns como alto ou 
idoso são percebidos em conexão com quantidades de altura ou idade. Se omitimos ou 
retiramos adjetivos abstratos como mnbíguo, vago, incerto, são muito utilizados 
adjetivos outros que envolvem quantidades. Especialmente em engenharia, adjetivos 
que descrevem estados ou condições são, quase sempre, relacionados a quantidades. 
A maioria dos adjetivos é quantificada por meio de uma dimensão de sentidos como 
altura, idade ou extensão, mas valores abstratos, tais como Uln pequeno número ou um 
grande número também podem ser dimensionalmente quantificados 

Muitas de nossas ferramentas para modelagem formal, para raciocinar e utilizar a 
computação, no entanto, são crisp, 1 determinísticas, e precisas em sua natureza. Por 
crisp queremos significar dicótomo, isto é, muito mais sim-ou-não do que mais ou 
menos. Na lógica dual convencional, por exemplo, uma afirmação pode ser verdadeira 
ou falsa e não pode assumir nenhum outro significado como aproximadamente. Na 
teoria dos conjuntos, um elemento pode pertencer ao conjunto ou não; em caso de 
otimização, uma solução é possível, viável ou não. Na modelagem matemática, a 

* Coronel R/1 do QEM, ex-professor do IME,  professor (colaborador) da COPPE/UFRJ, membro do Corpo 
Permanente da ESG, mestre em Engenharia Civil e doutor em Ciências. 
1 C R ISP: . . .  7. If you describe someone's writing or speech as crisp, you mean they write or speek very 
clearly, without lJJ�ntioning unnecessary details. (Coll ins Cobuld - Engl ish Dictionary.) 
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precisão supõe que os parâmetros de um modelo representam, exatamente, ou a nossa percepção 
dos fenômenos modelados ou características de um modelo real que já  tenha sido construído. 
Geralmente, precisão também implica que o modelo seja  inequívoco, i sto é, que não contenha 
ambigüidades. 

O mundo real é um mundo muito variado, para lá e para cá, constantemente movendo-se e 
mudando, e sempre cheio de surpresas. Em outras palavras é um mundofuzzy. Fuzzy, não no 
sentido de ser confuso, masfuzzy no sentindo de um mundo real, em que vivemos, onde um 
veículo pode deslocar-se vagarosamente, uma pessoa pode estar um pouco faminta ou o 
tempo pode estar parciabnente nublado - distinções que as pessoas usam todas as vezes 
que precisam tomar decisões, mas com as quais os computadores e outros meios de avançada 
tecnologia não são capazes de lidar. 

Este trabalho é direcionado, também, a pessoas que não sejam matemáticos. Por isso, a 
linguagem foi simplificada para evitar palavras e expressões técnicas, mas, mesmo assim, 
mantendo a terminologia necessária. A notação matemática foi reduzida ao básico e 
simplificada. Em alguns casos, por simplicidade, a notação vetorial foi utilizada. Alguns 
exemplos numéricos simples demonstram a aplicabilidade matemática para clmificar eventuais 
dificuldades. 

Em resumo, objetiva este trabalho propiciar uma introdução ao conhecimento da Lógica 
Fuzzy, seu objetivo e conceitos básicos, de uma maneira metódica e coerente; apresentar 
exemplos de suas aplicações por meios não matemáticos. Mas objetiva, de modo especial, 
interessar os leitores no estudo desta ferramenta tão poderosa, dirigindo-os ademais para o 
seu aprofundamento. Para isso, ao final, é citada uma suficiente e atualizada bibliografia. O 
pequeno link entre Lógica Fuzzy e Redes Neurais, constante no apêndice, visa a permitir o 
conhecimento de sua utilização simultânea para uma maior eficácia. 

LÓGICA FUZZY 

Alguns antecedentes e uma sumária visão 
A partir de 1 994, a nebulosidade (fuzziness) é considerada o estado da arte, mas esta 

idéia não é nova. Ela tem sido tratada pelo nome fuzzy desde a década de 1 960, mas suas 
origens remontam a 2 .500 anos. 

A lógica clássica, lógica crisp, foi desenvolvida no século IV a.c. pelo filósofo grego 
Aristóteles, motivo pelo qual, muitas vezes, em sua homenagem, é chamada Lógica Aristotélica. 
Aristóteles tirou sua idéia do trabalho de um filósofo grego que o precedeu, Pitágoras, e seus 
seguidores, os quais acreditavam que esse assunto era essencialmente numérico e que o 
universo poderia ser definido por meio de relações numéricas . Acredita- se que seu 
trabalho propiciou os fundamentos da geometria e da música ocidental (através das 
relações entre os tons). 
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Aristóteles estendeu a convicção de Pitágoras ao processo que as pessoas utilizam para 
pensar e tomar decisões, aliando a precisão da matemática com a pesquisa da verdade. No 
entorno do século X, d.C., a Lógica Aristotélica serviu de base para o pensamento na Europa 
e no Oriente Médio. E isso aconteceu por duas razões: ela simplifica a maneira de pensar 
acerca de problemas e torna a certeza ou verdade mais fácil de provar. 

Saltando para o século XVIII, o filósofo e clérigo irlandês George Berkeley e o escocês 
David Hume pensavam que todo conceito tem um elemento central concreto, para o qual são 
atraídos todos os outros que, de alguma maneira, lhe são semelhantes. Hume, em particular, 
acreditava na lógica do senso comum, cuja razão se baseava no conhecimento, que as pessoas 
normalmente adquiriam por viverem no mesmo mundo. 

Na Alemanha, Kant considerava que somente a matemática poderia proporcionar definições 
nítidas e que muitos princípios contraditórios não poderiam ser conciliados. Como exemplo, 
citava o fato de a matéria poder ser dividida infinitamente, mas ao mesmo tempo não poder 
ser infinitamente dividida. 

No século XIX, foi desenvolvida uma espécie de aritmética, a chamada Lógica Booliana. 
O resultado da lógica proposicional , Lógica Booliana, foi baseado muito mais na aritmética 
binária do que nas relações da aritmética decimal. A maioria das pessoas julgou que isso não 
t ivesse utilidade, motivo pelo qual a Lógica Booliana permaneceu na obscuridade por muitas 
décadas. Hoje, contudo, ela foi redescoberta e, juntamente com os circuitos integrados, trouxe 
ú luz os microprocessadores e os computadores modernos. 

Os computadores modernos, baseados na aritmética binária, em conjunto com sofisticados 
softwares têm modificado, sob muitos aspectos, os nossos estilos de vida e, até mesmo, nossa 
maneira de pensar. 

A idéia de que a lógica crisp produzia contradições, não passíveis de serem gerenciadas, 
surgiu e foi popularizada no princípio do século XX pelo filósofo e matemático inglês Bertrand 
Russell. Ele, também, estudou a incerteza da linguagem, bem como sua precisão, concluindo 
que a incerteza é objeto de gradação. 

O filósofo alemão Ludwig Wittgenstein estudou as diversas maneiras de como a palavra 
pode ser utilizada para finalidades diversas que, na realidade, têm pouco em comum; por 
;xemplo, o jogo que pode ser competitivo ou não. 

A teoria dos conjuntos originais (O ou 1 )  foi inventada pelo matemático alemão George 
Kantor, no século XIX. Mas este conjunto crisp tem as mesmas restrições que a lógica nele 
)aseada. A primeira lógica de incerteza foi desenvolvida em 1 920 pelo filósofo polonês Jan 
�ukasiewicz. Ele criou conjuntos com valores possíveis de pertinência O, Y2 e 1 ,  estendendo
l, posteriormente, a um conjunto infinito de números entre O e 1 .  

O grande passo seguinte ocorreu em 1 937 ,  na Universidade de ComeU, EUA, quando 
r1ax Black considerou a ampliação do conceito de quais objetos poderiam pertencer a um 
onjunto. Ele mediu a pertinência em graus de utilização e defendeu a teoria geral de incerteza. 

O trabalho desses pensadores dos séculos XIX e XX propiciou o fundamento da Lógica 
'uzzy para o seu fundador, o americano Lotfi Zadeh. 
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Em 1 960, Lotfi Zadeh inventou a Lógica Fuzzy, que combina os conceitos da lógica crisp 
e os conjuntos de Lukasiewicz pela definição de uma relação graduada. Uma das mais 
importantes percepções de Zadeh foi que a matemática pode ser utilizada para fazer uma 
ligação entre a linguagem e a inteligência humanas. Muitos conceitos, de fato, podem ser 
muito mais bem definidos por palavras do que pela matemática, e a Lógica Fuzzy e sua 
expressão nos Conjuntos Fuzzy proporcionam uma disciplina que melhor pode construir 
modelos do mundo real. 

Zadeh afirma que a nebulosidade (fuzziness) envolve possibilidades. Se, por exemplo, o 
número 6 pode ser considerado um número grande, ao tempo em que é impossível que 1 e 2 
também o sejam, o conjunto de possíveis números grandes inclui 3 , 4, 5 e 6 .  

Daniel Schwartz, pesquisador americano da  Lógica Fuzzy, organizou palavrasfuzzy sob 
diferentes títulos. Assim, termos de quantificação compreendem todo, a nwior parte, 
aproximadmnente a lnetade, poucos e nenhum. Usualidade inclui sempre, freqüentenwnte, 
muitas vezes, ocasionalmente, raramente e nunca. Termos de probabilidade são certo, 
provável, incerto, improvável e certamente não. 

Utiliza-se pensamento fuzzy a respeito de uma palavra fuzzy - também denominada 
variável lingüística - em contraste com pensar crispo 

Paralelamente ao aparecimento da Lógica Fuzzy, com o trabalho pioneiro de Lotfi Zadeh, 
começou o desenvolvimento das redes neurais artificiais . Esse fato logo chamou a atenção 
de muitos tecnologistas, que viam a possibilidade de ambas se poderem complementar. 

Conceituação 
A Lógica Fuzzy é uma teoria matemática, e o que é chamado nebulosidade leva em 

consideração um aspecto de incerteza. Nebulosidade (fuzziness) é a ambigüidade que pode 
ser encontrada na definição de um conceito ou no sentido de uma palavra. 

Como seu nome implica, a teoria dos conjuntos fuzzy é, basicamente, uma teoria de 
conceitos graduados-uma teoria na qual tudo é objeto de gradação ou, para apresentar isso 
de modo figurativo, tudo tem elasticidade. Há um pouco mais de três décadas, desde sua 
iniciação, a teoria tem amadurecido, dentro de uma vasta cadeia de conceitos inter-relacionados 
e técnicas, para tratar fenômenos complexos que não se emprestam para serem tratados através 
de uma análise que utilize os métodos clássicos, baseados na teoria das probabilidades ou na 
lógica bivalente. 

No entanto, os céticos, com freqüência, levantam uma questão, qual seja ,  se de fato há 
significantes áreas de problemas em que a utilização da teoria dos conjuntos fuzzy pode 
conduzir a resultados não passíveis de serem obtidos através dos métodos clássicos. 

No seu tratado, Fuzzy Sets Theory and its Applications, a essa pergunta o Prof 
Zimmermann responde afirmativamente. Sua exposição compreensível de ambas as teorias E 
de suas aplicações explana em termos claros os conceitos básicos que fundamentam a teorÍi 
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fuzzy e como eles têm sua contrapartida nos conceitos clássicos. Além do mais, com uma 
abundância de exemplos, mostra os caminhos através dos quais a teoria fuzzy pode ser 
empregada para a solução de problemas reais, principalmente no domínio da análise de 
decisões, e incentiva o estudo da teoria fuzzy através de aplicações em que os conjuntos 
fuzzy desempenham um papel importante. 

Como assinalamos, a Lógica Fuzzy é uma teoria matemática, e o que é chamado 
nebulosidade leva em consideração um aspecto de incerteza. Nebulosidade (juzziness) é a 
ambigüidade que pode ser encontrada na definição de um conceito ou no sentido de uma 
palavra. Por exemplo, expressões como uma velha pessoa, alta temperatura ou pequeno 
número podem ser chamadas nebulosidades. 

Até há pouco tempo, a probabilidade era a única incerteza com que os matemáticos 
trabalhavam. A incerteza da probabilidade, geralmente, refere-se à incerteza de fenômenos, 
como simbolizados pelo conceito de aleatoriedade. Assim, quando se diz choverá anwnhã, 
jogue os dados e retire um três contêm a incerteza de ocorrências fenomenológicas . 
Aleatoriedade (coisas que ocorrem sem um plano definido) e nebulosidade diferem em sua 
natureza; isto é, eles são aspectos diferentes de incerteza. Voltando ao exemplo, desde que a 
incerteza de choverá amanhã ocorre causada por uma previsão meteorológica feita antes de 
que amanhã se torne realidade (no tempo), ela será esclarecida com a passagem do tempo e a 
chegada do amanhã. A incerteza de jogar dados e retirar WTl três é também o resultado de 
tentar antes de rolar os dados, e se realmente os dados são rolados e esse resultado ocorre, a 
proposição torna-se certa. A incerteza, contudo, de pessoa velha ou de alta temperatura não 
é esclarecida com a passagem do tempo ou com a ocorrência de um resultado. A ambigüidade 
permanece no sentido das palavras, e a incerteza continuará ao longo de algum tempo, uma 
vez que isso é uma característica essencial dessas palavras. 

Consta que a teoria da probabilidade surgiu no século XVII, tendo, pois, uma longa tradição. 
Desde o seu início, a engenharia tem feito uso de suas proposições e conceitos e ela tem sido 
largamente utilizada nas ciências naturais .  Por outro lado, a Lógica Fuzzy somente começou a 
ser desenvolvida há cerca de uns 35 anos, e seu uso, no Brasil pelo menos, ainda é restrito. 
Isso se deve, principalmente, ao fato de a teoriafttzzy e suas possibilidades não terem sido, 
ainda, suficientemente divulgadas em nosso país e só serem conhecidas dentro de um círculo 
relativamente pequeno. 

A nebulosidade expressa uma incerteza que é uma parte do significado das palavras e as 
palavras são partes indivisíveis do pensamento humano. As pessoas pensam e expressam 
seus pensamentos e informações através de palavras. Acreditamos que o mesmo, mutatis 
mutandis, aconteceria com a probabilidade, a qual seria ainda muito pouco conhecida, a 
menos que não fosse relativamente familiar para o público, através dos anúncios do serviço 
de meteorologia e para aqueles que gostam de jogar e de testar suas possibilidades de êxito 
antes de vestibulares: certamente ainda muito menos pessoas por ela se interessariam. Todos, 
porém, estamos envolvidos com nebulosidade e isso é um tipo de incerteza que qualquer um 
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pode apreender. Se esse tipo de incerteza puder ser tratado matematicamente e a engenharia 
utilizar-se disso, seus efeitos serão imensuráveis. E o são, na realidade. Só no Japão, há uns 
dois anos, havia mais de duas mil patentes baseadas em Lógica Fuzzy, registradas. Diz-se que 
a diferença entre computadores, que somente podem utilizar processo de informações usando 
a matemática binária, e as pessoas é que estas últimas podem lidar com ambigüidade, e agora 
esta excepcional capacidade humana pode ser expressa pela teoria fttzzy, tratada indepen
dentemente dos computadores e podendo ser aplicada à engenharia e a outras ciências. Além 
de definições conceituais e do significado das palavras, alguns conceitos de nebulosidade 
estão bastante divulgados para incluir assuntos como a incerteza dos julgamentos subjetivos 
das pessoas. 

Os critérios gerais da teoriafttzzy que fazem uso da nebulosidade são a teoria dos conjuntos 
fttzzy, a Lógica Fuzzy e a teoria de medidas fttzzy. A teoria dos conjuntos fuzzy expressa a 
nebulosidade stricto sensu por meio de conceitos da teoria dos conjuntos ; a teoria dê medidas 
fttzzy trata a nebulosidade em um sentido mais abrangente. A Lógica Fuzzy é o conceito de 
conjuntosfttzzy incorporado à estrutura da lógica multivalorada. Existe, pois, o que se chama 
de matemáticafttzzy, uma matemática padrão em que conjuntos fuzzy e princípios de medida 
fuzzy são muito bem introduzidos. 

Princípios básicos da teoriafuzzy 
A teoriafttzzy baseia-se no princípio de que o pensamento humano é estruturado não em 

números, mas sim em classes de objetos cuja transição entre pertencer ou não a um conjunto é 
gradual e não abrupta; - o que nos diferencia dos atuais computadores digitais .  Assim, 
enquanto as fronteiras dos conjuntos clássicos são bem definidas, aquelas dos conjuntos 
fttzzy apresentam uma nebulosidade, a qual se tenta aproximar das imprecisões do modo de 
raciocínio humano. A água para um banho pode estar um pouco fria para um indivíduo, mas 
isso não significa que ela não estej a, em certo grau, quente. O raciocínio humano não 
trabalha somente com dicotomias - água fria (O) ou quente ( 1 ) , mas também com o 
intervalo entre os dois extremos (intervalo de O a 1 ) .  Além disso, o que significa exatamente 
a água estar fria? Significa estar com uma temperatura de 1 5°C? A Lógica Fuzzy trabalha 
com calor e não com 50°C. 

Como modelar o significado das palavras empregadas na linguagem natural? A teoria 
fuzzy se propõe a uma boa aproximação para a solução. 

As três principais características da teoriafuzzy2 
- Uso de variáveis lingüísticas no lugar ou em adição a variáveis numéricas. 
- Caracterização das relações simples entre variáveis por expressões condicionais .  
- Caracterização das relações complexas por algoritmos fuzzy. 

2 Vide COSENZA, Carlos Alberto N unes, Teoria dos Conjuntos Fuzzy - Comparação introdutória com a Teoria 
Clássica dos Conjuntos (vide bibl iografia). 

48 Vol. XVII - NQ 3 - 3Q Qua drimestre de 2000 (�I i 



LÓGICA FUZZY 

Por quefuzzy? 

Mas o que é a teoriafuzzy? Por que utilizar o termofuzzy? O termofuzziness, cuja melhor 
tradução parece ser nebulosidade, é encontrado em nossas decisões, em nossos pensamentos, 
na maneira como processamos informações e, particularmente, em nossa linguagem do dia-a
dia; proposições várias podem ser obscuras, ou não muito claras, e ser sujeitas a diferentes 
interpretações. Frases como mais tarde procuro você, um pouco mais, eu não me sinto 111.UitO 
bem são expressões fuzzy. A nebulosidade tem origem nas diferentes interpretações ou 
percepções que nós atribuímos a mais tarde, um pouco mais e muito bem. Assim, para 
engenheiros, mais tarde pode significar nanossegundos, enquanto para paleontólogos pode 
estar na ordem de milhares de anos. A ordem de grandeza é relativa; portanto, se utilizamos 
unidades fuzzy, elas devem ser consideradas no contexto em que é empregada e devem ser 
encontrados o ponto de referência e a unidade de medida. 

Ocasionalmente, proposições fuzzy podem indicar unidades relativas e subunidades que 
não indicam unidades absolutas. Quando dizemos que o corredor A é rápido, que o corredor 
B é mais rápido do que A e o corredor C é mais lento do que B, nós fazemos duas observações. 
As proposições fuzzy podem estabelecer taxono111.ia (B é mais rápido do que A, e C é mais 
lento do que B) ou ambigüidade (não está claro se A é mais rápido do que C); além do mais, 
não há medida das velocidades de A,  B e C. 

A proposição João é muito alto é fuzzy porque não existe referência de medida. Em um 
time de basquete, com uma média de altura de 1 ,90m, muito alto pode significar, 
provavelmente, mais alto do que 1 ,90m; para a média das pessoas, muito alto significa, 
muitas vezes, maior do que 1 ,60m, mas não necessariamente maior do que 1 ,90m. 

Importante chamar a atenção para o fato de que nebulosidade não significa o mesmo que 
probabilidade. 3 Uma proposição é probabilística se ela expressa uma probabilidade ou grau 
de certeza ou se ela é o resultado de eventos claramente definidos, mas aleatoriamente. Quando 
se diz, por exemplo, que há Ul11.a chance de 50% de que José chegue a tempo, está-se diante 
de uma proposição puramente probabilística. Observe-se que a própria probabilidade pode 
ter algum grau de nebulosidade. Na proposição muito provavelmente eu estarei aqui, todas 
as probabilidades foram mentalmente pesadas e algum grau de certeza ou probabilidade foi 
expresso. Mas, por outro lado, se eu afirmo eu posso estar aqui, esta proposição expressa 
uma completa incerteza, uma indecisão, e, portanto, uma nebulosidade. 

Lógica Crisp versus Lógica Fuzzy 

Certamente são a todos familiares os níveis de decisão bem definidos ou limites de transição 
(binários, multivalorados). A Lógica Booliana ou binária baseia-se em dois valores extremos 
bem definidos (crisp) - sim ou não; ou 1 ou O. Sim ou não é uma resposta além da dúvida. A 
lógica ternária é uma lógica com três respostas definidas, tal como vazio - meio cheio -

3 Esse aspecto já foi ,  genericamente, abordado. 
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cheio. Os números binários 1 ou 0, ou 1, 0,5 e 0, na lógica ternária, representam limites de 
transição normalizados. De maneira semelhante, a lógica multivalorada tem muitos níveis 
bem definidos de limites de transição. A Lógica Fuzzy, porém, tem limites de transição, 
indefinidos, não claros. Se, por exemplo, tomarmos a lógica ternária e afuzificannos (isto é, 
mudarmos os limites de transição para valores obscuros), então os valores dos limites de 
transição podem ser formalmente dispostos dentro de uma mesma seqüência .  A clareza 
(crispness) dos números 0, 0,5 e 1 pode ser substituída por de ° a aproximadamente 0,4; de 
aproximadamente 0,2 a aproximadamente 0, 8 e de aproxilnadamente 0,6 a 1.  Assim, se 
olharmos para três pontos distintos através de uma lente de câmara bem focalizada, veremos 
os pontos com contornos claros; se a imagem está fora de foco, contudo, os pontos tornam-se 
confusos oufuzzy, possivelmente sobrepondo-se uns aos outros. Essa operação é denominada 
fuzificação e é rotineiramente realizada nos sistemas de controlefuzzy. 

As últimas décadas têm presenciado um grande interesse em tecnologias que possuem sua 
motivação em alguns aspectos de funções humanas. Algumas destas, como a inteligência 
artificial, podem ser consideradas como tendo suas raízes no domínio psicológico. Outras, 
como redes neurais, algoritmos genéticos e programação evolucionária, são inspiradas por 
reconsiderações de processos biológicos .  A necessidade de representar conhecimentos de 
maneira tal que sejam facilmente aplicáveis, simultaneamente ao estilo humano de processar 
informações, bem como passíveis de aceitação pela utilização de computadores, é comum a 
todas essas tecnologias assim chamadas inteligentes. Os conjuntosfuzzy foram originatiamente 
introdu Lidos em 1 965 ; a Lógica Fuzzy, a disciplina que relaciona esses dois aspectos acima 
citados, tem se mostrado como o meio mais apropriado a desempenhar esse papel . Em um 
determinado nível, a Lógica Fuzzy pode ser vista como uma linguagem que permite traduzir 
sofisticadas situações da linguagem natural em uma formalização matemática. A partir do 
momento em que obtivermos essa formalização matemática do conhecimento, seremos capazes 
de utilizar esse conhecimento no desenvolvimento da tecnologia. 

Lógica Fuzzy: aplicações atuais e perspectivas futuras 

Desenvolvendo conceitos acima enunciados, a teoria dos conjuntos fuzzy foi expandida 
para utilização em diversas áreas, tais como teoria dos sistemas, ainda mesmo enquanto essa 
teoria estava sendo trabalhada; foi, além disso, também desenvolvida para incluir aplicações 
outras como modelagem, avaliação, otimização, tomada de decisão, controle, diagnose e 
informação. Ela tem sido testada em vários problemas reais como controle, inteligência 
artificial e gerenciamento. De fato, a teoria fuzzy está, realmente, sendo utilizada em várias 
áreas, e as aplicações da teoria dos sistemas não estão restritas ao emprego de sua concepção 
inicial ; há estudos - alguns deles já concluídos -para um mais abrangente desenvolvimento 
dos seus conceitos básicos .  Além disso, os efeitos da ambigüidade estão sendo reconhecidos 
a partir do ponto de vista da engenhariafuzzy e este campo está avançando rapidamente na 
incorporação desses conceitos. 
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De maneira geral, é o ponto de partida para o desenvolvimento de modelos que envolvam 
pensamento ambíguo e processos de julgamento. Assim, os seguintes campos de aplicação 
podem ser imagináveis :  

a) a concepção de modelos humanos que possam ser usados para o gerenciamento; 
b) imitação de habilidades humanas de alto nível, utilizável em automação e sistemas de 

informação; 
c) desenvolvimento de interfaces entre pessoas e máquinas ; 
d) outras aplicações de inteligência artificial (análise de risco e prognóstico), desenvol

vimento de dispositivos funcionais .  
Os  sistemas fuzzy podem ser utilizados para estimativas, tomadas de  decisões, sistemas 

de controle mecânico, tais como condicionadores de ar, controles de automóveis, e mesmo 
edifícios inteligentes, controles de projetos industriais e um número grande de outras 
aplicações. Certamente, o mais espetacular sistemafuzzy , funcionando hoje em dia, seja  o 
controle do metrô da cidade japonesa de Sendai, um sistema de controle que mantém os trens 
rolando rapidamente ao longo do percurso, freando e acelerando suavemente, deslizando nas 
estações, parando nos locais precisos, sem perder um segundo ou irritando os passageiros. 

A Lógica Fuzzy tem tido grande e diversificado emprego, tais como em máquinas militares 
inteligentes, controle de estoques, máquinas de lavar, controle de tráfego, etc. 

Nas comunicações, tem sido utilizada, também, no nível de sistemas de processamento de 
sinais. Tem tido, pois, uma variada gama de aplicações. 

CONJUNTOS 

Definições básicas - Conceitos Primitivos4 
Antes de abordarmos os conjuntos clássicos (crisp) e os conjuntos fuzzy, faremos uma 

rápida noção do conceito de conjunto e de função. 
Como assinala Castrucci, o ponto de partida, em qualquer teoria, é sempre dado por 

conceitos não definidos, denominados também conceitos primitivos. 
Entre esses conceitos primitivos, citem-se conjunto, elemento e a relação de pertinência 

entre elemento e conjunto dada pela expressão pertence a expressa pelo símbolo E .  
Assim, se o elemento a pertence ao conjunto A, isso é expresso por a E A, que se lê a 

pertence a A. A negativa dessa sentença é a fi! A, que se lê a não pertence a A. 
Costuma-se representar os conjuntos por letras maiúsculas latinas A, B,  C, . . .  e os elementos, 

que se supõem distintos dois a dois, por letras latinas minúsculas a, b, c, . . .  5 

4 Este subitem é transcrito, quase ipsis verbis, do livro de COS E NZA, Carlos Alberto N unes, professor t itular da 
COPPE/UFRJ, ainda no prelo. Vide bibliografia. 
5 Essas notações podem ser mudadas no caso de uma teoria matemática específica. 
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Na teoria clássica de conjuntos existem três conceitos não-definidos, denominados 
conceitos primitivos : 

- Conjunto 
- Elemento 
- Relação de pertinência. 

Conjunto 

A noção clássica de conjunto, na linguagemfuzzy, é similar à que se utiliza na linguagem 
comum, ou sej a, é uma coleção, agrupamento, classe ou sistema. Sua notação clássica são as 
letras latinas maiúsculas. 

Notação Clássica: X. 
Notação fuzzy: Ã 

Elemento 

Elemento é cada membro que forma o conjunto e sua notação clássica são as letras latinas 
minúsculas. Ex: x .  

A notaçãofitzzy é o par ordenado {x, !-lÃ (x)}, ou elemento x com grau de peltinência !-lÃ  eX). 

Relações de Pertinência 

Os dois conceitos anteriores estão listados pela relação de pertinência x pertence a X 
(x E X� ou x não pertence a X (x É X) . 

A noção clássica de pertinência pode ser definida pela função característica onde 1 indica 
x E X e O indica É X. Matematicamente, a teoria fitzzy de conjuntos estende a noção de 
pertinência, permitindo que a função característica assuma outros valores reais não-negativos 
além de O e 1 .  

Assim, a teoriafuzzy define a chamada Função de Pertinência (ou Grau de Pertinência) 
!-lÃ (x) do elemento x em Ã, onde !-lÃ (x) pode assumir valores reais não negativos, tal que o 
supremo seja  finito. Esses valores pertencem ao espaço de pertinência M. 

Os conjuntos podem ser representados:  a) pela designação de seus elementos, entre chaves, 
ou b) pelas propriedade de seus elementos. 
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Um conjunto clássico pode ser descrito de várias maneiras: 
a) pela determinação de seus elementos, que são sempre distintos entre si e colocados 

entre chaves (lista). Ex. :  {a, e, i, o, u} - indica o conjunto das vogais ;  
b )  pela propriedade de seus elementos. Assim, conhecida uma propriedade característica 

P dos elementos de um conjunto, fica ele determinado. Deste modo, o conjunto dos 
elementos x que têm a propriedade P é indicado por 

{x I x tem a propriedade P }. 

Ex. :  { x  I x é real e x > 2 }  
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c) definindo os membros utilizando a função característica, em que 1 indica pertinência e 
0, não-pertinência. Para um conjunto fuzzy, a função característica permite vários graus 
de pertinência para os elementos do conjunto dado. 

Exemplos: 

a) {5, 6 ,  7 } ,  indica os conjuntos formados pelos elementos 5 , 6, 7 .  
b )  {x I x } ;  { x  tal que x tem a propriedade P } ; { t. q .  x tem a propriedade P } .  Ex. :  { x  I x é 

real e x >2}. 
Com notações da Lógica e da Matemática, este exemplo pode ser simbolizado por 

{ x  I x E 9\ 1\ x >2 } ,  onde 9\ designa o conjunto dos números reais e 1\, a conjunção e. 
Os conjuntos, também, podem ser determinados pela propriedade característica. 
Assim, { 1 , 2, 3 , 4,  . . .  } = { x  I x é natural}. Observe-se que a propriedade que caracteriza 

o conjunto deve permitir que, dado um elemento, sej a  possível saber se o elemento pertence 
ao conjunto. 

Função 

Suponhamos que a cada elemento em um conjunto A exista correspondência, de uma 
maneira ou de outra, a um único elemento de um conjunto B .  

Estas relações são denominadas função -7 f (a) que se  l ê  f de a. 
Se designarmos por f estas relações, podemos então escrever: 

que se lê "f é uma função de A em B". O conjunto A é chamado de domínio dafunção f e B 
é chamado o contradomínio de f. Além disso, como se viu acima, em outras palavras, se 
(f  E A, o elemento em B,  que corresponde a a é chamado a imagem de a e é representado, 
igualmente, por a E A. 

Como exemplo, se f faz corresponder a cada número real o seu quadrado, isto é, para 
número real x existe f (x) = x2 , então o domínio e o contradomínio de f são os números reais ;  
pode-se, então, escrever, 

f :  R* -7 R* 

A imagem de -3 é 9 ;  podemos assim escrever também f (-3) = 9 ou f :  -3 -7 9. 

Conjunto Universo, Conjuntos Unitários e Conjuntos Vazios 
Conjunto Universo 

Seguindo a notação clássica, o conjunto universo é definido como um conjunto ao qual 
)ertencem todos os elementos com os quais se está trabalhando. Na teoriafitzzy, esta noção é 
nuito importante. Genericamente, é representado pela letra U. É interessante observar que o 
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sinal +, em muitos textos sobre a teoria fttzzy, denota União. Nesse sentido, um conjunto 
universo X = {X

I
. x2' x3' . . . . . . . . . . . .  , xJ pode ser representado por X = XI + x2 + x3 + . . . . . . . . . . . .  + xn' 

Conjunto Unitário 

Mesmo não estando de acordo com a linguagem usual, em face da caracterização pela 
propriedade, poderá haver casos em que o conjunto tenha, apenas, um só elemento ou nenhum. 

Exemplo: O conjunto dos números inteiros tal que x + 2 = 6 ou em símbolos :{  x I x é 
inteiro e x+2 = 6}. Neste caso, o conjunto só tem o elemento 4. Então, escrevemos : { x  I x é 
real e x + 2 = 6} ou {4}. 

Os conj untos com um só elemento como {7},  {O} e { a} são denominados conjun
tos unitários .  

Conjunto Vazio 

Se, agora, desejamos o conjunto das soluções reais da equação x2 + 1 = O, encontramos 
um conjunto que não possui elementos, isto é, {x I x é real e x2 + 1 =O} não tem elementos. O 
conjunto que não tem elementos é chamado conjunto vazio. 

Conjuntos Crisp e Conjuntos Fuzzy 

Conjuntos Crisp 

Um conjunto crisp pode ser considerado um contêiner os elementos que pertencem a este 
conjunto como os objetos nele contidos. Neste sentido, um objeto estará ou não neste contêiner. 
Podemos definir uma função de pertinência { 1 se e somente se x E A, 

1-1 A(X) = 
O se e somente se x � A 

De maneira semelhante, podemos definir as funções de pertinência para as operações do 
conjunto, como união, interseção e complemento, como se segue: 

respectivamente. Então, uma função de pertinência para um conjunto crisp é definida como 

1-1: X � {O, 1 }. 
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Além do mais, A é um subconjunto de B se e somente se 

X E A => X E B V' x 

em termos de função de pertinência. A é um subconjunto de B se e somente se 

Suponhamos U = {a, b, c, d}, A = { a,b } ,  e B = { b,d } .  Portanto, 

�u(X) = 1 para x = a, b, c ou d. A (J B = {b}. Então, �AnB = min(�A(a), �B(a) = min( 1 ,O) = O. 

De maneira semelhante, pode-se demonstrar as funções de pertinência para união 
e complemento. 

Conjuntos Fuzzy 

Introdução 

Consideremos alguns conjuntos na vida real. Como poder-se-ia considerar um conjunto 
de pessoas idosas? No caso de uma pessoa de 70 anos, não há dúvida. E se uma pessoa tiver 
60 anos? Também pode ser considerada uma pessoa idosa. Mas, se tiver 50 anos, talvez 
possamos ficar em dúvida se poderemos colocá-la nesse conjunto. Essa pessoa pertence ao 
conjunto ou não? Na realidade, pessoas diferentes teriam diferentes respostas para casos 
semelhantes. Pode-se ver que há nebulosidade nas fronteiras desse conjunto. Não temos 
como delimitá-lo dentro de um conjunto crispo Há uma mudança gradual de pertinência em 
relação à idade, no caso do conjunto em pauta. A teoria dos conjuntos fuzzy é um modo 
matemático que trata desse tipo de conjuntos. 

A função de pertinência de um conjuntofuzzy A é definida como 

As funções de pertinência de operações do conjunto são definidas da mesma forma que 
nos conjuntos crispo 

A teoria dos conjuntosfttzzy e a Lógica Fuzzy são generalizações dos conjuntos ordinários 
e da lógica clássica e proporcionam uma estrutura sistemática para representar conhecimentos 
qualitativos e com eles raciocinar. 

Há muitos exemplos em que a função de pertinência de um objeto em relação a um 
determinado conjunto, em que esse objeto não pode ser nem completamente incluído, nem 
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completamente excluído; por exemplo, o número 8 em relação à classe dos números muito 
maiores do que 1 .  A realidade é que estas classes, imprecisamente definidas, desempenham 
um importante papel no pensamento humano. 

Para lidar com classes desse tipo, foi idealizado o conceito de conjunto fuzzy, é uma 
classe que não admite dois graus de pertinência, incluído ou não incluído, mas um continuum 
de O a 1 .  Por exemplo, denominemos de U o conjunto universal de inteiros positivos. O 
conjunto fuzzy que representa a classe de números muito maiores do que 1 pode ser 
caracterizada por: 

A = {a I a é muito maior do que 1 ,  a E U} 

A = {0. 1 /8+ 0.2/9 + 0.5/ 1 0  + 0 .8/ 1 1  + 0.9/ 12  + + 1 / 1 3  + 1 / 14  + . . .  } 

A notação inclui o grau de pertinência denominado u(a) de a para o conjunto A no formato 
u(a) I a. Colocando os valores de pertinência u(a) no eixo U, obtemos a função de pertinência 
para os números inteiros positivos muito maiores do que 1 .  

Definições e Exemplos 

Definição 1 ,'  
S e  X é uma coleção de objetos genericamente designados por x ,  o conjunto fuzzy Ã em X 

é um conjunto de pares ordenados : 

NOTAÇÃO: Ã = { x , I-lÃ(X) I x E X} 

I-lÃ(X) é chamada a função de pertinência ou grau de pertinência (também denominado grau de 
compatibilidade ou grau de verdade) de x em Ã, que mapeia X para o espaço de pertinência 
M. (Quando M contém apenas os dois valores O e 1 ,  Ã é não fuzzy e I-lÃ(x) é idêntico à função 
característica de um conjunto não fuzzy.) A relação de elementos de mesma natureza da 
função de pertinência é um subconjunto dos números não negativos reais, cujo supremo é 
finito . Elementos com um grau O de pertinência normalmente não são listados. 

" A- (X I )  "A-(X2) 11 " (x ) 
O N A- .... .... � .... Ã i d X . f" UTRA OTAÇÃO: = + + . . . . . . = i.J ---'-'----, sen o um conjunto mIto. 
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X I  x2 i = 1  Xi 

f I-lÃ
(X) 

= 
x
--

x
--' sendo X um conjunto infinito. 

Observe-se que os elementos x tais que I-lÃ(x) = O normalmente não são listados .  
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EXEMPLO la  
Um corretor de imóveis deseja  classificar uma casa que oferece a seus c lientes. Um 

indicador de  conforto dessas casas é o número de  quartos existentes em cada uma delas . Seja 
X = { I ,  2, 3, . . .  , l O} o conjunto de tipos confortáveis de casas, descrito por x = número de 
quartos de uma casa. Então, o conjunto fuzzy tipo confortável de casas para uma famJlia de 
quatro pessoas pode ser descrito como 

Ã = { O ,  .2), (2, . 5 ) ,  (3, . 8) ,  (4, 1 ) ,  (5 ,  .7) , (6, .3) } 

Na literatura, encontram-se diferentes maneiras de denotar os conjuntosfuzzy: 
1 )  Um conjunto fuzzy é denotado por um conjunto de pares ordenados, o primeiro elemento 

dos quais denota o próprio elemento, e o segundo, o grau de pertinência, como acima se 
escreveu. (definição l a) 

EXEMPLO lh  
Ã = números reais consideravelmente maiores do que 10  
Ã = {(x, �Ã(x)1 X E  X}, onde 

x < 1 0  

EXEMPLO lc  - I 2 1 A = {(x, �Ã(x)) �Ã(x) = 0 + (x- l O) r } 

IJ (x) 
Ã 

1 

5 1 0  

Números reais próximos a 1 0  
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EXEMPLO ld 
Ã = inteiros próximos de 1 0  

Ã = 0. 1 /7 + 0. 5/8 + 1 / 1 0  + 0 .8/1 1 + 0.5/ 1 2  + 0. 1 / 1 3  

EXEMPLO l e  
Ã = números reais próximos de 10  

- f 1 / A - x 
9t 1 +  (x - 1 0)-2 

Já se tem mencionado que a função de pertinência não se limita a valores entre O e 1 .  Se 
sUPJ.JÃ(x) = 1 ,  o conjuntojúzzy Ã é chamado normal . Um conjuntofozzy Ã não vazio pode 
sempre ser normalizado dividindo IJÃ(x) por SUPxIJÃ(x) : por uma questão de conveniência, 
supõe-se sempre que os conjuntosfozzy sejam normalizados. Para a representação de conjuntos 
fuzzy será usada a notação 1 ilustrada nos exemplos l b  e l c, respectivamente. 

Um conjuntofuzzy é, obviamente, uma generalização de um conjunto clássico e a função 
de pertinência, a generalização de uma função característica. Uma vez que estamos, geralmente, 
nos referindo ao conjunto (crisp) universal X, alguns elementos de um conjunto fuzzy podem 
ter um grau de pertinência o. Muitas vezes, é apropriado considerar aqueles elementos de um 
universo que tenham um grau de pertinência diferente de O em um conjuntofuzzy. 

Definição 2 
O suporte de um conjunto fuzzy Ã é o conjunto crisp de todo x E X tal que IJ Ã(x) > O. 

EXEMPLO 2 

Consideremos, novamente o conjunto l a  acima. O suporte de S(Ã) = { I ,  2, 3 , 4, 5 ,  6}. Os 
elementos (tipos de casa) {7, 8, 9, l O} não são parte do suporte de Ã !  Uma noção mais 
generalizada e mesmo mais utilizável é a de um conjunto nível a. 

Definição 3 
O conjunto crisp de elementos que pertencem ao conjuntofuzzy Ã, no mínimo, ao grau a. 

é chamado conjunto nível a. 
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Aa = {x E X I IJÃ (x) � a. 

Aa = { x  E X I IJÃ (x) > a.} é chamado conjunto forte nível-a. ou conjunto a-corte (cut). 
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EXEMPLO 3 
Se  voltarmos a referirmo-nos ao exemplo l a , poderemos l i s tar os conjuntos nível 

a poss íve i s :  
A 2 = { I ,  2 ,  3 , 4, 5 ,  6} 
A s =  {2, 3 , 4, 5} 
A g = {3 , 4} 
A I = {4} 
O conjunto forte nível-a para a = . 8  é A g = {4}. 

Definição 4 
CARDINALIDADE 

A cardinalidade, dentro da teoria clássica, é dada pelo número de elementos de um conjunto 
X e é denotada por n(x). Na teoriafttzzy fica definida da seguinte forma: 

l Ã I = L I-lÃ(X) 
X E X  

Quando X for um conjunto contínuo, 

I Ã I = f I-lÃ(x)dx 
X E X  

OBS . :  Cardinalidade relativa de Ã: 

Ã => I I Ã I I = �, onde I x l = n(x) . 
I x l 

A cardinalidade relativa representa a fração de elementos de X que estão em Ã, ponderados 
pelo grau de pertinência em Ã. Obviamente, a cardinalidade nem sempre existe. 

Definição 5 
SUBCONJUNTO 

Segundo a teoria clássica de conjunto, um conjunto Y é dito subconjunto de X se e somente 
se todo elemento que pertence a Y, pertence também a X. Assim, Y está contido em X. 
Notação clássica: Y c X 

Dentro da teoriafitzzy, B é um subconjunto de Ã, se e somente se, para todo x E X (sendo 
X o conjunto universo comum), I-lií(x) ::::; I-l/x). 
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Exemplo: Seja X = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 
Ã = "pequeno" L\ 1 / 1  + 0.8/2 + . 6/3 + A/4 + .2/5 
B = "muito pequeno" L\ 1 / 1  + 0.64/2 + 0. 36/3 + 0. 1 6/4 + 0.04/5 
=> B c Ã  

OBS . :  O símbolo L\ representa igual por definição ou denota. 

Definição 6 
IGUALDADE DE CONJUNTOS 

Segundo a teoria clássica, um conjunto A é igual a B,  se e somente se, A c B e B c  A. 
A mesma definição vale para a teoria fuzzy como se segue: 
Ã = jj � ÃcB e B cÃ 
=> Ã = B � !-lÃ(x) = !-li3(x) 

Definição 7 
CONJUNTO NíTIDO 

É todo conjunto fuzzy em que todos os elementos possuam o mesmo valor para a função 
de pertinência. Na verdade, é um conjunto crisp (clássico) como será evidenciado a seguir. 

EXEMPLO: Sejam X = { I ,  2, 3} e Ã = {( l ,  OA; (2, OA); (3, OA)} 

Normalizar Ã => sup !-lÃ(x) = 0.4 

=> 'Vx E X => !-lÃ (x)norm = !-lÃ (x) / sup !-lÃ (x) = 0.4/0A = 1 

=> Ãnorm = {( l , I ) ; (2, 1 ) ; (3, I )} = { I ,  2, 3}. 

OPERAÇÕES BÁSICAS ENTRE CONJUNTOS 

As operações seguintes foram sugeridas por Zadeh em 1 965, mas não são a única maneira 
de extensão da teoria clássica de conjuntos. Operações alternativas e adicionais foram definidas 
mais tarde, mas fogem ao escopo do trabalho que pretende apenas dar uma visão introdutória. 
Cabe dizer que a notação fuzzy utilizada é a mesma que a notação clássica j á conhecida. 

União de Conjuntos6 

DEFINIÇÃO CLÁSSICA: Dados dois conjuntos A e B (subconjuntos do conjunto universo X), sua 
união é dada pelo conjunto D constituído dos elementos que pertencem a A ou a B .  

6 As definições constantes deste item são transcritas, com autorização do autor, Carlos Alberto N u nes Cosenza, 
professor titular da COPPE/U FRJ, quase ipsis verbis. 
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DEFINIÇÃO FUZZY: Seja = D = Ã u B a união entre os conjuntos Ã e B 

o=? flõ(X) = máx {flix), flil(X)}' x E X 

EXEMPLO: Seja  U = 1 +2+ . . .  +7 

Ã = 0.4/2 + 0.6/3 + 0.8/4 + 1 /5 

B = 0.4/2 + 0.6/4 + 1 /5+ 0 .6/7 

Ãu B = 0.4/2 + 0.6/3 + 0.8/4 + 1 /5 + 0.6/7 

Propriedades 

LÓGICA FUZZY 

Cabe ressaltar que as propriedades das operações básicas entre conjuntos aqui apresentadas 
são as existentes na teoria clássica e que, como será demonstrado, podem também servir à 
teoria fuzzy. 

Seja um elemento x com graus de pertinência flÃ(x), flil(x), e flc(x), respectivamente, nos 
conjuntos Ã, B e C: 

(a) Comutativa: ÃuB = BuÃ 
DEM: Já que max {flÃ(x), fls(x)} = max{fls(x), flÃ(x)} 

o=? :  Ãu B = B uÃ 

(b) Associativa: (ÃuB)u C = Ãu(BuC) 
DEM: Seja fl(ÃuB)uC = max {max{flÃ' fliJ, fle} = max{flÃ' flB , fle} 

Analogamente, max(ÃuB)uC =  max{flÃ' max {fls' fle}} = 

max { flÃ' fls' fl,) = fl(ÃuB)uC 

o=? (ÃuB)u C = Ãu(B uC) 

(c) Idempotente: ÃuÃ=Ã 
DEM: Já que { flÃ' flÃ} = flÃ' vale a propriedade acima. 

(d) Propriedade do conjunto vazio: Ãu0=Ã 
DEM: Como max { flÃ(x), O} = flÃ(x), vale a propriedade acima. 

( e) Propriedade do conjunto universo: ÃuX=X 
DEM: Sendo fl/x) já que x E X, que é um conjunto crispo 
o=? flÃux = max { flÃ' I }  = 1 ;  O <flÃ< 1 
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Interseção de Conjuntos 

DEFINIÇÃO CLÁSSICA : Dados dois conjuntos A e B (subconjuntos do conjunto universo X), sua 
interseção é dada pelo conjunto C dos elementos que pertencem a A e a B .  

DEFINIÇÃO FUZZY: Seja C = Ã nB a interseção entre o s  conjuntosfuzzy Ã e B. 
=> �c(x) = min {�ix) ,  �B(X)}, x E X 

EXEMPLO 1 :  Do exemplo anterior: 
Ãnii = 0.4/2 + 0.6/4 + 1 /5 

EXEMPLO 2 (Zimmermann, 1 99 1 )  
Seja Ã = "número real consideravelmente maior que l O" 

B = "número real aproximadamente 1 1 "  

Os conjuntos acima poderiam ser subjetivamente definidos como: 
Ã= { (x, �Ã(x)),/ x E 9\}, onde �Ã(x = O), x :S]O 

( l  +(x-1 O)-2)-' , x> 1 O 

B= { (x, �n(x)),/ x E 9\}, onde �B(X) = ( l +(x- l l )4)-' 

Assim, f.!ÃnB(x) = min[( l +(x-1 0)-2)- 1 ; ( l  +(x-1 1 )4)- I ] , x> 1 O 
O , x� 1 0  

(representando "número real consideravelmente maior que 1 0  e aproximadamente 1 1 ") 

Representando graficamente (tracejado) : 

62 

O �--�------��----��--------__ 

1 0  1 1  
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Propriedades 
As demonstrações para tais propriedades são análogas às apresentadas nas propriedades da 

união. 
(a) Comutativa: Ãn B = B nÃ 
(b) Associativa: (Ãn B)nC = Ãn (B nC) 
(c) Idempotente: ÃnÃ=Ã 
(d) Propriedade do conjunto vazio: Ãn0=0 
(e) Propriedade do conjunto universo: ÃnX=Ã 

GRAUS DE PERTINÊNCIA 

Antes da conclusão, para ilustração, um exemplo de graus de pertinência dos elementos 
de um pequeno conjunto universal em quatro conjuntos fuzzy, listados na tabela da página 
seguinte e expressos graficamente na figura que se lhe segue. (Tabela e gráfico tirados de Klir 
& Folger, pp. 1 4  e 1 5 . )  

Foi selecionado o conjunto universal crisp X de idades. 

+ 
I 

11 ,\ ( Age) 

Exemplos de conjuntosfuzzy 

1 .0 

.9 

. 8  

. 7  

. 6  

. 5  

.4 

. 3  

. 2  

. 1  

.0 
1 0  20 30 40 50 60 70 

Agc-

Exemplos de conjuntos fuzzy definidos na tabela : Criança (infant), jovem 

(young), adulto (adult), idoso (old). 
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Elementos (idades) Crianças Adultos Jovens Idosos 

5 O O 1 O 
1 0  O O 1 O 
20 O . 8  . 8  . 1  
30 O 1 .5 .2 
40 O 1 .2 A 
50 O 1 . 1  . 6  
60 O 1 O . 8  
70 O 1 O 1 
80 O 1 O 1 

Definimos cardinalidade escalar de um conjunto fuzzy Ã em um conjunto universal X como o 
somatório dos graus de pertinência de todos os elementos de X contidos em Ã. 

Então: l Ã  I = L �Ã(X) 
X E X 

Assim, a cardinalidade escalar do conjunto fuzzy idoso da tabela acima é: 

I idoso l = O + O + . 1  + .2 + A + .6 + .8  + 1 + 1 = 4. 1 .  

A cardinalidade escalar do conjunto criança é O. 
Outras formas de cardinalidade têm sido propostas para conjuntos fuzzy, as quais são 

chamadas cardinalidade fuzzy, sendo esta, de preferência, definida com númerosfuzzy, em 
vez de números reais, como no caso da cardinalidade escalar. Quando um conjuntofuzzy tem 
um suporte finito, sua cardinalidade l Ã  I é um conjunto fuzzy (número fuzzy) , definido em N, 
cuja função de pertinência é definida por !-lÃ clAai) = a, para cada a no conjunto nível de 
A (aE Aa) . A cardinalidade do conjunto fuzzy idoso, da tabela acima, é 

I idõso I = . 1/7 + .2/6 + A/5 + .6/4 + .8/3 + 1 /2 .  

Há diversas maneiras de estender a i nclusão de conj unto, bem como as operações 
dos conjuntos crisp básicos para apl icação nos conjuntos fuzzy . Neste trabalho, não 
há espaço para i sso, pois nos propusemos, tão-somente, a uma breve e s imples iniciação 
à Lógica Fuzzy. 
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CONCLUSÃO 

Tem sido reconhecido, cada vez mais, que nossa sociedade está experimentando uma 
significativa transformação, nOlmalmente caracterizada como uma transição de uma sociedade 
industrial para uma sociedade de informação. 

Poucos duvidam de que essa transição seja fortemente relacionada com o surgimento e o 
desenvolvimento da tecnologia dos computadores e com as atividades intelectuais associadas, 
do que resultam novas áreas de pesquisa, tais como ciência dos sistemas, ciência da infOlmação, 
análise de decisão ou inteligência mtificial. 

O avanço da tecnologia de computadores tem contribuído firmemente para aumentar nossa 
capacidade de lidar, com êxito, com sistemas em um âmbito crescentemente amplo, incluindo 
si stemas que nos são previamente intratáveis, em face de sua natureza e complexidade. 
Embora o nível de complexidade com que nos defrontamos continue a crescer, começamos 
a constatar que há limites fundamentais a esse respeito. Como conseqüência, começamos a 
compreender que a necessidade de simplificação de sistemas, muitos dos quais se têm tornado 
essenciais para caracterizar certas situações problemáticas, muitas vezes relevantes, é com 
freqüência inevitável. Em geral, uma boa simplificação pode minimizm' a perda de informações 
importantes para a solução do problema em pauta. De fato, informação e complexidade estão 
inter-relacionadas . Mas, a simplificação se faz imprescindível . 

Um dos meios de simplificar um sistema muito complexo - talvez, o mais significativo 
deles - é permitir algum grau de incerteza em sua descrição. 

Proposições obtidas de sistemas simplificados são menos precisas (sem dúvida), mas sua 
relevância para o sistema original é plenamente mantida; isto é, para possibilitar um nível 
manejável de complexidade de um problema, é absolutamente válido introduzir no sistema 
uma simplificação (introdução de um grau de incerteza), sem que isso afete, de maneira 
fundamental, o sistema analisado. O conceito de incerteza é, portanto, relacionado com a 
complexidade da informação. 

Percebe-se, atualmente, que há várias diferentes maneiras de lidar com incerteza, e que 
cada uma delas desempenha um importante papel na simplificação de problemas complexos .  

Uma formulação matemática, contida dentro desses vários tipos de incerteza pode ser 
propriamente cmoacterizada e pesquisada, está agora disponível, baseada na teoria dos conjuntos 
fuzzy e das medidasfitzzy. 

Esperamos que este trabalho, como se afirmou na introdução, possa cumprir seus objetivos 
primordiais :  dar uma noção da teoriafuzzy, principalmente aos não iniciados, e permitir a 
todos um maior aprofundamento-para o que relacionamos uma bibliografia, que nos parece 
suficiente e adequada. fi] 

(il1Ii j Vol .  XVII - NQ 3 - 3Q Quadrimestre de 2000 65 



LÓGICA FUUY 

BffiLIOGRAFlA 

COSENZA, Carlos Alberto Nunes. Teoria de Conjuntos Fuzzy - Comparação Introdutória com a Teoria 
Clássica dos Conjuntos, COPPEIUFRJ, Rio de Janeiro (no prelo) 

KARTALOPOULOS, Stamatios V. Understandug Neural Networks and Fuzzy Logic - Basic Concepts 
and Applications, IEEE Press, The Institute of Electrical and Eletronics Engineers, Inc . ,  New York, 
1 996. 

KLIR, George J . ,  FOLGER, Tina A. Fuzzy Sets, Uncertaint and Infonnation, Prentice Hall PTR-Englewood 
Cliffs, New Jersey, 1 998. 

ROSSI, Timothy J .  Fuzzy Logic With Engineering Applications, McGraw-Hill ,  Inc . New York, 1 995. 
TERANO, Toshiro, et alii. Fuzzy Systems Theoly and its Applications, Academic Press, INC, San Diego, 

California, USA, 1 987. 
ZIMMERMANN, H .  J .  Fuzzy Set TheOly and its Applications, Kluwer Academic Publishers Group, 

Massachusetts, USA, 1 99 1  (Seventh Printing, 1 994) . 

66 

APÊNDICE Redes Neurais e Lógica Fuzzy 

Biologistas têm estudado, durante muitos anos, as redes neurais biológicas e concluíram que o 
cérebro humano é semelhante a uma malha. Descobrir como o cérebro trabalha tem sido uma 
continuação de um esforço constante que começou há mais de 2 .000 anos com Aristóteles e Heráclito 
e que tem prosseguido com os trabalhos de Ramon e Cajal, Colgi, Hebb e outros. Quanto mais se 
compreende o cérebro, mais se pode emulá-lo e construir máquinas artificiais de pensai: Informações 
que têm sido acumuladas a respeito do funcionamento do cérebro permitem a emergência de novas 
tecnologias e o começo do emprego de redes neurais artificiais. 

Os sistemas fuzzy podem lidar com informações correntesfuzzy e são capazes de fornecer outputs 
semelhantes aos dos sistemas clássicos. Contudo, nos sistemas fuzzy não há aprendizage1/1, como 
nas redes neurais e as relações input-output (regras jilzzy) têm que ser conhecidas, mesmo vagamente, 
a priori. 

Já as redes neurais, à semelhança dos sistemas nervosos biológicos, têm a capacidade de aprender 
através de um treinamento com repetição de exemplos. Em outras palavras: as redes neurais podem 
ser ensinadas. 

As redes neurais e a Lógica Fuzzy têm suas limitações: quando se utilizam apenas redes neurais, 
tem-se uma caixa preta, que precisa ser definida. Isso exige um processo computacional altamente 
interativo. Deve ser desenvolvido um processo de experimentação e aperfeiçoado um algoritmo de 
aprendizagem até chegar-se a um nível satisfatório de aplicação. Os si stemas fuzzy, por sua vez, 
exigem um conhecimento completo das variáveis fuzzy e funções de pertinência (membership), das 
relações input-output, bem como de um critério adequado para selecionar as regras fuzzy que mais 
bem se adaptam à solução do caso em estudo. Entretanto, as redes neurais e a Lógica Fuzzy, embora 
diferentes, possuem uma interface: ambas podem trabalhar com elementos imprecisos, em um espaço 
que não é definido pelo sistema clássico, com limitações determinísticas. As limitações das redes 
neurais e da Lógica Fuzzy podem ser superadas, se as operações da Lógica Fuzzy forem incorporadas 
às redes neurais e se o aprel/dizado e a classificação das redes neurais forem incorporados aos sistemas 
fuzzy . É interessante assinalar que redes neurais e Lógica Fuzzy têm sido empregadas conjuntamente: 
as redes neurais artificiais classificam e aprendem regras para a Lógica Fuzzy e esta infere parâmetros 
obscuros da rede neural. A resultante é uma rede com rápida capacidade de aprendizagem que produz 
outputs claros e inteligentes das entradas fuzzy ou dos parâmetros fuzzy e evita um grande consumo 
de tempo de manipulação matemática (interações). 
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RESUMO 

Sintetizou-se uma composição varistora à base de óxido de zinco, usando a técnica 
de reação de combustão de nitratos COln uréia. Esta mesma composição foi preparada 
nústurando-se óxidos comerciais em 111Oinho de bolas, para fins comparativos. Nas 
duas rotas de obtenção da composição va ris to ra, a sinterização foi conduzida em, 
três condições distintas, a fún de investigar o efeito da microestrutura sobre as 
propriedades elétricas dos varistores. Foram efetuadas medidas de densidade, 
tal1wnho de grão e das propriedades elétricas nos dois tipos de amostras. A 
núcroestrutura obtida foi observada por meio de l1úcroscopia eletrônica de 
transnússão e de varredura. Os resultados encontrados mostraram que os varistores 
sintetizados por reação de cOlnbustão, exibiram maiores valores do campo elétrico 
de ruptura quando comparados com os varistores preparados com a nústura de 
óxidos cOlnerciais. Este comportamento foi atribuído à fina estrutura de grãos 
presentes nas amostras resultantes da reação de combustão. 

Palavras-Chaves: varistor, combustão, uréia, nitratos, reação. 
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ABSTRACT 

A zinc oxide based varistor composition was synthetized using the combustion synthesis 
technique of nitrates and urea. This same composition was prepared by mixing conunercial 
oxides into ball millingfor comparative pUlposes. For the two routes employedfor obtaining 
the varistor composition, the sintering was carried out in three difterent conditions in 
order to investigate the effect of the microstructure on the varistors electrical properties. 
Density, grain size, and electrical properties were measured for both types of varistors. 
The microstructures were observed by means of transmission and scanning electron 
núcroscopy. The obtained results showed that the varistors synthetized by combustion 
reaction exhibited larger values of rupture electric field as compared with those based on 
núxture of conunercial oxides. This behavior was considered to be due to the finer grain 
size structure present in the samples frOln cOlnbustion synthesis. 

Key Words: Varistor, Combustion, Urea, Nitrates, Reaction 

INTRODUÇÃO 

Varistores cerâmicos à base de óxido de zinco apresentam um comportamento altamente 
não linear na relação voltagem versus COlTente elétrica, quando adequadamente dopados. I 
Este comportamento não-ôhmico, pode ser representado por meio de uma relação empírica 
do tipo I = K vex, com lO<a<SO, onde I e V descrevem a corrente e a tensão elétrica, 
respectivamente, e a é o coeficiente de não-linearidade. Este comportamento característico 
credencia os varistores para emprego em dispositivos protetores contra surtos e transientes 
de voltagem. 

Os varistores comerciais são usualmente preparados de acordo com a rota convencional 
de processamento de pós cerâmicos, e resultam em um produto confiável. No entanto, a 
evolução tecnológica e a crescente necessidade de miniaturização dos componentes2 têm 
provocado a pesquisa de novos processos de obtenção de pós que proporcionem granulometria 
fina e homogênea.3 

A síntese por reação de combustão constitui uma dessas novas alternativas,4,5,6 pois 
possibilita a obtenção a custo reduzido de varistores com baixo tamanho de grão. Dentro 
desta idéia, varistores à base de óxido de zinco foram sintetizados para a obtenção de uma 
composição varistora envolvendo uma mistura de agentes oxidantes (nitratos) de metais 
normalmente presente nas composições varistoras tradicionais, e um combustível adequado 
(uréia) .  Para fins de comparação de desempenho, esta mesma composição varistora foi 
também preparada de acordo com a abordagem convencional baseada em uma mistura de 
óxidos comerciai s .  
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Os varistores produzidos foram caracterizados através da obtenção de suas propriedades 
físicas, microestruturais e elétricas, onde procurou-se estabelecer relações entre as micro
estruturas encontradas e os comportamentos elétricos apresentados. A metodologia empregada 
neste 1:rabalho teve-os seguintes objetivos : 

• A produção e a caracterização de pós cerâmicos através da técnica da síntese 
por combustão ; 

• A otimi zação das condições de s íntese por combustão e de process amento do 
pó obtido ; e 

• A caracteri zação microestrutural e elétrica em função das variáveis de pro
cessamento estudadas . 

MATERIAIS E MÉTODOS DE ANÁLISE 

A fim de verificar a aplicabilidade dos pós produzidos via síntese por reação de combustão, 
fabricou-se em paralelo um pó de mesma composição química produzido pelo método 
tradicional de mistura de óxidos comerciais em moinho de bolas, para servir de padrão 
comparativo. Uma composição varistora típica3 foi adotada nas duas rotas de produção, e 
está mostrada na Tabela 1 .  

Constituinte ZnO 

% moI 97,0 

CoO 

1 ,0 0,5 0,5 

Tabela 1 : Composição Varistora 

MnO 

0,5 0,5 

A preparação da mistura convencional de óxidos comerciais foi feita à úmido durante 
quatro horas em um moinho equipado com bolas de alumina, usando água deionizada como 
meio de suspensão.? A pesagem dos diferentes tipos de óxidos presentes na composição 
varistora foi feita em uma balança com precisão de 1 0-4g. Após a etapa de mistura, o pó 
resultante foi secado em estufa a 1 1 0°C até que toda a umidade fosse eliminada. A 
mistura sêca foi calcinada por duas horas a 700°C, e então desaglomerada e uniformizada 
em uma peneira vibratória de malha 200. Para prover resistência mecânica necessária 
para o manuseio do corpo verde, usou-se como ligante o álcool polivin ílico (PVA) em 
LIma razão de 2% em peso. 

A preparação da mistura varistora obtida na síntese por reação de combustão, iniciou-se 
com a pesagem dos nitratos e da uréia, nas quantidades determinadas previamente em função 
da estequiometria,4 com precisão de 1 O-4g. A seguir colocou-se os nitratos e a uréia em um 
cadinho de sílica vítrea de 200ml de capacidade, capaz de resistir às altas temperaturas 
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atingidas pela reação sem promover contaminações. O cadinho foi aquecido rapidamente 
com o auxílio de uma placa quente, até a temperatura de 350°C, e mantido neste patamar de 
temperatura até o final da reação. No início da reação há um grande borbulhamento de gases, 
que contribui para a homogeneização da solução. Após um período de 20 minutos, a solução 
começa a espessar, até o ponto em que surge uma bolha central, a partir da qual inicia-se a 
ignição da solução, que desencadeia a reação de combustão propagando-se por todo o material. 
Todo este processo demora cerca de 40 minutos, e está ilustrado na Figura 1 .  

(a) (b) (c) 

Figura 1 :  Etapas da Reação de Combustão:(a) Formação da solução; (b) Ignição e Combustão; (c) Produto da Combustão 

Após O término da reação, o cadinho é colocado em um forno de mufla a 700°C, para 
promover uma completa remoção de resíduos orgânicos, e depois resfriado. O produto 
calcinado é fragmentado em pistilo e gral de ágata em porções individuais de 2g durante 
2min, sendo em seguida peneirado em malha 200. 

A compactação dos pós foi conduzida um uma matriz cilíndrica com. 1 1mm de diâmetro 
confeccionada em aço para trabalho a frio (AISI D6) temperado e revenido para uma dureza 
de 55 Rockwell C, usando uma prensa hidráulica com capacidade máxima de 1 St. O método 
de prensagem utilizou dois punções móveis e camisa flutuante para conferir maior grau de 
homogeneização na distribuição de pressões dentro do compactado. A pressão de compactação 
foi determinada experimentalmente, sendo necessário 1 90 MPa para a mistura de óxidos e 
420 MPa para o produto da combustão. Estes valores foram determinados para que se obtivesse, 
em ambos os casos, um nível de densificação correspondente a 53% da densidade teórica. 

As sinterizações foram realizadas em um forno com controle automático de aquecimento, 
patamar e resfriamento, do tipo Lindberg Blue, modelo BF5 1 524. As taxas de aquecimento e 
resfriamento foram de 5 e 2°C/min, respectivamente .8 As amostras foram sinterizadas nas 
temperaturas de 1 . 1 50°C e 1 .300°C por 1 ,5h, e 1 .  1 50°C por 3 h. As medidas de densidade das 
amostras sinterizadas foram executadas com base no princípio de Arquimedes, conforme a 
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norma NBR 6220 da ABNT para materiais cerâmicos. O cálculo da densidade teórica da 
composição varistora, foi feito de acordo com a regra das misturas e resultou em 5,64g/cm3• 

A análise microestrutural das amostras, foi conduzida principalmente por microscopia 
eletrônica de varredura. A preparação das amostras consistiu de retificação em lixa de carbeto 
de silício na seqüência 400, 600, e 1 .000, seguida de polimento em pasta de diamante nas 
granulometrias de 3 e 1 �m. Para revelar a microestrutura resultante da sinterização, foi 
usado ataque térmico a 950°C durante 1 5min ou ataque químico em solução seis normal de 
NaOH por cerca de 40s . As fases presentes foram identificadas através de difração de raios
X, e microanálises por energia dispersiva (EDS) . O tamanho de grão foi determinado pelo 
método do intercepto circular, conforme a norma ASTM E 1 1 2 . 

A preparação do dispositivo varistor foi feita após a etapa de sinterização lixando-se as 
duas superfícies dos discos sinterizados com papel de cal'beto de silício, tendo-se o cuidado 
de assegurar o paralelismo entre as faces. A seguir foram aplicados adesivos com um furo de 
7mm de diâmetro no centro das duas faces . Com o auxílio de um pincel , aplicou-se uma fina 
camada de tinta prata condutora (Cerdec PC200), nas supelfícies previamente desengorduradas 
com acetona. Após uma hora de secagem, outra camada de tinta foi aplicada, e o dispositivo 
foi secado em estufa por 30min a 200°C. 

As características elétricas foram avaliadas em gráficos do tipo tensão versus corrente, 
normalizados na forma de Campo Elétrico versus Densidade de Corrente, para as diferentes 
condições de fabricação. Para isto, montou-se uma fonte variável de tensão contínua, 
apresentada na Figura 2. 

o o 
,.---.,--.,----,-{ A 

1 - Fonte de Tensão Variável marca Supreix 0 - 230V 
2 - Transformador de Potência General Eletric E·6; 115:460; 25VA 
3 - Fusível 200mA 
4 - Ponte Retificadora de Diodos: Diodo 1 N4007 
5 - Capacito r de Filtro: 0,22"F/1 OOOV . 
6 - Voltímetro Tektronic DMM254-Classe 0 ,5% 
7 - Amperímetro Tektronic DMM254-Classe 0,5% 
8 - Amostra 

Figura 2: Esquema elétrico usado para a caracterização dos varistores 
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Os valores do coeficiente, de não linearidade foram medidos em densidades de corrente 
dentro da zona de ruptura dos varistores usando todos os valores di sponívei s ,  acima de 
1 rnA/cm2. O campo elétrico de ruptura, Eb ' foi determinado para uma leitura de densidade 
de corrente de l mA/cm2.9, l o  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 3 mostra os resultados da difração de raios-X, tanto para a mistura de óxidos 
quanto para a reação de combustão, confirmando o sucesso da reação de combustão na obtenção 
do óxido de zinco. As adições de Bi, Cr, Co, Mn e Sb, não aparecem nos difratogramas, por 
estarem presentes em uma proporção muito pequena, inferior à sensibilidade do aparelho. A 
análise química para a verificação da presença dos óxidos da composição varistora é mostrada 
na Tabela 2 onde MO significa mistura de óxidos e RC representa reação de combustão. 
Após a análise química, a mistura RC teve o seu teor de Bismuto corrigido, e as amostras 
foram submetidas a análises granulométricas e de superfície específica (BET). O tamanho 
médio de partículas e a área de superfície específica medidos foram de 0,7 11m e 4,05 m2/g e 
0,55 11m e � 0,67 m2/g para a mistura de óxidos e reacão de combustão, respectivamente. 
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Figura 3: Difratogramas de raios-X: (a) mistura de óxidos; (b) reação de combustão 
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Elemento Valor Calculado (%) MO (%) RC (%) 
Zn 72,3 7 1 ,3 7 1 ,2 
Bi  2,4 2,3 1 ,8 
Sb 2,8 2,4 2,2 
Cr 0,6 0,5 0,5 
Co 0,3 0,3 0,3 
Mn 0,4 0,3 0,5 

Tabela 2: Análise Química dos Pós 

A análise por microscopia eletrônica do pó da mistura de óxidos (MO) e da reação de 
combustão (RC), revelou uma diferença significativa no aspecto das partículas presentes . 

° aspecto irregular apresentado pelo pó RC, mostrado por microscopia eletrônica de 
transmissão na Figura 4, sugere que houve um início de sinterização das partículas elementares 
do pó, indicando que o tamanho das partículas pode ser ainda menor do que aquele acusado 
pela análise granulométrica. Esta geometria irregular do pó RC, aparentemente justifica a 
necessidade de uma pressão mais elevada de compactação dos corpos verdes em comparação 
com o pó MO, que possui formato mais regular. 

Figura 4: Microscopia eletrônica de transmissão do pó RC 
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Os resultados das curvas de Campo Elétrico versus Densidade de Corrente, para cada 
condição de fabricação, estão resumidos na Tabela 3, junto com o tamanho de grão obtido. 

Amostra Eb (V/cm) ex TG (/-lm) 
MO 1 . 150°C/ l ,5h 3 .450 26 1 ,6 
RC 1 .  1 50°C/l ,5h 4.280 27 0,8 
MO 1 .  1 50°C/3 ,Oh 2. 1 80 1 9  1 ,9 
RC 1 .  1 50°C/3 ,Oh 2.350 1 8  1 , 1  
MO 1 .300°C/1 ,5h 1 . 1 20 1 3  2, 1 
RC 1 .300°C/1 ,5h 1 . 3 1 0  1 0  Não determinado 

Tabela 3: Características dos Varistores 

A Figura 5 mostra detalhes microestruturais dos varistores sinterizados, obtidos por 
observação no MEV, para amostras sinterizadas a 1 .  1 50°C/ 1 ,5h, para a mistura de óxidos e 
reação de combustão. 

74 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 5: Detalhes do MEV: (a) e (b) : MO ; (c) e (d) : RC. As micrografias (b) e (d), foram obtidas pela fratura das 
amostras à temperatura ambiente. 
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CONCLUSÕES 

Observa-se a existência de uma forma mais irregular e menor tamanho de grão das amostras 
RC, em comparação com as amostras MO, nas mesmas condições de fabricação. Pela análise 
dos resultados apresentados na Tabela 3 e nas micrografias apresentadas, verifica-se que os 
varistores obtidos das reações de combustão, apresentaram maiores valores de campo elétrico 
de ruptura, o que pode ser conseqüência da granulometria mais refinada do pó precursor. Por 
outro lado, os valores dos coeficientes de não-linearidade estão próximos, tanto para os 
varistores RC, quanto para os varistores MO, confirmando a tese de que este parâmetro não 
está relacionado com a história do processamento, e sim com a composição química do 
varistor. I I  O aumento do valor de Eb nos varistores RC não foi ,  tão alto quanto o esperado, 
devido à redução do tamanho de grão. Isto sugere que o campo elétrico de ruptura deva estar 
associado a outros fatores microestruturais tais como: morfologia dos grãos ,  presença de 
poros, e distribuição de fases . (ll] 
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RESUMO 

o estudo clássico da dinâmica de rotores é realizado através das equações básicas 
da mecânica, isto é, a Segunda Lei de Newton e as equações de Euler. Com a sofis
ticação dos rotores utilizados em máquinas e equipamentos el1'l geral, surge a neces
sidade de controlar-se seus movimentos através de mancais pneumáticos, hidráulicos 
ou magnéticos, o que torna o problema multidisciplinar, devendo ser tratado através 
de técnicas generalizadas que permitam uma interação entre áreas distintas. A técnica 
dos grafos de ligação propicia esta interação analisando o fluxo de potência ocorrente 
entre subsistemas de naturezas distintas, isto é, permite a modelagem da dinâmica 
de sistemas multidisciplinares. Assim, neste trabalho é sistematizado o procedimento 
de modelagem e análise da dinâmica de rotores que interajam com subsistemas 
distintos visando a uma análise global de seu comportamento dinâmico. É apre
sentado o modelo matemático global do sistema na forma das equações de estado e 
discutidos alguns resultados referentes à estabilidade de rotores. Este modelo 
considera o roto r flexível modelado por elementos finitos, os corpos a ele solidários 
como rígidos e os efeitos de rigidez e amortecimento em mancais. 

* Aluno de pós-graduação de Engenharia Mecânica do Instituto Mi l itar de Engenharia. 
** Professor do Departamento de Engenharia Mecânica e de Materiais do Instituto Militar de Engenharia e 
professor da Escola de Engenharia da Universidade Católica de Petrópolis. 

Velo XVII - NQ 3 - 3Q Qua drimestre de 2000 C '1111 i 



DINÂMICA DE ROTORES: UMA ABORDAGEM GENERALIZADA UTILIZANDO GRAFOS DE LIGAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

Durante as últimas décadas, indústtias de todo o mundo têm investido na análise da dinâmica 
de rotores. Os resultados obtidos com o suporte de novas tecnologias e o advento dos 
computadores têm otimizado projetos construtivos de novas máquinas, alcançando estruturas 
mais compactas e eficientes . Com a simulação mais aperfeiçoada em fase de projeto e 
considerando de uma só vez todos os fatores físicos do modelo, têm-se aproximado os 
resultados cada vez mais aos obtidos experimentalmente. Maiores velocidades são alcançadas 
e equipamentos são fabricados com menores pesos, com alta sensibilidade no balanceamento, 
prolongando a vida de todos os componentes e trazendo uma operação mais suave e silenciosa. 

O primeiro trabalho sobre dinâmica de rotores data do século passado e foi desenvolvido 
por Rankine ( 1 869) . 

A partir deste, vários outros trabalhos se originaram conceituando fatores hoje conhecidos 
como a influência de mancais flexíveis ,  não linearidade de mancais , resposta dinâmica ao 
desbalanceamento e a combinação de causas básicas de influência na dinâmica de rotores, 
tais como: torque axial, momento giroscópico, inércia de rotação e cisalhamento transversal. 

Os estudos pioneiros com aplicação do método dos elementos finitos em rotordinâmica 
surgiram nos trabalhos de Ruhl ( 1 970) e Ruhl e Booker ( 1 972), os quais consideraram vários 
parâmetros distribuídos do rotor. 

Os métodos atuais que mais bem avaliam este sistema são os da Matriz de Transferência, 
que baseiam-se no domínio da freqüência e permitem uma representação contínua do sistema, 
e o Método dos Elementos Finitos, que baseia-se no domínio do tempo e analisa linearmente 
o sistema. 

Alguns trabalhos recentes também motivaram a realização do trabalho aqui apresentado. 
Citam-se o de Lund ( 1 974), que verificou velocidades críticas de rotores com amortecimento 
viscoso nos mancais , Meirovich ( 1 975), que por análise modal obteve respostas de sistemas 
giroscópicos lineares, Rao ( 1 983), que analisou também parâmetros de amortecimento viscoso 
em mancais, Rocha ( 1 992) , Nelson e McVaugh ( 1 976) e Lalanne e Ferraris ( 1 990), que 
consideraram efeitos estruturais giroscópicos, de inércia rotativa e cisalhamento. 

Outros trabalhos atuais caminharam no desenvolvimento do grafo de ligação para sistemas 
mecânicos e contribuíram de modo significativo para o desenvolvimento deste. De Moraes 
( 1 992) desenvolveu a dinâmica de corpo rígido em grafo de ligação, Da Silva ( 1 994) 
estabeleceu os procedimentos de análise estrutural dinâmica por grafos de ligação, Bos e 
Tiernego ( 1 985) modelaram sistemas mecânicos utilizando a técnica dos grafos de ligação. 

Objetivo 
o estudo proposto consiste na análise do comportamento dinâmico de sistemas rotativos 

do tipo eixo-disco-mancal por ferramentas matemáticas e computacionais, com a utilização 
da técnica generalizada dos grafos de ligação. 
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o modelo físico utilizado neste trabalho é apresentado na Figura I ,  onde um eixo é 
representado como corpo flexível, quatro discos rígidos estão acoplados ao eixo e também 
os efeitos de flexibilidade e perdas nos mancais são considerados. Nesta configuração utiliza
se, inclusive, elementos de eixo de grande espessura nas proximidades dos discos na 
consideração de um acréscimo na rigidez local, Rocha ( 1 996) . 

1 I  
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1 1tJ 
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Figura 1 :  Modelo físico (cotas em centímetros) 
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o equacionamento do modelo físico, considerando o acoplamento entre os graus de 
liberdade acima, será obtido pelos modelos matemáticos isolados de cada fenômeno. O 
acoplamento entre os modelos flexíveis e rígidos será feito a partir da compatibilização dos 
graus de liberdade comuns na posição do eixo, isto é, os graus de liberdade decorrentes de 
solicitações axiais ,  torcionais e de flexão. 

Mostra-se que a utilização da técnica generalizada dos grafos de ligação conduz ao modelo 
matemático do sistema global através do acoplamento dos modelos estruturais e da dinâmica 
de corpo rígido, tornando o equacionamento totalmente modular e computacional . Esta 
metodologia permite uma melhor caracterização das trocas de energias (fluxo de potência) 
entre os movimentos de corpo rígido e de flexibilidade do eixo. 

O objetivo do trabalho ora proposto é formalizar todo o procedimento acima descrito no 
sentido de facilitar o engenheiro analista na obtenção das equações de governo de sistemas 
desta natureza. 

DINÂMICA DO DISCO ROTATIVO 

Apresentam-se as equações cláss icas de rotação e trans lação do corpo rígido 
desenvolvendo o modelo correspondente em grafo de l igação e o grafo multi l igação 
representativo do disco, o qual será utilizado na composição do grafo de l igação global 
do sistema rotor. O grafo de l igação de um corpo rígido genérico foi desenvolvido por 
Moraes ( 1 992) . 
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Apresentação das Equações Clássicas de Rotação e Translação do Disco 

A compreensão das propriedades fundamentais de um disco rígido em rotação e seus 
efeitos na dinâmica do rotor é de importância fundamental no estudo em questão. Efeitos da 
inércia rotativa, chamados de momentos giroscópicos, interferem diretamente no s istema. 

As equações de translação do corpo rígido são obtidas a partir da Segunda Lei de Newton 
e as de rotação são dadas pelas equações de Euler. 

Movimentos de preces são e rotação, oriundos do desbalanceamento, podem ser observados . 
A precessão ou whirl (00 ) é o movimento angular orbital, e a rotação ou spin (O ) é a velocidade 
angular do eixo em torno de sua linha de centro, Figura 2. Caso estas velocidades angulares 
sejam iguais, a preces são é considerada síncrona, caso sejam diferentes, assíncrona. Elas 
podem ainda estar no mesmo sentido de giro, é a precessão chamada direta, ou estarem em 
sentidos opostos, precessão retrógrada como na Figura 2. 

Figura 2: Rotor em balanço - precessão retrógrada 

Se um rotor tem um momento de inércia em relação a seu diâmetro e um movimento de 
corpo rígido geral, variando a orientação de seu eixo, conseqüentemente isso acarreta na 
aplicação de um considerável momento a altas velocidades. Isto é conhecido como uma 
variação da velocidade crítica em rotores de alta velocidade, sendo então a freqüência natural 
função da velocidade de rotação e assim variando com ela. 

Da mecânica clássica, apresenta-se então as equações que representam o movimento de 
rotação do disco (equações de Euler) : 

LMx = Ixw x - IyO yOOz  + IzO zOOy 

LMy = Iy<1:) y - IzO zOOx + IxO xOOz 

LMz = Izw z - IxO xoo y + IyO yoo x 
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E similarmente pode-se verificar as equações de Newton: 

LFy = Müy- Mvzüx + Mvxüz 

LFz = MUz- MVxl�y + Mvyüx 

onde Fi são as forças, Vi são as velocidades e ui os deslocamentos. 

Formulação do Subsistema Disco via Grafos de Ligação 

(2) 

Os modelos dinâmicos obtidos por esta técnica são mais compreensíveis do que as 
equações c lássicas . Pode-se observar pelas ligações do grafo o relacionamento de cada 
componente do sistema, e da mesma forma na parte do equacionamento matemático é 
possível verificar separadamente cada equação dos componentes do sistema. Assim é possível 
visualizar os complexos acoplamentos que ocorrem entre os vários elementos do sistema e 
seus subsistemas . A adição ou subtração de subsistemas independentes relacionados ao sistema 
global torna-se mais fáci l como poderá ser observado nos itens posteriores, verificando no 
decorrer deste trabalho a "modularidade" do método. 

A representação de causa e efeito entre os elementos do grafo é bem representada pelas 
"causalidades" . Este recurso serve também para alertar o modelador da ocorrência de l aços 
algébricos e equações diferenciais implícitas, podendo ser previsto, ainda na fase de 
modelagem, efeitos de adição ou eliminação de componentes no comportamento do sistema. 

Em 1 992, Moraes desenvolveu a dinâmica de corpos rígidos resultando nas mesmas 
equações de Newton-Euler do método clássico. Os elementos básicos neste trabalho foram 
transformados em elementos multiportas, adotando suas matrizes constitutivas, como por 
exemplo o tensor de inércia I, e conseqüentemente o grafo de l igações simples pode ser 
reescrito na forma mostrada na Figura 3 .  

I S U B S I STEMA I 
2� 

I r : I � 1 b M GY : l-l 
4� 

Figura 3: Grafo multiligação do corpo rígido 
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Neste grafo foi incluída uma ligação aberta para um subsistema, uma vez que pretende-se 
acoplá-lo ao grafo estrutural do eixo. 

DINÂMICA DO EIXO FLEXíVEL 

o grafo de ligação geral para sistemas estruturais, com efeitos de rigidez, amortecimento 
e inerciais dos corpos flexíveis ,  foi desenvolvido por Da Silva ( 1 994) . 

Apresentação do Grafo Multiligação do Sistema Estrutural 

A partir de subsistemas estruturais previamente discretizados por Elementos Finitos 
construiu-se o relacionamento dos componentes básicos, compatibilizando seus graus de 
liberdade, o que resultou no grafo multiligação da Figura 4. Os elementos básicos da Técnica 
dos Grafos de Ligação foram associados diretamente às matrizes estruturais dos Elementos 
Finitos, correlacionando a matriz de massas "M" com o campo inercial I, a matriz de 
flexibilidade "K-l" com o campo capacitivo C, e a matriz de amortecimento "C" com o 
campo resistivo R. 

I �/ 3 �1 3  

2 

Se 
1 2  Jl 
Ve 1 0  

1 1 

TI 
I I  

Vi 4 
1 

� S f 
1 4� 

Vf "" R / 1 1  I 1 I 

9� TI 
I I  

Vs li 
1 1 5� 

I S U B S I S T E MA I 

7 "" C 6] 

Figura 4 :  Grafo Multil igação d o  Sistema Estrutural 
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Neste grafo, além das matrizes dos Elementos Finitos, observa-se fontes de fluxos Sf' 

fontes de esforços Se' junções vetoriais 1 e uma l igação aberta 1 5  para futura interação com 
subsistemas. 

, 

As fontes de fluxos conduzem à condição de causalidades diferenci ais  para o campo 
inercial 1. Isto significa fisicamente a imposição de um perfil de velocidades a uma massa, 
não influenciando ela na dinâmica do sistema, o que conesponde aos deslocamentos prescritos. 
O campo inercial I apresenta uma condição de causalidade mista que deve ser trabalhada no 
relacionamento constitutivo à matriz de massa. As fontes de esforços que estão sempre 
associadas a elementos de inércia não trazem causalidades diferenciais para o grafo. 

Uma característica importante, que também pode ser observada neste grafo, é que as 
interações dinâmicas da estrutura com outros subsistemas ocorrem no sentido da estrutura 
receber esforços e transmitir fluxos aos subsistemas externos, esta condição não necessária 
pode acarretar em causalidades diferenciais ,  como acontece no sistema rotor, o que será 
observado adiante no acoplamento com o subsistema disco. 

ACOPLAMENTO DE SUBSISTEMAS QUE REPRESENTAM OS 
EFEITOS DE RIGIDEZ E AMORTECIMENTO DOS MANCAIS 

Comiderando também o conceito de multiligação, serão utilizados campos capacitivos C 
e campos resistivos R na representação dos efeitos de mola e amortecedor em mancais .  

Elementos Resistivos e Capacitivos de Mancais 

Apresenta-se um caso interessante de vibrações em mancais de rolamentos para melhor 
visualização das variáveis do sistema e dedução das matrizes dos campos capacitivos e 
resistivos . Este exemplo é mostrado na Figura 5 .  

y 

Cxy, Cyx 

Figura 5:  Efeitos de mancais 

x 
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Devido à rotação do eixo, uma pressão de fluido é desenvolvida entre o rolamento e o 
mancaI, esta possui resultante igual ao carregamento estático do mancaI. Desviando o rolamento 
de sua posição de equilíbrio resultam forças adicionais que geralmente são opostas à este 
desvio. O filme de óleo possui uma ação de mola. Para quantificar esta força, considera-se as 
componentes verticais e horizontais da seguinte forma: 

Fx = Fx(x, X, y, y) 

Fy = Fy(x, X, y, y) (3)  

Estas funções dependem do projeto do mancaI, do carregamento estático e da velocidade 
angular de rotação. Expandindo estas forças em série de Taylor, pode-se obter: 

(4) 

abandonado-se os termos de menor valor. 
Kij e Cij são os coeficientes de mola e amortecimento, respectivamente. Os termos Kxy' 

Kyx, Cxy e Cyx são chamados de termos transversos que acoplam as vibrações verticais e 
horizontais do eixo e sua dependência da velocidade de rotação Q faz a vibração lateral do 
sistema depender do movimento do mesmo. 

As matrizes do campo resistivo e capacitivo ficam então da seguinte maneira: 

(5) 

Estes efeitos são diretamente acoplados à estrutura, e o seu grafo de multiligação se 
apresenta da seguinte forma: 

E STRUTURA 

R / fi "-/�-=---_-_---j--1 1 \. C f-I -----"" fi 

Figura 6: Grafo Multiligação representativo dos Mancais 
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APRESENTAÇÃO DAS MATRIZES ORIUNDAS DO 
/ 

METODO DOS ELEMENTOS FINITOS PARA O 
PROBLEMA DE DINÂMICA DE ROTORES 

Objetiva apresentar as matrizes constitutivas do método dos Elementos Finitos que são 
utilizadas para o relacionamento via grafos de ligação no presente trabalho. 

Equação de Movimento do Sistema Rotor 

A partir de duas teorias pode-se determinar as matrizes de massas e rigidez para o elemento 
de viga tridimensional considerado neste trabalho. A teoria da viga de Bernoulli-Euler, derivada 
da flexão dos elementos, considera que a seção transversal do elemento continua sem 
deformação após a solicitação da estrutura, e a teoria de Timoshenko considera, além das 
deformações da seção transversal pelo cisalhamento, os efeitos de inércia e amortecimentos 
rotatórios . Portanto, para uma boa análise de eixos robustos onde efeitos de cisalhamento são 
consideráveis, a teoria de Timoshenko é melhor utilizada. 

No desenvolvimento dos elementos básicos de um rotor, disco, eixo, mancaI e força 
desbalanceadora, é necessário caracterizar a energia cinética, e para o desenvolvimento das 
equações do eixo também a energia de deformação. As forças devido aos mancais são usadas 
para calcular o seu trabalho virtual e então as forças correspondentes que atuam sobre o eixo 
são obtidas . Portanto as equações globais do rotor são obtidas através dos seguintes itens :  

• Determinação da energia cinética, da energia potencial de deformação e do trabalho 
virtual das forças externas que são calculados para os elementos do sistemas; 

• Aplicação do método dos Elementos Finitos ; 
• Aplicação das equações de Lagrange para obtenção das equações de movimento de 

cada elemento do sistema. 
Todo este desenvolvimento pode ser visto em Lalanne ( 1 990) . 

A organização dos graus de l iberdades dos elementos por todo este trabalho foi feita da 
seguinte forma: 

(6) 

Para um estado de deslocamento de um nó do elemento de viga pode-se ter até seis 
componentes (três deflexões e três inclinações) .  Assim as matrizes elementares de flexibilidade 
e rigidez têm ordem máxima doze ( 1 2  x 1 2),  considerando dois nós por elemento. Nas equações 
14, ui e Si são os deslocamentos e Vi e Mi são forças e momentos, podendo ser vistos na Figura 7. 
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Figura 7: Elemento de Rotor 

Com a aplicação da equação de Lagrange nas equações obtidas dos métodos de energia 
para cada elemento de rotor, obtêm-se as seguintes equações de movimento. 
PARA o DISCO: 

Onde: 

� ( dT ) _ � _ I(e) ••  1\ (e) · 
- disco 'W + .lo� .11 .W dt dW dW 

I��:co= diag[Md Md Md Jp Id Id] 

o O O O O O 
O O O O O O 
O O O O O O 

Il(e) = O O O O O O 
O O O O O -Jp 
O O O O Jp O 

(7) 

(8)  

(9) 

sendo I��!co é a matriz de massas concentradas elementar e Il(e) a matriz dos efeitos giroscópicos 
do disco. 

PARA O EIXO: 
Na consideração dos efeitos inerciais e resistivos, obtém-se: 

Onde: 

� (�) _ dT = (M(e) M(e)) ••  C(e) • 
• t + r . W + .W 

dt dW dW 
( l O) 

M�e) é a matriz de inércia clássica, �(e) é a matriz de inércia rotatória e C<e) é o efeito 
giroscópico do eixo. Na consideração dos efeitos capacitivos, obtém-se: 
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( 1 1 )  

Onde: 
K(e) é a matriz clássica de rigidez, considerando efeitos de cisalhamento caracterizado 

por "a" e Ar é a redução de área da seção transversal . 

PARA os MANCAIS: 
As características principais da ligação de forças e deslocamentos e a influência das 

inclinações e dos momentos fletores são desprezados aqui. As equações são diretamente 
obtidas da relação do trabalho virtual das forças sobre o eixo. 

f(e) = _Km(e) . w  + Cm(e) .w ( 1 2) 
Onde: 

Km e Cm foram apresentados nas equações 6. Km é a matriz de rigidez e Cm a matriz de 
amortecimento dos mancais. 

GRAFO MULTILIGAÇÃO DO SISTEMA ROTOR 

A construção do grafo de ligação do modelo do rotor se dá pela união dos grafos obtidos 
nos itens anteriores (2, 3 e 4) por suas ligações abertas. 

Procura-se mostrar a facilidade e a sistemática para a obtenção das equações de cada 
variável de estado do grafo. E verificar que da mesma forma podem ser obtidos os esforços e 
os fluxos em cada ligação, e assim representar o efeito de carga (fluxo de potência) entre os 
vários elementos do sistema físico. 

Apresenta-se então aqui o material teórico necessário para a compreensão da simulação 
matemática-computacional em questão. 

Obtenção do Grafo Multiligação do Sistema Rotor 

Foram obtidos até o item 5 os grafos representativos de cada subsistema. Agora pode-se 
utilizar de forma gráfica a modularidade da técnica dos grafos de ligação, obtendo-se o 
modelo global em multiligação através da conexão dos grafos dos dois subsistemas isolados 
ao grafo do sistema estrutural. 

Com a compatibilização dos graus de liberdades da estrutura aos subsistemas por uma 
ligação aberta, acoplam-se os grafos representativos dos discos e dos mancais, aparecendo 
uma barra de acoplamento, como mostrado na Figura 8 .  
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1 7J} 
Ir � l � EJS 

Se 

Figura 8 :  Grafo Multi l igação d o  Sistema Rotor 

No acoplamento destaca-se um importante aspecto que é a inversão da causalidade referida 
aos elementos inerciais. Esta característica está diretamente associada ao fenômeno físico, 
pois ao acoplar-se os dois grafos, algumas inércias da estrutura estarão relacionadas aos 
mesmos graus de liberdade de corpo rígido, impondo-se, assim, a compatibilidade entre seus 
movimentos. 

Formulação das Equações de Estado 

Sendo o grafo multiligação da Figura 8, observa-se que a ordem de cada matriz e também 
de cada ligação depende das características físicas de cada exemplo de rotor e do refinamento 
da malha dos elementos finitos. Estes valores, na fase de programação, devem ser parame
trizados e informados quando da construção do exemplo a estudar. Portanto, durante o 
procedimento de equacionamento, representa-se as variáveis do grafo pelo número de sua 
ligação, não importando sua ordem, mas, sim, com a compatibilidade na operação matemática 
dos vetores e das matrizes. 

Na forma matricial, o modelo de estado pode ser representado como: 

( 1 3) 
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Onde: 
( 14) 

é o vetor de estado, e 

( 1 5 )  

As equações diferenciais de cada variável de estado estão apresentadas a seguir. 
PI é o vetor quantidade de movimento dos graus de liberdade internos do eixo e sua equação é 

15 1  = P I (-Rs I I  .d l l  -Rs 1 2 .d2 1 -Rs 13 .d3 1 ) + 
+ 152( -Rs 1 I .d 1 2  -Rs 1 2  .d22 -Rs 1 3  .d32)+ 
+ P3(-Rs I I  .d 1 3  -Rs 1 2  .d23 -Rs 1 3  .d33)

-CS 1 1  ·q4 -Cs 1 2  ·qs -Cs 1 3  ·q6 -Cs 14 ·q7 + 
+ fI4(-Rs I I  .d1 4  -Rs 1 2  .d24 -Rs 1 3  .d34 -RS I4) 

( 1 6) 

RSij e CSij são submatrizes das matrizes de amortecimento e rigidez geradas pelo Método dos 
Elementos Finitos, dij são submatrizes da matriz de massa gerada pelo Método dos Elementos 
Finitos, após ter sua topologia ordenada, eliminando as causalidades diferenciais e invertida. 
P2 é o vetor quantidade de movimento dos graus de liberdade do eixo que interagem com 
subsistemas e sua equação é 

P2 = P I (-Rs2 1  .d l l  -Rs22 .d2 1  -Rs23 .d3 1 ) + 
+ P2(-Rs2 1  .d 1 2 -Rs22 .d22 -Rs23 .d32)+ 
+ P3(-Rs2 1  .d1 3  -Rs22 .d23 -Rs23 .d33)

-CS21 ·q4 -Cs22 ·qs -Cs23 ·q6 -Cs24 ·q7 + 
+ fI4(-Rs2 1  .d 14 -Rs22 .d24 -Rs23 .d34 -Rs24)-e I S 

eTl 5 = [e 1 6 e 1 7] 

e l6  = CM ·q 1 8 + RM(d2 l cm ·P l + d22cm ."P2 + d23cm .P3 + d24cm fi A) 

(-Rs n  .d l l  -Rs 12 .d2 1  -Rs 1 3  .d3 1 ) · P I  + 

88 

+ (-Rs l 1  .d 1 2  -Rs 1 2 .d22 -Rs 13 .d32) ·P2 + 

e 1 7  = (Ir .d2 I cd) · + (-Rs l l  .d 1 3  -Rs 1 2  .d23 -Rs 13 .d33) .P3 + + 

-CS I 1  ·q4 -Cs 1 2  ·qs -Cs 1 3  ·q6 -CS I 4  ·q7 + 

+ (-Rs l 1 .d 14 -Rs 1 2  .d24 -Rs 1 3  .d34 -Rs I 4)fI4 
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+ (Ir .d23cd) .  

(-RS3 1 .d l l -Rs32 .d2 1  -Rs33 .d3 1 ) · ri + 

+ (-RS3 1 .d 12  -RS32 .d22 -Rs33 .d32) ·p2 + 

+ (-Rs3 1  .d 1 3  -RS32 .d23 -Rs33 .d33) ·r3 + 

-CS3 1 · q4 -CS32 ·qs -CS33 ·q6 -CS34 ·q7 + 
� 

+ (-Rs3 1  .d 14 -Rs32 .d24 -Rs33 .d34 -Rs34)!14 + e l2  
. 

+ (Ir .d24cd)];4 + G .d2 1cd ·P +G .d22cd ·152 + G .d23cd ·P3 + I 
+ G .d24cd !t4 + Ir .d22cd ·152 -e22 

+ 

( 1 7) 

dijcd e dijcm incluem somente as linhas que correspondem aos graus de liberdades dos 
discos e as linhas que correspondem aos graus de liberdades dos mancais, respectivamente. 
CM e RM são as matrizes dos efeitos capacitivos e resistivos, respectivamente, dos mancais .  
Ir é a matriz de massas concentradas e G é a matriz de efeitos giroscópicos dos discos . 

Devendo ainda 152 ser isolado nestas equações, para a obtenção da sua equação diferencial 
ordinária. Este é o laço algébrico que surgiu da causal idade diferencial comentada 
anteriOlmente. 

r3 é o vetor quantidade de movimento dos graus de liberdade do eixo que possuem esforços 
concentrados e sua equação é 

153 =P l (-Rs3 1  .d l l  -Rs32 .d2 1  -Rs33 .d3 1 ) + 
+ 152(-Rs3 1  .d 1 2  -Rs32 .d22 -Rs33 .d32) + 

+ p3( -Rs3 1 .d 1 3  -Rs32 .d23 -Rs33 .d33) -

-Cs3 1  ·q4 -CS32 ·qs -CS33 ·q6 -CS34 ·q7 + 

+ 114 (-Rs3 1  .d 14 -RS32 .d24 -Rs33 .d34 -RS34) + e12 

q4 é o vetor deslocamento dos graus de liberdade internos do eixo e sua equação é 
. 

q4 = d l l  ·15 1 + d l 2  ·r2 + d1 3  ·P3 + d l 4  ·154 

( 1 8) 

( 1 9) 

qs é o vetor deslocamento dos graus de liberdade do eixo que interagem com subsistemas e 
sua equação é 

. 

qs = d2 1  ·11 1 + d22 ·P2 + d23 ·P3 + d24 ·114 (20) 
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q6 é o vetor deslocamento dos graus de liberdade do eixo que possuem esforços concentrados 
e sua equação é 

. 

q6 = d3 1 ·r l + d32 ·r2 + d33 ·]33 + d34 ·r4 (2 1 )  

q7 é o vetor deslocamento dos graus de liberdade do eixo que possuem fluxos concentrados e 
sua equação é 

q 1 8  é o vetor deslocamento dos graus de liberdade dos mancais e sua equação é 

. � 

q l 8  = d2 1cm ·]5 1  + d22cm ,P2 + d23cm ,P3 + d24cm 114 

SIMULAÇÕES 

(22) 

(23) 

Utiliza-se o modelo apresentado na Figura I para simulação de alguns casos de interesse 
deste estudo. Um deles é o regime transiente da resposta dinâmica do sistema. Um rotor pode 
apresentar este tipo de resposta, por exemplo, quando submetido a carregamentos súbitos de 
acoplamentos e desacoplamentos a outras estruturas ou até outros rotores, sem a variação de 
sua rotação; ou com a variação de sua rotação, quando submetido a aceleração ou 
desaceleração na passagem por uma velocidade crítica. E neste segundo caso, requerendo do 
ponto de vista numérico a remontagem do sistema em cada passo de integração no tempo, 
sendo mais trabalhosa sua análise. 

Os gráficos apresentados nas figuras seguintes, objetivamente, grupam os resultados para 
um melhor entendimento das simulações e das interações entre os subsistemas, sujeitas a 
diversos tipos de forçamentos .  

Como comentado anteriormente neste trabalho, é também de grande interesse o relacio
namento entre os componentes deste sistema; o fluxo de potência entre um mancaI e o eixo ou 
entre um disco e o eixo durante uma operação qualquer do sistema. 

A técnica dos grafos de ligação relaciona os esforços e os fluxos entre cada componente 
do sistema global, e portanto, trata o fluxo de potência (Pot = esforço x fluxo); podendo-se 
inclusive representar interações energéticas pelas integrações das variáveis de potência no 
tempo. O desenvolvimento das equações de potência pode ser visto em Furtado ( 1 999). 

Submetendo este modelo ao desbalanceamento com uma carga de 1 5g a I Ocm do centro 
de massas do disco 1 e simulando no tempo à rotação de 7 1  ,487rad/s, o que cOlTesponde a 
sua primeira velocidade crítica, pode-se verificar sua resposta na Figura 9 .  
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Dir2 (m) x Tempo (5) 
4 . 00E-03 

,---------------, 

� 3.00E-03 

,S 2.00E-03 

N 1 .00E-03 i5 O.OOE+OO 

- 1 . 00E-03 

-2.00E-03 

-3.00E-03 L-________ --" __ ---' 
O.OOE+OO 1 .00E-Ol 2.00E-Ol 3.00E-Ol 4.00E-Ol 

Tempo (5) 

3.00E-03 ,------'---'----'----'-+----, 
2.00E-03 

� 1 .00E-03 ,S O.OOE+OO � -1 .00E-03 

i5 -2.00E-03 

-3.00E-03 

-4.00E-03 L-___________ ---' 
O.OOE+OO 1 .00E-Ol 2.00E-Ol 3.00E-Ol 4.00E-Ol 
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3.00E-03
,----------::=------, 

2.00E-03 

1 . 00E-03 

(') 
.: O.OOE+OO 
o 

- 1 . 00E-03 

-2.00E-03 

-3.00E-03 

-4.00E-03 

-3.00 -2.00 -1 .00 O.OOE 1 .  2 .  3 .  4.  

E-03 E-03 E-03 +00 OOE- OOE- OOE- OOE-

Dir 2 03 03 03 03 

Figura 9: Resposta ao desbalanceamento do nó do disco 1 

Este tipo de problema dependente das condições iniciais, parte do repouso alcançando 
cada vez maiores deslocamentos, isto conesponde a um ponto de ressonância. 

Verifica-se, também, a interação de potência no domínio do tempo entre este disco e o 
eixo, agora para urna rotação próxima à crítica, evidenciando o fenômeno do batimento. 

::�:�: �Oir 2 (m) x Tempo (s) 

Ê 2.00E-04 
� Q.OOE+DO i5 ·2.00E-Q4 

-4.00E-04 
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Figura 1 0: Deslocamento do nó do disco 1 submetido ao desbalanceamento 
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Como era de se esperar a interação de potência entre o disco 1 e o eixo se dá nos dois 
sentidos. Quando a potência é positiva, significa que o sentido adotado para a meia seta 
(Figura 8) representa a direção do fluxo, ocorrendo na direção do eixo para o disco; e quando 
seus valores são negativos o fluxo se dá no sentido oposto. 

Mostra-se ainda o caso acelerativo de partida em que o sistema passa por sua primeira 
velocidade crítica. 

Para a análise do sistema em sua partida considerou-se que ele inicia seu movimento 
atingindo a rotação de 1 00rad/s em um segundo, linearmente. Sujeito a uma carga 
desbalanceadora de 50g a l Ocm do centro de massas do disco 1 .  A resposta deste sistema é 
analisada por sua amplitude que é o módulo do deslocamento nas duas direções 2 e 3 e 
apresenta-se na Figura 1 1 .  
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Tempo (5) 

Figura 1 1 :  Amplitude do Rotor de O a 100rad/s 

Como previsto o sistema atinge maiores deslocamentos ao passar por sua velocidade 
crítica, isto ocorre próximo a 0,8 segundo, depois assumindo o perfil do desbalanceamento, 
na rotação de 1 00rad/s. 

Os deslocamentos de todos os nós da estrutura podem também ser verificados de uma só 
vez em um gráfico tridimensional , como é visto na Figura 1 2 .  Pode-se assim analisar a 
configuração da estrutura como um todo, que neste caso é submetida ao desbalanceamento e 
sua rotação é 65rad/s. 
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Figura 12: Configuração do Rotor em regime permanente - primeiro modo de vibração 

CONCLUSÕES 

As técnicas de modelagem evoluíram no sentido de considerar as analogias físicas entre 
sistemas, o que conduziu naturalmente a uma abordagem generalizada de análise. 

A técnica generalizada dos grafos de ligações apresenta-se como uma boa ferramenta 
para a modelagem de s istemas complexos. Com ela é possível conectar vários tipos de sistemas 
a partir das variáveis de potência referidas a uma ligação que representa a interação dinâmica. 

Com estas caractelisticas, o modelo de subsistemas estruturais foi apresentado neste trabalho 
com o objetivo de oferecer um procedimento de obtenção das equações do modelo, através 
de uma sistemática que considera todas as vantagens inerentes ao método dos Elementos 
Finitos, aliando-as às flexibilidades da técnica dos grafos de ligação. 

O acoplamento dos sistemas é feito diretamente pelos graus de liberdade comuns, gerando 
um grafo único representativo da dinâmica de todo o sistema. Deste grafo global, pode-se 
obter o modelo de estado do sistema em função de suas variáveis de energia e determinar o 
comportamento do sistema no domínio do tempo. 

Além disso, utilizando-se a técnica dos grafos de ligação, pode-se faci lmente caracterizar 
a troca de energias entre os subsistemas, registrando-se a potência referente à interface de 
dois sistemas. 
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A técnica dos grafos de ligação torna-se atrativa para modelagem dos problemas da 
dinâmica de rotores, à medida que sofistica-se o modelo físico, introduzindo-se elementos 
que mais bem caracterizem o sistema. Assim, efeitos como flexibilidade de mancais, sistemas 
de mancais ativos acoplados ao eixo, amortecimento estrutural, etc . podem facilmente 
incorporar o grafo do sistema global na forma de subsistemas acoplados. 

O procedimento de modelagem aqui apresentado mostrou sua operacionalidade na 
obtenção do modelo matemático e, no caso dos exemplos discutidos, forneceu resultados 
coincidentes com os obtidos pelas metodologias clássicas. t3D 
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SÍNTESE E ESPECTROS COPIA DE 
6-AMINO-9-(TETRAIDRO-2-PlRANIL) PURINAS 

Autora: Marita Almeida Motta 

Orientador: José Daniel Figueroa Vil/ar - PhD 

Co-orientador: Jaime Rabi 

(Tese defendida no 1MB, em 5 de dezembro de 1 997) 

Os compostos purín icos representam uma das famílias mais numerosas e úteis dos compostos 
heterocíclicos e são encontrados não só em várias substâncias com valor no tratamento de certos tipos 
de tumores, bem como em produtos naturais, co-enzimas e outros. 

O estudo de purinas com diferentes grupamentos ligados às posições 6 e 9 é de especial importância 
pela semelhança destes compostos com nucleosídeos naturais .  Esta similaridade leva estes nucleosídeos 
artificiais  a terem requesitos necessários para sua aceitação como substratos pelas enzimas que 
normalmente transformam ou util izam nucleosídeos naturais, conferindo-lhes assim diversas atividades 
biológicas, principalmente como antibióticos, antineoplásicos ou anti virais. 

Nesse trabalho, foi desenvolvida uma metodologia para a síntese de 6-amino-9-(tetraidro-2-piranil) 
purinas ( 1 )  com potencial atividade hormonal e antiviral, usando como material de partida a 6-
metilmercaptopurina (2). Para tal, foram feitos estudos de algumas rotas sintéticas, Figura I ,  onde os 
intermediários e as condições reacionais foram variados. 

Entre os caminhos sintéticos estudados, dois possuíam em comum o intermediál10 6-metilsulfonil
(9-tetraidro-2-piranil)purina (3). Em um deles (rota I), este intermediário seria obtido a partir da 6-
metilsulfonilpurina (4), e no outro caminho (rota 2) a partir da 6-metilmercapto-(9-tetraidro-2-piranil) 
purina (5). Nas condições utilizadas, nenhum dos dois caminhos forneceu o intermediário desejado. 

A rota sintética de maior destaque nesse trabalho foi a que envolve a oxidação da 6-metilmercaptopurina 
(2) até 6-metilsulfonilpurina (4), seguida da aminólise deste composto à respectiva 6-aminopurina (6), 
tendo como última etapa a introdução, na posição 9 do anel purínico, do grupo tetraidropiranil (rota 3) .  

Esta rota sintética é vantajosa por permitir o uso de tempos de reação muito menores e de condições de 
reação mais brandas quando comparada com as rotas sintéticas que usaram a 6-metilmercaptopurina (2) 
(rota 4) e 6-metilmercapto-(9-tetraidro-2-piranil) purina (5) (rota 5) como substratos na reação de 
aminólise. 

O principal intermediário utilizado é a 6-metilsulfonilpurina (4). Diversos agentes oxidantes foram 
testados na sua preparação a parti]' da 6-metilmercaptopurina (2) e foi observado que os melhores 
rendimentos foram obtidos com cloro gasoso, hipoclorito de cálcio e ácido tricloroisocianúrico à 
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temperatura abaixo de 1 0°C. A reação com o agente oxidante ácido meta-cloroperbenzóico a 1 0°C como agente 

oxidante forneceu apenas a 6-metilsulfóxidopurina (7). 

Foi feito também um estudo comparativo do uso da 6-metilsulfonilpurina (4) e da 6-metilmercaptopurina (2) 

como substratos na substituição nulceofílica com as aminas anilina, benzilamina, n-butilamina, isobutilamina, 

furfurilamina, pirrolidina e 2-aminopiridina. Todas as substâncias sintetizadas foram caracterizadas através das 

técnicas de RMN-
1
H, RMN- 13C, IV, uv. Alguns intermediários e os produtos finais foram também caracterizados 

por espectrometria de massas. 
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Figura 1 :  Rotas sintéticas desenvolvidas neste trabalho 
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE 
ANTIBIÓTICOS CATIÔNICOS GLICOSIDADOS : 

�-GLICOSÍDEOS DE GUANIL HIDRAZONAS AROMÁTICAS 

Autora: Maria Inês Barreto da Costa 

Orientador: José Daniel Figueroa Villar-PhD 

(Tese defendida no IME, em I I  de dezembro de 1 997) 

A Química Medicinal, junto com os grandes avanços tecnológicos deste século, tem aliviado muitas dores e 

sofrimentos e evitado muitas mortes, introduzindo novos medicamentos. Mas a síntese ou a extração de agentes 

terapêuticos exige um trabalho árduo e dispendioso que consome muitos anos de pesquisa em Química Orgânica. 

Existe uma grande demanda da humanidade atual por remédios que curem ou amenizem os sintomas das 

doenças e melhorem sua qualidade de vida. Doenças desde gripes e alergias até o câncer são alvo de intensos 

estudos quimioterápicos. 

Este trabalho tem como alvo de estudos a síntese de antibióticos ativos contra o protozoário Trypanosol17a 

cruzi, causador da Doença de Chagas, uma doença tropical que atinge 1 8  milhões de pessoas em toda a América 

Latina. Ainda não existe a cura para esta doença, embora uma grande variedade de compostos químicos tenha 

sido sintetizado e testado. Dentre estas substâncias vêm sendo estudados compostos catiônicos do tipo guanil 

hidrazonas. 

Diversas guanil hidrazonas aromáticas apresentam atividade contra a forma tripomastigota do protozoário T. 
cruzi, porém, nem todos os compostos possuem solubilidade satisfatória em meios aquosos que facilite seu 

emprego como quimioterápicos. Para contornar esta dificuldade, foi estudada uma rota sintética para a obtenção 

de guanil hidrazonas aromáticas contendo um resíduo glicosídico, considerando-se a característica de 

hidrossolubilidade de derivados carboidratos, que, além de afetar a solubilidade das drogas, deve facilitar a sua 

capacidade de permear membranas e interagir com DNA. 

Rota Sintética: 

Acp 
� AcO N a  

A CO� 
O OAc 

OAc 
OAc OAc 

�
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H O  
HO� 

� TsOH 

ACO�O�C
HO 

OAc AG.TsOH 
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H 
I �N/N'Y NH2 

AcO 1 1  e �o EB NH2 TsO 
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OAc OAc 

TsOH = Ácido p-Toluenossulfônico 
AG.TsOH = Tosilato de Aminoguaidina 
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Partindo-se de benzaldeídos aromáticos 111 ou p-hidróxi substituídos, a rota sintética proposta compõe-se de 

quatro etapas básicas: proteção da glicose, preparo dos �-glicosídeos, formação das guanil hidrazonas e 

desproteção do resíduo glicosídico. Em cada etapa foram estudados métodos sintéticos, mecanismos de reação, 

reatividades relativas entre os derivados, caracterização espectroscópica dos produtos e rotas alternativas. 

MODELAGEM, SIMULAÇÃO E CONTROLE ROBUSTO 
DE UM MANIPULADOR ROBÓTICO PLANO 

Autor: Alvaro Kogi Il11ai - Cap QEM 

Orientador: Clódio A lberto Pastra Sarzeto - DC 

Co-orientador: Geraldo Magela Pinheiro Gomes - DI: ENSAE 

(Tese defendida no !ME, em 1 7  de dezembro de 1 997) 

Introdução 

Neste trabalho aplicou-se a técnica de controle robusto PRCBI (Paral11eter Robust ContraI by Bayesian 

Identijication) ao modelo de um manipulador robótico plano, buscando o ganho de controle baseado na estrutura 

LQG discreta que a tornasse robusta às não-linearidades do modelo. 

Aplicação da síntese PRCBI e resultados obtidos 

Este item trata da aplicação da síntese de controle robusto PRCBI ao modelo do manipulador rígido de dois 

braços e análise dos resultados, comparando-se diversos controladores obtidos com a técnica e o controlador 

ótimo baseado na estrutura LQG discreta. Os dados numéricos correspondem ao manipulador robótico PUMA 

560 utilizado nos trabalhos de Tarokh & Seraji ( 1 99 1 )  e Lee & Culick ( 1 995).  

Pa ral11etrização fictícia 

A síntese PRC B I  obj etiva robustecer o s istema em relação a parâmetros incertos, procurando buscar o 

ganho do controlador Kc e/ou a entrada de ruído da planta D ,  que o torne em malha fechada o mais 

insensível à variação destes parâmetros .  A matriz D, quando utilizada como variável na busca do 

controlador robusto, é considerada uma entrada de ruído fictícia que varia as condições do filtro, tornando o 

sistema robusto. Como exemplos de parâmetros de robustecimento podem-se citar a carga útil que é adicionada 

à extremidade do último braço do manipulador e as inércias dos braços em torno do eixo das j untas. No caso do 

manipulador, além dos parâmetros citados anteriormente, há uma variação das matrizes de estado quando se 

realiza um movimento ao longo de uma trajetória desejada, por se tratar de uma planta não-linear. Para se tentar 

parametrizar esta variação, criou-se um modelo linearizado nominal considerando uma posição média na área 

de atuação do manipulador e vários outros modelos linearizados que seriam os modelos perturbados, considerando 

possíveis configurações assumidas durante a execução de um movimento. Supondo que a variação entre o 

modelo nominal e cada perturbado possa ser representada por um parâmetro, pôde-se empregar a técnica PRCBI 

para tornar a planta imune a esta mudança de modelo. Esta é a chamada parametrização fictícia, onde os 

parâmetros não aparecem explicitamente, conforme ilustra a Figura 1 .  
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X( l )  
X(2) 
X(3) 
X(4) 

9" 

ângulo do 1 º braço 
ângulo do 2º braço relativo ao 1 º braço 

velocidade angular do 1 º braço 
velocidade angular do 2º braço relativo ao 1 º 

O, 30, 45, 60 e 90° 
360° ± 1 5 ,  30, 45° 

Q, l rad/s 
Q, l rad/s 

Tabela 1: Valor das variáveis de estado dos modelos nominal (sublinhado) e perturbados 

9 ,  

Figura 1 :  Parametrização fictícia - variação de modelos do nominal para cada perturbado -
e posições dos modelos linearizados nominal e perturbados 

Controladores obtidos 

Ótimo J robusto = 0.254776 
Jquadr = 0.2789 
Raio da hiperesfera de 

estabilidade = 8 .4% 

PRCBI J robusto = 0.2298 
Jquadr = 0.5600 
Raio da hiperesfera de 

estabilidade = 38% 

Tabela 2 :  Controladores LQG Ótimo e LQG Robustecido usando a síntese PRCSI 

A Figura 2 mostra os diagramas de sensibilidade dos Controladores mostrados na Tabela 2,  considerando 

uma perturbação de 30%. Os símbolos (*) representam a posição dos pólos em malha fechada para a planta sem 

perturbação (nominal). Percebe-se que o diagrama de sensibilidade do Controlador LQG robustecido pela 

síntese PRCBI não atinge o limite de estabilidade (círculo unitário), o mesmo não ocorre com o Controlador 

LQG ótimo para a posição nominal. As figuras à esquerda correspondem ao Controlador LQG ótimo para a 

posição nominal e as da direita correspondem ao Controlador LQG robustecido pela síntese PRCB I. 
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Figura 2: Diagramas de sensibilidade 
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Observando os diagramas de sensibilidade e as trajetórias dos braços do manipulador, conclui-se que o 

critério de minimizar o traço de Jrob = Tr(Gil ' ) conduz a controladores lineares mais robustos, mantendo a -o 
estabilidade mesmo distante da configuração de linearização. 
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RECEPÇÃO DE SEQüÊNCIAS DE SÍMBOLOS EM CANAIS 
VARIANTES COM O TEMPO 

Autor: Juraci Ferreira Galdino - Cap QEM 

Orientador: Ernesto Leite Pinto 

(Tese defendida no IME, em 1 8  de dezembro de 1 997) 

Neste trabalho considera-se o problema de recepção de seqüência de símbolos transmitidas através de canais 

com desvanecimento rápido e seletivo em freqüência. O trabalho concentra-se na avaliação de desempenho por 

simulação de esquemas de estimação de seqüências de símbolos pelo critério de máxima verossimilhança (MLSE 

- maximum likelihood sequence estimation), baseados no princípio do processamento por percurso sobrevivente 

(PSP - persurvivor processing). Especial atenção é dada aos algoritmos de busca e filtragem adaptativa. No 

que tange ao algoritmo de filtragem adaptativa, os resultados obitdos evidenciam a importância de se considerar 

esquemas que levem em conta uma boa parametrização do canal. Com referência ao algoritmo de busca, enfatizou

se, principalmente, questões relacionadas com a redução de complexidade computacional. Neste contexto, 

verificou-se que, dentre os algoritmos considerados, o algoritmo M apresenta melhor desempenho. Com base 

nos resultados obtidos, propôs-se uma estrutura de recepção MLSE-PSP baseada em filtragem de Kalman e 

algoritmo M .  A abordagem proposta representa uma alternativa para obter um bom compromisso entre redução 

de complexidade e desempenho, além de apresentar robustez quanto a erro na estimativa inicial de canal. Tal 

característica pode viabilizar a sua associação com técnicas de identificação cega de canal, para inicializar o 

esquema de recepção. 

TRATAMENTO EFICIENTE DE ESTRUTURAS TERRITORIAIS 
EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

Autor: Daniel A lbert Skaba 

Orientadores: Paulo Cezar Pinto Can1alho - PhD-IMPA 

Sonia Luiza Terron - MC-IBGE 

(Tese defendida no IME, em 1 8  de dezembro de 1 997) 

As Estruturas Territoriais se constituem em um importante instrumento para utilização em Sistemas de 

Informações Geográficas, por haver inúmeros dados socioeconômicos referenciados às regiões representadas 

por seus elementos. 

A dissertação apresenta uma proposta para tratamento destas Estruturas Territoriais, utilizando uma 

organização de dados que permita uma busca geométrica eficiente a seus elementos, além de possibilitar o 

acesso por um código de identificação. 

No projeto da estrutura proposta foi utilizada uma R-tree, construída a partir dos retângulos envolventes dos 

polígonos que representam os elementos das Estruturas Teo·itoriais. Esta árvore torna mais eficiente também as 

funções de zoom para apresentação dos elementos na tela. 
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ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA NA ESCALA 1 :50.000 
UTILIZANDO IMAGENS SPOT 

Autor: José Duarte Correia 

Orientador: Antonio José Ferreira Machado e Silva - MC 

(Tese defendida no IME, em 1 9  de dezembro de 1 997) 

A dissertação aborda os principais aspectos do uso de imagens pancromáticas S POT na atualização 

planimétrica do mapeamento sistemático na escala 1 :50.000 em meio digital. Faz-se uma descrição resumida 

do sistema de satélites SPOT, com indicação de referências bibliográficas como subsídio a estudos posteriores. 

Apresenta-se um fluxo geral de procedimentos cartográficos de atualização planimétrica, constituindo lima 

metodologia em atendimento ao objeto deste trabalho. O estudo de casos se desenvolve em região acidentada 

de 9km por 8km da carta lTAlPAVA, com informações de 1 97 1 ,  e se baseia apenas na imagem pancromática 

SPOT correspondente, com nível de correção 2B,  datada de setembro de 1 995.  Os temas abordados são: 

hidrografia; sistema viário; localidades; obras e edificações. A verificação dos resultados se fundamenta em 

cartas digitais disponíveis na escala 1 :  10.000, elaboradas em 1 995, confirmando a viabilidade da metodologia 

proposta. A problemática da atualização cartográfica é também sucintamente discutida, bem como são esboçadas 

algumas possíveis soluções para o problema em questão. 

GENERALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA EM AMBIENTE DIGITAL 
ESCALA 1 :250.000 A PARTIR DE DADOS CARTOGRÁFICOS 

DIGITAIS NA ESCALA 1 :50.000 

Autora: Célia Regina Fernandes Vianna 

Orientadores: Marcelo Carvalho dos Santos - PhD - UFPR 

Paulo Márcio Leal de Menezes - MC - UFRJ/IME 

(Tese defendida no IME, em 22 de dezembro de 1 997) 

É consenso, não só na l iteratura sobre Cartografia como, também, entre os profissionais envolvidos nesta 
área, que a generalização cartográfica é um processo-chave para a produção cartográfica, apesar de se tratar de 
um processo subjetivo, dependente do conhecimento geográfico e cartográfico do técnico responsável pela sua 
execução. 

Para que este processo seja automatizado, no todo ou em parte, é necessário que seja conhecido e organizado 
através de tarefas específicas. Quando se faz uma análise das definições apresentadas por autores consagrados 
como, por exemplo, Robinson et ali i . ,  Keates, Monmonier, observa-se uma falta de padronização na definição 
das operações envolvidas, bem como das etapas da produção cartográfica em que o processo é executado. 

O objetivo desta tese é a formalização do processo de generalização cartográfica em sua execução em meio 
digital . Para que o objetivo fosse alcançado, foi levada em consideração uma área de estudo compreendendo 
seis folhas na escala 1 :50.000, como escala origem, da região serrana do Rio de Janeiro, abrangendo 25% da 
folha I : 250.000, como escala generalizada. 

Além do objetivo proposto, foi especificada uma Base de Dados Cartográficos Digitais Principal a partir da 
qual deverão ser elaborados diversos produtos, em diferentes escalas, através do processo de generalização 

cartográfica. 
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GERAÇÃO DE PULSOS DE DANTE E SUA APLICAÇÃO 
EM RMN SELETIVA 

Autora: Marria Helena Rodrigues Velloso 

Orientador: José Daniel Figueiroa Villar - PhD 

(Tese defendida no IME, em 22 de dezembro de 1 997) 

Neste trabalho foram desenvolvidos programas para obtenção, a partir da seqüência de pulsos DANTE, de 

pulsos seletivos nas formas retrangular e meia-gaussiana. Toda a metodologia utilizada na i nstalação desses 
programas é descrita passo a passo, no intuito de permitir que esse trabalho sirva de referência a quem desejar 

se iniciar nessa área. 
Numa primeira etapa desenvolveu-se um programa para geração de um pulso DANTE com a forma retangular. 

Esse programa foi testado de maneira a se certificar que o pulso seletivo gerado por ele é realmente o pulso 

DANTE retangular. Com a confirmação obtida, os programas das seqüências não seletivas S2PUL, inversão
recuperação, GATED e INEPT, já implementadas no espectrômetro, foram modificados, substituindo-se 
de u m  ou mais de seus pulsos pelo pulso DANTE, de forma a torná- Ias seletivas. O funcionamento de 
cada uma delas foi comprovado a partir dos resultados obtidos nos testes experimentais real izados.  

Dentre as seqüências programas, vale a pena destacar a versão obtida para a seqüência GATED, onde é 
possível além da excitação seletiva, permitindo que a multiplicidade de cada um dos carbonos da amostra seja 
observada individualmente, a realização de desacoplamento seletivo, a potência muito baixa, durante a aquisição 
sem que ocorra perda de NOE. Tal técnica permite que sejam observados acoplamentos carbono-hidrogênio a 
longa distância em um tempo menor do que o necessário na técnica de desacoplamento seletivo convencional 
com a vantagem, ainda, de ser possível tal observação mesmo para carbonos sobrepostos. 

O programa desenvolvido para obtenção de um pulso com a forma meia-gaussiana foi instalado na seqüência 
básica (S2PUL) do espectrômetro. Teoricamente, sua seletividade deve ser a mesma alcançada por um pulso, 
com a mesma forma e largura, obtido por uma unidade modeladora da forma do pulso. Mas, no atual trabalho 

não foi possível tal comparação, restringindo os testes realizados à comparação da seletividade por ele obtida 
com a de um pulso retangular de mesma duração. Estes testes mostraram que o pulso programado é mais 
seletivo que o retangular de mesma duração. 

Instalou-se, ainda, o pulso meio-gaussiano com um pulso de purga. Os resultados experimentais obtidos com 
esse pulso foram comparados aos obtidos pelo pulso meio-gaussiano sem o pulso de purga mostrando a vantagem, 
em termos de seletividade, da utilização do pulso de purga logo após o pulso meio-gaussiano. 

RUÍDO INTERFEROMÉTRICO EM SISTEMAS ÓPTICOS 
ANALÓGICOS E DIGITAIS 

Autor: Cláudio Fernandes Castanheira da Silva 

Orientador: Rogério Passy 

(Tese defendida no IME, em 23 de dezembro de 1 997) 

O desenvolvimento das redes de comunicações óticas se dá na direção das redes conectadas com taxas de 

transmissão de multigigabytes por segundo. Para a construção destas redes é necessária uma cuidadosa 

caracterização dos dispositivos a serem utilizados, de modo a se ter o domínio dos níveis das reflexões geradas 

em descontinuidades no índice de refração do caminho óptico percorrido pela luz. Estas reflexões produzem 
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réplicas retardadas e atenuadas do sinal original que, ao intelferirem no detector, geram o Ruído Interferométrico, 
impondo severas limitações ao aumento das redes ópticas transparentes. 

Para a caracterização de dispositivos ópticos, são apresentados os princípios básicos de operação de um 
Refletômetro no Domínio das Freqüências Ópticas (OFDR). A técnica apresenta uma elevada precisão e resolução 
espacial adequada para medidas de perda de retorno da maioria dos dispositivos e equipamentos a serem utilizados 
em redes de grande capacidade. É realizado um conjunto de medidas para a caracterização dos dispositivos 
mais usuais, e principalmente daqueles a serem utilizados na montagem experimental para análise de Ruído 
Interferométrico. 

São apresentadas técnicas para caracterização de lasers semicondutores. Os parâmetros de largura de linha e 
chirp são elementos básicos para o entendimento das medidas de Ruído Interferométrico. As técnicas são 
também baseadas em interferometria óptica e possibilitam medidas com grande precisão e velocidade, para 
várias faixas de freqüência de modulação do laser. Um desenvolvimento teórico é apresentado e validado pelas 
medidas realizadas. 

Os efeitos do Ruído Interferométrico são analisados através de uma montagem experimental que simula um 
sistema com duas reflexões. A análise é feita nos domínios do tempo e da freqüência. São verificadas as 

dependências do Ruído Interferométrico com as direções de polarização dos sinais interferentes, distância entre 
os pontos de reflexão, freqüência de modulação e atenuação relativa entre os sinais. Os efeitos de conversão do 
ruído de fase do laser em ruído de intensidade e da freqüência de batimento gerada pelas componentes FM do 
espectro do laser modulado em intensidade são analisados separadamente e comparados com a formulação 
matemática desenvolvida. Na análise no domínio do tempo foram levatadas as funções densidade de probabilidade 
do ruído no detector, comprovando-se o desenvolvimento matemático apresentado. 

SIMULAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PROPULSÃO 
DE EMBARCAÇÕES NAVAIS 

Autor: José Joaquim Borges Ribeiro de Andrada - CT (CA) 

Orientador: Fernando Ribeiro da Silva 

(Tese defendida no IME, em 8 de janeiro de 1 998) 

Este trabalho tem por objetivo efetuar a modelagem e simulação do sistema de propulsão de uma embarcação 
naval típica, do tipo CODOG (Combined Diesel Or Gás), e hélice de passo controlável, visando à determinação 
das leis de controle adequadas, para o projeto do sistema de controle. 

Sendo o sistema de propulsão de um navio, complexo, serão realizadas inicialmente as modelagens de cada 
componente independentemente. Com as equações do movimento obtém-se o modelo integrado do sistema e 
então desenvolve-se três programas de simulação, para um motor diesel por eixo, para dois motores diesel por 
eixo e para uma turbina a gás por eixo. 

Para o desenvolvimento dos programas de simulação deve-se realizar inicialmente o estudo do regime 
permamente, onde são determinados dois programas de operação para o sistema, chamados de MODOl e 
MOD02 de operação. O MODOl pode ser utilizado pela turbina a gás, por dois motores diesel por eixo e por 
um motor diesel por eixo; já o MOD02, somente por turbina a gás ou por dois motores diesel por eixo. 

Devido às características de não linearidade do sistema, os parâmetros de controle são obtidos através de 
simulações dinâmicas, após diversas análises, onde são estabelecidos os valores ótimos. Para o desenvolvimento 
destes valores ótimos não é realizado nenhum procedimento formal de otimização, e, sim, um processo empírico, 
onde os parâmetros do sistema de controle são obtidos a partir de índices de eficiência que indicam o melhor ou 

pior desempenho do sistema. rn:::l 
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A PRÓXIMA GERAÇAO 

Desenvolvimento 
e Tecnologia 

DE VIATURAS BLINDADAS DE COMBATE, 
VBC (MBT = Main Battle Tank) 

Josmar Brasiliano da Costa * 
José Renato Andrade Ribeiro**  

INTRODUÇÃO 

A atual geração de Viaturas Blindadas de Combate é bem representada pelo Abrams, 
americano, pelo Leopard 2, alemão, pelo Leclerc, francês, pelo T-80, russo, ou pelo 
inglês Challenger. Mas seu ciclo de vida está próximo do fim. 

Muitas conjecturas estão sendo feitas a respeito da próxima geração de Viaturas 
B lindadas de Combate. Em alguns pontos, como o calibre do canhão, já há até um 
consenso, mas outros itens ainda são muito discutidos. Nesse artigo serão citadas 
algumas idéias colhidas em diversos artigos, embora se fará referência a apenas dois 
artigos, pois os mesmos contêm todas essas idéias e são os mais didáticos por nós 
consultados, de modo que facilitarão os leitores que desejarem ler mais alguma coisa 
sobre o assunto. 

As idéias apresentadas podem ser enquadradas em dois grupos: um convencional, 
que apenas apresenta uma evolução do que já existe, e outro mais radical, que busca 
introduzir conceitos novos, muitos ainda em fase de pesquisa inicial . No decorrer do 
artigo o leitor identificará perfeitamente esses dois grupos de idéias. 

Dentro dos projetos considerados mais radicais, encontra-se na literatura espe
cializada referências ao Future Combat System (FCS), americano, ao Mobile Direct 
Fire Equipment Requiriment (MODIFIER), do Reino Unido, e ao Neue Gepanzerte 
Plattformen (NGP), da Alemanha. I 

* Engenheiro mecânico e de armamento. 
* *  Engenheiro mecânico e de automóvel. 
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Percebe-se que, em geral, o peso e o tamanho da atual geração são tidos como um limite, 
tendendo-se a uma redução desses parâmetros, bem como a um aumento da relação potência/ 
peso. Outro item que tem preocupado bastante aos projetistas é a necessidade de aumentar a 
potência de fogo, pois atualmente há uma vantagem da blindagem sobre as munições 
arremessadas pelos canhões das viaturas blindadas . As principai s idéias sobre esses 
i tens são o cerne desse artigo e tentaremos apresentar um resumo sobre as mesmas de 
maneira clara. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Muitas características da geração atual de VBC, ou MBT para os amantes do inglês, 
podem ser consideradas como valores limites . É o caso do peso, da ordem de 60 toneladas e 
do tamanho, pois um aumento desses parâmetros simplesmente impediria a circulação das 
viaturas por estradas, pontes e túneis .  Além disso, a tendência atual de atuação em Teatros de 
Operação distantes e da ampliação da profundidade nos mesmos privilegiam a mobilidade 
estratégica, para a qual viaturas menores e mais leves são o desejável. Assim, dentro de uma 
visão convencional, essas características seriam mantidas ou um pouco reduzidas. Já para 
conceitos mais radicais essa redução seria mais drástica, chegando o pe�o das VBC para a 
casa das 40 toneladas. 

Outra característica comum nos projetos convencionais é a opção pelo motor diesel como 
propulsor. Em relação ao armamento principal, chegou-se a um limite de calibre de canhões 
de alma lisa de 1 40mm, esperando-se alcançar energias de impacto da ordem de 1 8MJ, 
contra os atuais 9- 1 1MJ. 

O armamento principal dos projetos mais inovadores é um canhão eletromagnético, 
que em testes de laboratório j á  impôs velocidades iniciais da ordem de 2 .300m/s I e espera
se, que possa chegar a casa dos 4 .000m/s, mas há ainda problemas a solucionar para 
tornar isso possível .  

Muitas funções nas VBC já estão sendo automatizadas como a identificação amigo
inimigo, a digitalização do campo de batalha, permitindo que a viatura, conectada a uma 
vas ta  rede de comunicaçãolinformát ica  nível C4I (COMAN D O ,  CONTROLE, 
COMUNICAÇÕES , COMPUTADOR E INTELIGÊNCIA), tenha em um painel sua 
localização e uma representação dinâmica, em tempo real, do campo de batalha. 

Uma descrição geral de uma VBC dentro dos conceitos mais futuristas poderia ser essa, 
encontrada em um artigo da Defense System Internationae "Seria um veículo com uma 
tripulação de dois homens - o comandante e o motorista - sentados na parte frontal do 
chassis, com uma torre não tripulada no centro. O canhão seria dotado de um carregador 
automático, montado na parte de baixo da torre e se desenvolvendo para a parte traseira. O 
armamento principal seria do tipo eletrotérmico/químico com 140mm de calibre. Além da 
proteção proporcionada pela blindagem reativa, possuiria outros itens de defesa ativa como 
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detectores de sinais de radar e de laser. Seria movido por dois motores elétricos, um de cada 
lado do chassis . Sua assinatura térmica seria reduzida devido a essa configuração dos 
propulsores.  Por ter uma tripulação de dois homens e uma torre sem tripulação, seria 
mais leve, mais compacto e mais móvel . A assinatura do veículo seria reduzida pela 
possibilidade de um desenho mais adequado dos contornos da torre e do chassis e pelo 
uso de materiais especiais . . .  " 

MOBILIDADE 

A geração atual de VBC utiliza motores diesel ou turbinas a gás (Abrams e T -80 U) com 
potência máxima da ordem de 1 .200HP, mantendo assim a consagrada relação de 20HP/t. A 
necessidade de um aumento de mobilidade deverá levar a propulsores com potências da 
ordem de 1 .500HP. Assim, se for mantido o peso atual, teremos relações de 25HP/t (acréscimo 
de 25%). Se o peso dos novos blindados cair para a casa das 50 toneladas, teremos relações 
de 30HP/t, um acréscimo de 50%. 

Não parece haver indícios de que o uso da turbina venha a proliferar-se, optando a maioria 
pelos motores diesel. A grande vantagem da turbina é a potência específica, isto é, a relação 
entre a potência gerada e o volume do propulsor, mas sua grande desvantagem em relação ao 
motor diesel é o alto consumo. Para uma mesma potência produzida, uma turbina consome de 
duas a três vezes mais combustível do que um motor diesel. 

A opção da maioria é melhorar a potência específica dos motores diesel através princi
palmente do multiturbinamento, ou seja, duas ou três fases subseqüentes de impulsionamento 
e resfriamento do comburente (ar) . 

Nos projetos mais radicais pensa-se na propulsão elétrica e nesse campo tende-se a optar 
pela célula-combustível para alimentar os motores elétricos, ligados diretamente às polias 
tratoras, dispensando assim uma série de peças da transmissão, diminuindo o peso e a assinatura 
térmica e aumentando a agilidade das VBC. A eletricidade produzida teria ainda outras aplicações, 
inclusive sendo um fator que possibilitada o uso de canhões eletromagnéticos. 

Voltando ao duelo turbina versus motor diesel, assinala-se a preocupação americana com 
a imensa quantidade de combustível que se vê obrigada a transportar em ações fora de seu 
continente. Uma divisão blindada americana exige 1 .700 toneladas de combustível por dia de 
combate, 40% do qual é consumido pelos M- I  Abrams. Há motores diesel em desenvolvimento 
que poderão produzir 1 .500HP com volume de pouco mais de 0,5m3, bem menores que os 
0,96 m3 dos motores atuais de melhor potência específica. J Assim, o volume total do trem de 
força poderia ficar na casa dos 4-5m3. 

Voltando agora nossos olhos para a célula-combustível (juel celI), parece ser oportuno 
uma rápida explicação do que seria, j á  que se trata de um conceito relativamente novo. 

Uma célula-combustível combina hidrogênio, proveniente de combustíveis como gás na
tural, metanol ou petróleo, com o oxigênio, proveniente do ar, para produzir eletricidade 
tendo o vapor d' água como produto final da reação. 
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o componente fundamental da célula-combustível consiste de dois eletrodos, o anodo e o 
catodo, separados por uma membrana polimérica (eletrólito) .  Cada um dos eletrodos é 
recoberto por uma fina camada catalisadora de platina. 

No anodo, na presença do catalisador, o hidrogênio se dissocia, liberando elétrons, que 
são conduzidos por um circuito externo, e íons positivos. Os íons migram, através da membrana, 
para o catodo onde combinam-se com o oxigênio e os elétrons do circuito externo formando 
vapor d' água. 

Cada célula-combustível gera 0,6 volts e é grupada para formar um conjunto destinado a 
produzir a energia elétrica requerida. 

PROTEÇÃO 

Além da atual blindagem reativa, que deverá permanecer, talvez até em duas camadas 
para se contrapor ao desenvolvimento das cargas secundárias (tandem) dos mísseis anti
carro, outras idéias na área de proteção estão em desenvolvimento, desde novos materiais 
compósitos até medidas passivas e ativas para aumentar a probabilidade de sobrevivência 
das VBC. 

Uma nova expressão ligada à proteção surgiu no início da década de 1 990 com as aeronaves 
americanas B2 e F 1 1 7  - A BUSCA DA FURTIVIDADE. Esse conceito tem sido perseguido 
no planejamento das novas VBC, através dos seguintes recursos : 

- redução de volume, peso e silhueta; 
- aumento da relação potência/peso, visando ao aumento da mobilidade; 
- redução da assinatura pela adoção de formas otimizadas (reduzindo a reflexão de ondas) 

ou pelo uso de materiais compósitos (que não refletem ondas); 
- redução de irradiações sonoras e térmicas pelo uso de motores elétricos, redução de 

peças móveis e armamento principal que não gere fumaça e reduza o ruído (canhões a 
laser ou eletromagnéticos) 

O aumento da probabilidade de acerto do primeiro tiro continua a ser perseguido, pois 
julga-se que o erro deste implicará a destruição da viatura, já que os sistemas de identificação 
de alvos e de controle de tiro ficarão mais precisos e mais rápidos. Para se ter uma idéia, 
fala-se em sistemas capazes de engajar seis diferentes alvos em 3 5  segundos,2 com um ciclo 
típico de engajamento de quatro a seis segundos. Esse é um projeto desenvolvido para o 
Leclerc, com um sistema totalizando 30 unidades de processamento usando eletrônica digital. 

A visualização das futuras VBC nessa área é a de veículos menores e mais bem protegidos 
que os atuais. Até então, o aumento de proteção tem sido acompanhado do aumento de peso. 
A blindagem frontal de uma VBC atual ultrapassa 3 ,5t/m

2
. Se o tamanho das viaturas for 

diminuído, poder-se-á alcançar uma maior proteção e ainda assim obter alguma redução de 
peso. Outra idéia na área de proteção ligada à redução do tamanho é que isso aumentaria a 
agilidade da VBC e diminuiria sua assinatura, propiciando assim uma diminuição de blindagem 
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pelo ganho em proteção passiva. Conseqüentemente, haveria uma redução de peso para a 
casa das 40 toneladas desejadas pelos americanos para o FCS .  

O uso de  torres não tripuladas, como citado anteriormente no item "Características 
Gerais", propiciará também a redução da área frontal, permitindo reforçar sua blindagem 
sem acréscimo de peso. Outra vantagem da colocação de toda a tripulação no chassis, 
adotando-se uma torre desabitada, é o aumento da probabil idade de sobrevivência da 
tripulação, já que, estatisticamente, um número reduzido de impactos ocorre abaixo da linha 
de 70cm de altura. 

No campo das medidas ativas, espera-se a inclusão de sistemas que detectem as ameaças 
e, automaticamente, reajam para eliminá-las. Por exemplo, imagina-se um sistema que, auto
maticamente, detecte helicópteros inimigos, faça o acompanhamento do alvo e dispare contra 
os mesmos rajadas de munição de armamentos secundários da VBC ou mísseis. Esses sistemas 
poderiam ainda destruir mísseis anticarro ou lançar falsos alvos para proteger o blindado. 

Encontra-se ainda, na literatura, notícias sobre intelferidores eletrônicos capazes de desviar 
mísseis de sua rota, os quais foram usados pelos russos no T -80. Os franceses também vêm 
estudando essa tecnologia, tendo desenvolvido o interferidor/decodificador EIREL IR. Da 
mesma forma os norte-americanos desenvolveram seus intelferidores, sendo o mais conhecido 
o NA/NLQ-8A, usado na Guerra do Golfo. 

Assim a permanência e até aperfeiçoamento da blindagem reativa, a diminuição de tama
nho e peso e o acréscimo de outras medidas de proteção ativa propiciariam a uma futura VBC 
um nível de proteção maior que o atual . 

PODER DE FOGO 

Estudos recentes, realizados na Suíça e em outros países, indicam que, para perfurar e 
destruir as blindagens atuais das VBC por meio de munição-flecha (muito conhecida pela 
sigla originária do inglês APFSDS), é necessário que se imprima ao projetil uma energia 
cinética mínima de 1 8MJ (Megajoules) . Presentemente, no entanto, os canhões anticarro 
ocidentais imprimem aos seus projetis-flecha energia cinética de apenas 9 a 1 1 MJ.  

O aumento da energia cinética dos projetis pode ser obtido por dois processos: aumentando 
a massa do projetil ou aumentando sua velocidade inicial (Vo). A primeira solução implica 
um aumento do volume da câmara e, quase sempre, no aumento do calibre do canhão. 

Desde o inÍCio da década de 1 980 a segunda possibilidade (aumento de Vo) vem sendo 
explorada, em calibres de até 1 45mm. Em 1 988 ,  a França, os Estados Unidos, a Alemanha e 
o Reino Unido (seguidos posteriormente pela Suíça e Israel) celebraram um acordo definindo 
em 1 40mm o calibre do canhão de seus futuros carros de combate principais .  Tal decisão 
se deve ao fato de que as armas com calibres dessa magnitude devem conseguir imprimir 
a um projetil-flecha a energia de 1 8MJ, necessária à perfuração das b lindagens mais 
aperfeiçoadas existentes . 
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Tecnicamente, não há problemas em montar-se canhões de l 40mm nas torres das VBC 
atuais. Todavia, devido ao volume da munição de l 40mm, será inevitável a redução do 
número de tiros disponíveis para emprego dentro da viatura. 

A curto prazo, o que se observa é a tendência do prosseguimento dos aperfeiçoamentos 
dos atuais canhões l 20mm dos carros existentes. Isso implica abdicar-se de grandes aumentos 
de massa do penetrador-flecha de energia cinética (muito embora ainda se possa obter algum 
aumento da mesma se considerarmos a possível redução da massa parasitária dos calços do 
penetrador, em face do aparecimento de novos materiais para esses calços, devido à crescente 
evolução da ciência dos materiais - essa economia reverteria em proveito do desejável 
aumento de massa do penetrador). 

À excessão dessa possibilidade, qualquer outro aumento significativo de energia no projetil 
só pode ser alcançado por meio do aumento de sua Vo. Os limites tecnológicos atuais dessa 
Vo, para os projetis-flecha dos canhões das VBC mais modernas, estão na faixa de 1 .600m/s 
a 1 .800m/s, não suficientes para a obtenção dos já citados 1 8MJ de energia, necessários para 
sobrepujar as modernas blindagens.  

Espera-se, também, que algum incremento de Vo possa ser obtido, ou pelo emprego de 
propelentes de maior energia ou pelo aumento do comprimento do tubo dos atuais canhões 
1 20mm. Os alemães, por exemplo, pretendem aumentar o comprimento do tubo do canhão do 
Leopard 2 de 44 para 55  calibres (o que elevará o comprimento total deste para 6 .600mm). 

O último recurso para aumentar-se a energia cinética do penetrador-flecha em canhões 
anticarro de calibre 1 20mm, dotados de carga de projeção por propelente sólido, seria o uso 
da iniciação eletrotérmica, o que possibilitaria o uso de propelentes sólidos de alta densidade 
de carregamento que só podem iniciar a sua combustão através da formação, na câmara do 
canhão, de um plasma de alta temperatura, gerado eletricamente. Dessa forma, poder-se-ia 
atingir a Vo da ordem de 2. 1 OOm/s e energia cinética no projetil entre 14 e 1 5MJ, bem próxima 
da ideal ( 1 8MJ) . Todavia, não se pode avaliar, no estágio atual de desenvolvimento 
experimental, se os dispositivos para a iniciação eletrotérmica não viriam a ser mais volumosos 
e pesados do que a simples adoção de um canhão de 140mm. 

Uma solução radicalmente oposta para a obtenção de elevadas Vo e energia cinética de 
projetil está no canhão eletromagnético. Esse material está nas cogitações dos planejadores 
militares dos EUA, como integrante do projeto denominado "Sistema de Direção e Controle 
de Tiro Totalmente Elétrico", previsto para ser desenvolvido para 20 1 5 .  Similarmente, os 
britânicos prevêem que o seu futuro sistema de combate terrestre, MODIFIER, planejado 
para 2020, será armado com canhão eletromagnético (o qual traz vantagens de peso 
relativamente menor que os convencionais e disparo furtivo, isto é, sem estampido, sem 
chama e sem fumaça). 

Todavia, o calcanhar-de-aquiles desse tipo de canhão está na impossibilidade atual de se 
desenvolver dispositivo de pequeno porte e peso para a armazenagem da grande quantidade 
de energia elétrica demandada para a aceleração do projetil, de forma a permitir a instalação 
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desse material em viaturas de combate. No estágio atual, a energia elétrica requerida para os 
canhões eletromagnéticos é armazenada em pesados e volumosos bancos de capacitores, 
ocupando volumes de até sete metros cúbicos ! 

A esperança de evolução desse material está na viabilidade, em estudo, de utilização 
alternativa, na geração de energia, de máquinas geradoras elétricas rotativas, denominadas 
compulsadores, bem menores e mais leves . Contudo, a eficácia dessa solução ainda está para 
ser comprovada. 

Enquanto tais dificuldades e dúvidas persistem, os projetistas de novos tipos de munição 
1 20mm anticarro prosseguem trabalhando, o que nos permite concluir que, sem dúvida alguma, 
de médio para longo prazo, soluções inusitadas poderão surgir, resolvendo o problema de 
obtenção dos 1 8MJ, mesmo que temporariamente. 

Ainda no tocante ao poder de fogo, não se pode deixar de citar a possibilidade (já empre
gada em projetos russos de passado recente) de as VBC poderem lançar mísseis anticarros, 
quer de plataformas adaptadas na torre da viatura, quer através do próprio tubo do armamento 
principal . 

No passado, o grande obstáculo para o emprego de mísseis anticarro sobre os carros de 
combate estava no fato de os mesmos serem de guiagem semi-automática, sendo a grande 
maioria filoguiados, necessitando que o atirador permanecesse apontando ou iluminando o 
alvo até o momento do impacto. Tal necessidade, praticamente, obrigava a que o carro de 
combate permanecesse parado durante o disparo do míssil, situação essa extremamente 
indesejável pelo aumento da vulnerabilidade aos tiros inimigos.  

Presentemente, com o advento dos mísseis anticarro totalmente automáticos (também co
nhecidos como dispara e esquece), como o russo Kornet e o americano Javelin, a possibilidade 
de mixagem, sobre uma mesma plataforma blindada, de canhão e míssil anticarros passou a 
ser uma alternativa altamente viável para os futuros can"os de combate. 

CONCLUSÃO 

A velocidade do desenvolvimento tecnológico faz com que aqueles que arrisquem 
previsões de sistemas futuros corram um alto risco de acertar, mas acertar muito longe do 
alvo. Por outro lado não se poderia terminar esse artigo sem expressar a idéia dos autores 
sobre a futura VBC, mesmo que conscientes de que aquilo que se imagina para daqui a vinte, 
trinta anos pode OCOlTer em cinco anos. 

Considerando as idéias colhidas na literatura, as necessidades operacionais futuras e o 
nível de desenvolvimento tecnológico, talvez a idéia mais sensata seja de que haja um pequeno 
atraso no aparecimento de uma VBC realmente nova, que talvez só venha a surgir por volta de 
20 15 ,  principalmente por limitações tecnológicas na área de propulsores totalmente elétricos 
e do novo canhão eletromagnético. Nesse intervalo de tempo, inovações serão acrescidas em 
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chassis muito semelhantes aos atuais, provavelmente uma evolução dos mesmos, como novos 
sistemas de identificação e acompanhamento de alvos, sistemas de controle de tiro mais 
aperfeiçoados, um canhão de 1 20mm com avanços principalmente na munição e posteriormente 
passando para 140mm a fim de obter algum ganho de energia de impacto. Deverá, ainda, 
haver uma tendência para generalizar-se a tripulação de três homens e de uma pequena redução 
de peso e tamanho, além da crescente automação de determinadas funções . C3D 
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Pega-se o touro pelos chifres, o homem pela palavra 
e a mulher pelo elogio. 

Provérbio italiano 

Jamais se desespere em meio às mais sombrias aflições de sua 
vida, pois das nuvens mais negras cai água ltmPida e fecunda. 

Provérbio chinês 

Cura-se a ferida que uma espada faz; é incurável, porém, 
o que faz uma ltngua. 

Provérbio árabe 

Estamos sempre inclinados a acreditar naquilo que desejamos. 
Demóstenes 

Nossos fracassos são, às vezes, mais frutiferos que os êxitos. 
Henry Ford 
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ORÇAMENTO COMO FERRAMENTA 
'""" 

DE TRANSFORMAÇAO ORGANIZACIONAL 
PARA O MINISTÉRIO DA DEFESA 

Paulo Vicente dos Santos Alves * 

INTRODUÇÃO 

A recente criação do Ministério da Defesa Brasileiro acontece num contexto mundial 
de transformação social intensa. A migração da sociedade atual, ou moderna, para 
sociedade pós-moderna implica alterações em todas as dimensões sociais . 

A dimensão militar também está em plena transformação. A recente guena contra 
a Iugoslávia foi a primeira guerra decidida inteiramente pelo poder aéreo, e é um 
exemplo bastante claro do que se chama hoje de campo de batalha não-linear (Non
Linear Battlefield) . 

As Forças Armadas brasileiras se encontram hoje  num estado de preparo 
incompatível com o atual "estado da arte" no campo da ciência militar. Para alcançar 
tal estado de compatibilidade é preciso que se realize um profundo trabalho de 
transformação organizacional. 

O presente trabalho visa a demonstrar que o Ministério da Defesa tem a oportunidade 
de utilizar o orçamento como ferramenta para atingir tal objetivo e preparar as Forças 
Armadas brasileiras a se tornarem um instrumento de imposição da vontade da 
sociedade nacional no contexto pós-moderno. 

* Capitão QEM. 
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SOCIEDADE PÓS-MODERNA 

A sociedade passa hoje por modificações sociais de grande importância .  A principal 
razão por trás destas mudanças é o rápido avanço da tecnologia. Tais modificações são 
apenas o começo de alterações ainda maiores que estão por vir num horizonte de duas ou 
três décadas . 

Esta não é a primeira vez que a sociedade humana passa por uma revolução social . Darcy 
Ribeiro ( 1 978)  afirma que "a história humana nos últimos dez milênios pode ser explicada 
em termos de revoluções tecnológicas e processos civilizatórios". No último milênio, pode
se indicar pelo menos outras quatro revoluções similares (Drucker, 1 993) :  a revolução urbana 
do século XIII, a revolução mercantil, o iluminismo e a revolução industrial . 

Cada uma destas revoluções pode ser ligada a avanços tecnológicos e, em especial, ao 
uso de novas fontes de energia, como o vento, os rios, o carvão e o petróleo. Fischer ( 1 996) 
aponta a ligação entre as mudanças sociais e as flutuações na inflação, apontando para uma 
conexão econômica ao invés de tecnológica. Darcy Ribyiro ( 1 97 8) aponta apenas duas 
revoluções sociais no mesmo período e faz conexões sociais e tecnológicas. Toffler ( 1 980) 
aponta apenas uma grande mudança anterior ao nosso tempo neste período, e sua conexão é 
fortemente calcada em avanços tecnológicos . Paul Kennedy ( 1 989) liga o poder econômico 
com o poder militar nos últimos quinhentos anos. 

Giddens ( 1 99 1 )  afirma que o problema da mudança social não é unidimencional e que 
para se entender corretamente a sociedade é preciso ver vários aspectos da mesma. Isto está 
de acordo com o que Toffler ( 1 980) descreve ao colocar que a sociedade modema, ou industrial, 
não surgiu aos pedaços, mas sim como um todo, e que partes delajá existiam antes, remontando 
até o período romano. 

O final do século XX e princípio do século XXI são um período de transformação onde as 
sociedades moderna e pós-moderna convivem em desarmonia e contradição. É um período 
turbulento como foram todos os períodos similares na história. Ao final deste, estaremos 
numa nova realidade, que diferirá da sociedade moderna como esta difere da sociedade 
mercantil e esta da agrária. 

Para entender esta mudança é preciso dividir a sociedade em várias dimensões e analisar 
cada uma destas dimensões em detalhe. Giddens ( 1 99 1 )  propõe quatro dimensões para a 
sociedade moderna: industrialismo, capitalismo, poder militar e poder administrativo. Ele 
afirma ainda que a análise unidimensional que domina a maioria das visões sociais leva a 
distorsões e conclusões limitadas. 

Giddens ( 1 99 1 )  propõe dois cenários,  o da pós-modernidade e o da modernidade 
radicalizada. Toffler ( 1 980) e Drucker ( 1 993) propõem um cenário somente, que é similar ao 
da pós-modernidade de Giddens. 

Para estes autores a transnacionalidade permeia a sociedade do futuro. A economia é 
dominada pelos serviços, a política por partidos transnacionais e uma democracia menos 
representativa e mais direta, um equilíbrio social mais tênue é movido por mecanismos de 
inserção de mão-de-obra, a tecnologia é mais humana e menos poluente, como a fusão nuclear, 
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e o mundo tem menos guerras e mais conflitos regionais, frutos das desigualdades locais e do 
choque entre o moderno em extinção e o pós-moderno em ascensão. 

A EVOLUÇÃO DA GUERRA 

o escopo deste trabalho é o de analisar as mudanças que estão ocorrendo na dimensão do 
poder militar, tendo em perspectiva que as alterações nas outras dimensões tem um impacto 
sinérgico acentuado sobre esta dimensão. 

Giddens ( 1 99 1 )  afirma com propriedade que a dimensão militar é central para os Estados 
pré-modernos e de grande importância para os Estados modernos.  Em alguns Estados da 
antiguidade, como o Estado Romano, o exército era a instituição mais forte e tinha uma 
caráter central. Smith ( 1 99 1 )  coloca a lógica da existência das forças armadas como sendo a 
de defender a sociedade de outras sociedades e assim garantir a existência desta e sua liberdade 
de escolha e tomada de decisão. Clausewitz teoriza que a guerra é o choque de duas vontades 
distintas, e que o objetivo desta é vencer a vontade do inimigo de lutar. 

Uma visão simplista e üTealista da guerra é a de que esta só pode ser vencida por meio da 
força bruta e do choque entre forças armadas de forma direta. Entretanto, a forma de uma 
sociedade impor sua vontade sobre outras pode ser bem mais sútil, e mais eficiente do que o 
simples choque de armas. Perril ( 1 989) nos descreve como os romanos já  utilizavam várias 
formas que não o choque de armas para ganhar de outros inimigos mais fortes .  

O panorama doutrinátio militar mundial pode ser analisado através da transição de doutrinas 
nos últimos cinqüenta anos, tendo origem na Blitzkrieg, passando pela Airland Battle e 
migrando atualmente em direção ao Non-Linear Battlefield. 
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Na Blitzkrieg, doutrina que dominou a Segunda Guerra Mundial, a peça central das 
operações militares eram as formações blindadas , que eram usadas para cercar e destruir 
o inimigo . Após a derrota do Vietnã, e frente a uma inferioridade numérica perante o 
bloco soviético no front central , i s to é ,  Europa,  os  Estados Unidos começaram a 
desenvolver uma nova doutrina, a Airland Battle, muito mais centrada no poder aéreo. 
Esta doutrina dominou a guerra do Golfo, onde armas de alta tecnologia utilizadas com 
ampla supremacia aérea derrotaram um inimigo numericamente superior. Na Iugoslávia, 
a Airland Battle derrotou o inimigo sem mesmo recorrer à uma operação terrestre, 
forçando-o a uma negociação em termos desfavoráveis. 

Atualmente, vários avanços tecnológicos bem como a fim da Guerra Fria estão fazendo o 
pensamento militar migrar para uma nova doutrina chamada de Non-Linear Battlefield. O 
Departamento de Defesa norte-americano ( 1 992) cita 1 4  tecnologias emergentes que são 
chaves para a capacidade futura de combater. São estas: 

Materiais 
Microeletrônica 
Computação 
Inteligência Artificial 
Robótica 
Propulsão 
Geração de Energia 

Fonte: Department of Defense, 1 992 

Energia Dirigida 
Tecnologia espacial 
Redução de assinatura 
Proteção 
Biotecnologia 
Neurociência e 

Tecnologia de fabricação 

Tecnologia ganha guerras. A guerra do Golfo provou que exércitos grandes, mas com 
equipamento inadequado, são incapazes de conter operações ofensivas de exércitos mais 
modernos. O conflito com a Iugoslávia provou que não é mais preciso haver operações 
terrestres para se impor a vontade de uma sociedade sobre outra. 

O tamanho das forças armadas importa pouco no contexto pós-moderno. A China com 
milhões de soldados é incapaz de conquistar Taiwan, uma ilha que fica ao largo de sua costa, 
enquanto o Reino Unido, com forças armadas numericamente bem inferiores ao Exército 
argentino, foi capaz de atravessar o Atlântico no sentido NOlte-Sul e capturar as Ilhas Falklands 
e com isto derrubar o governo argentino. Claramente o que importa é a capacidade de projetar 
forças, e com isto quebrar a vontade do inimigo de lutar. 

Tal capacidade é construída não no período pequeno que antecede ao conflito onde as 
tensões vão escalando, mas sim com grande antecedência nos períodos de paz. A guerra 
deixou de ser um evento onde exércitos numerosos e mal-adestrados se enfrentam numa guerra 
industrializada, mas sim um evento onde forças pequenas extremamente treinadas e 
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excepcionalmente bem armadas se encontram para quebrar a vontade do inimigo. Guerras 
pós-modernas são rápidas e extremamente destrutivas. 

O custo enorme de manutenção de vastos exércitos de conscritos no passado implicava 
uma relação íntima entre poder militar e poder econômico. Esta relação continua sendo válida, 
mas não pelos mesmos motivos. Hoje, é o enorme custo de pesquisa e desenvolvimento dos 
armamentos e o treinamento contínuo de forças armadas profissionais que fazem este vínculo. 
As armas modernas têm custos na casa dos milhões de dólares, e estes custos continuam 
subindo. Parte deste custo é aliviado de forma indireta quando as tecnologias desenvolvidas 
para uso militar encontram mercados civis onde florescem. A receita de fomentar a pesquisa 
na indústria bélica, e com isto gerar novas tecnologias para a sociedade, tem sido uma forma 
de aproveitar melhor os gastos em defesa. 

Como principais tendências podemos citar então: 
1 )  Transição de forças de defesa conscritas para forças de defesa profissionais. 
2) Investimento forte em pesquisa e desenvolvimento via fomento industrial . 
3 )  Criação de forças capazes de serem projetadas em nível global. 
4) Participação em alianças militares em nível regional e mundial. 
5) Integração das forças armadas numa só força de defesa "trifíbia" . 
O mais importante é lembrar que a guena não é um conflito de forças, mas sim de vontades. 

Uma guerra pode ser ganha de várias formas. A história está repleta de narrativas onde 
mesmo se perdendo todas as batalhas se ganhou a guerra. 

o CONTEXTO BRASILEIRO 

Dentro desta ambiência pós-moderna devemos agora analisar o contexto no qual o Brasil 
está inserido. 

O primeiro ponto a ser ressaltado é a neutralidade brasileira em relação à maioria dos 
conflitos mundiais. Em parte pelo seu povo ser de natureza pacífica e em parte por estar 
longe das regiões principais de conflito do mundo, o País tem-se mantido neutro sempre que 
possível ao longo de sua história, participando ativamente de guerras somente quando atacado. 
Esta tendência deverá ser mantida num futuro previsível, tanto por força da constituição 
federal quanto pela vontade de sua população. 

O segundo ponto é a homogeneidade de população, tanto no território nacional quanto nos 
países vizinhos com quem a formação de alianças militares e econômicas é um passo natural 
na evolução do continente. Existe apenas uma religião dominante e duas línguas fortes em 
todo o continente. A miscigenação racial é parte da cultura nacional, o que impede conflitos 
de ordem racial. Esta homogeneidade contribui não só para a estabilidade nacional, mas para 
uma posição de neutralidade no campo político. 

O terceiro ponto a ressaltar é o fato de que a AméIÍca do Sul é um continente em processo de 
franco desenvolvimento, e, em especial, o Mercosul já se encontra dentro dos que se denomina 
hoje como "mercado emergente". A economia do continente, que era desprezível cem anos atrás, 
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hoje atinge a casa dos dois trilhões de dólares, o que ainda é pouco comparativamente aos 
Estados Unidos e Europa (cerca de nove trilhões de dólares cada), mas já é significativo no 
contexto mundial. A tendência, com o desenvolvimento do resto do Brasil e do continente, é que 
este se iguale economicamente ao Plimeiro Mundo num hOllzonte de cinqüenta anos. 

O quarto ponto é que, historicamente, os conflitos ocolTidos no continente sul-americano 
tem sido predominantemente de baixa intensidade, decolTentes de desigualdades sociais ou 
de conflitos por fronteiras. Existem umas poucas exceções tais como a guerra do Paraguai e a 
guerra do Pacífico. A espectativa num futuro previsível é de que não OCOlTam conflitos de 
grande porte entre as nações da região. 

Dentro deste contexto, podemos imaginar agora alguns cenários para os próximos cinqüenta 
anos .  Para criar tais cenários, devemos pôr em perspectiva as principais variáveis de incerteza 
em relação ao futuro (Ringland, 1 998). Assim sendo, construímos dois eixos onde as variáveis 
principais se encontram, sendo um o nível de integração entre as nações do continente sul
americano e o outro o nível de ameaça às nações da região. 

Uma alta integração compreende que as nações da região formaram uma bloco único que 
funciona quase como uma federação, isto é, a integração pacífica da América do Sul, como 
preconizada na Constituição Federal de 1 988 ,  foi atingida através do Mercosul e do Pacto 
Andino. Um baixa integração pressupõe que, apesar dos esforços de integração, os países 
não agem em bloco e têm grandes dificuldades de coordenar suas políticas públicas. 

O nível de ameaça está ligado tanto a ameaças externas visando à obtenção de vantagens 
comerciais na exploração de recursos naturais ou na imposição de tratados comerciais, quanto 
a ameaças internas causadas por fatores de desordem social motivadas por desequilíbrio na 
representatividade política de grupos sociais. Este nível de ameaça pode ser alto, significando 
uma grande desordem interna e/ou uma forte ameaça externa ou baixa, representando uma 
estabilidade interna e um baixo nível de interesse internacional em intervir localmente. 

Surgem assim quatro cenários distintos, aos quais denominaremos aqui de A, B, C e D. O 
cenário A é o mais desejável sem dúvida, assim como o D, o menos desejável ; os cenários B 
e C são intermediários. 

Alto 

Baixo 
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Regional 
Alta 

Gráfico 1 :  Cenários mil itares para a América do Sul no século XXI 
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No cenário A,  a América do Sul está altamente integrada e é de fato ou até mesmo de 
direito uma federação . A ordem social é estável , e o nível de ameaça externa, baixo. 
Dado o histórico do continente, este é o cenário mais provável .  Uma federação sul
americana forte terá seus interesses comerciais voltados para fora do continente, em 
especial na Costa Ocidental da África, Caribe e Pacífico Sul .  Com uma defesa interna 
assegurada e sem fronteiras terrestres dentro do continente, o poder de projeção de força 
nas áreas de interesse será a prioridade. 

No cenário B, embora a unicidade da região exista, há um nível de ameaça alto. Se este se 
dever a ameaças externas, a defesa do litoral e a manutenção da superioridade aerospacial se 
tornarão prioridade. Caso esta ameaça seja interna e se origine em movimentos guerrilheiros 
similares aos existentes na Colômbia e Peru, a natureza da defesa será totalmente diversa, 
sendo a ênfase em pacificar tais movimentos de insurreição através de uma ação que combine 
operações militares e investimentos econômicos. Este cenário se divide de fato em dois, dos 
quais o de instabilidade interna é sem dúvida mais provável, em especial se levarmos em 
conta que o desenvolvimento da região dificilmente não acarretará desequilíbrios de poder. 

No cenário C, a América do Sul ainda é uma coletânea de países que não se integraram e 
agem de forma desarmônica num mundo altamente regionalizado em que os blocos econômicos 
dominam. Neste caso, o Brasil provavelmente domina indiretamente o continente, embora 
não tenha alcançado uma integração sinérgica da região, e, assim, é apenas uma sombra do 
poderio econôinico dos dois cenários anteriores . O nível de ameaça é baixo possivelmente 
porque os países são tão desunidos que é fácil manipulá-los, e seu desenvolvimento foi lento 
de modo que poucas distorções sociais ocorreram. As forças armadas têm pouca verba e 
pouco prestígio, sendo vistas como uma preocupação de segunda ordem. 

No cenário D, o continente também está fragmentado, mas o nível de ameaça é alto. 
Novamente, este cenário se divide em dois subcasos. Se a ameaça é externa, luta-se uma 
guerra perdida. Tenta-se criar uma condição para que o inimigo desista do embate ou procure 
outra alternativa mais barata aos seus objetivos, como durante as invasões holandesas. Se a 
ameaça é interna, pode-se estar lutando contra uma guerra de guerrilha com meios insuficientes 
e se precisando de ajuda externa. Este é o cenário menos provável, dado o histórico do 
continente, mas nem por isto se deve abandoná-lo. 

Observando os cenários descritos acima, pode-se ver uma miríade de situações possíveis 
num futuro de cinqüenta a cem anos para o nosso continente e ter uma noção do desafio à 
nossa frente. A técnica de cenários visa, justamente, criar um espectro de possibilidades ao 
invés de dar uma única visão do futuro. Com isto, ela levanta perguntas mais do que dá 
respostas, mas muitas vezes a pergunta certa é mais importante do que a resposta. 

o MINISTÉRIO DA DEFESA 

Como pode o Ministério da Defesa enfrentar o desafio de transformar as forças armadas 
brasileiras, preparadas para lutar as guerras do período moderno, em forças capazes de 
enfrentar os desafios da sociedade pós-moderna? 
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Nossas três forças vêm se mantendo atualizadas na medida do possível, mas com sérias 
restrições orçamentátias. Até por falta de ameaça interna ou externa clara, o nível de ptioridade 
para a defesa tem sido baixo desde a guena do Paraguai ( 1 865-7 1 ) .  A modernização das 
Forças Armadas nacionais nunca foi prioridade, e estas sempre operaram com equipamento 
antiquado e treinamento inadequado. Este baixo nível de operacionalidade tem sido visto 
pelos países vizinhos como um baixo nível de ameaça e contribuído para uma paz duradoura. 

Outro fator que contribuiu para esta paz foi a mensagem clara passada pela guena do 
Paraguai .  Apesar do baixo nível de operacional idade em que as armas nacionais se 
encontravam quando atacadas pelos paraguaios, estas rapidamente se mobilizaram e levaram 
a guena até o fim sem uma paz de compromisso que seria mais barata. A mensagem de que 
uma guerra contra o Brasil teria de ser levada até as últimas conseqüências dissuadiu qualquer 
invasão estrangeira, com a exceção da ocupação do Amapá pelos franceses ( 1 895- 1 900). 

O desafio à frente do Ministério da Defesa é o de criar a capacidade de operar no ambiente 
pós-model:no de um campo de batalha não-linear e participar das operações militares que 
interessem ao Brasil em qualquer região do mundo. Para isto, é preciso combinar mecanismos 
dissuatórios de invasão com mecanismos de projeção de força e, ao mesmo tempo, integrar 
os países sul-americanos numa entidade geopolítica coerente. Este não é um desafio pequeno, 
apesar da alta motivação e preparo dos militares brasileiros. 

O novo ministério terá de l idar com verbas escassas, ser capaz de integrar forças de 
outras nações cuja cultura organizacional é distinta da brasileira, modernizar a força 
tanto em equipamento, procedimentos e recursos humanos e lidar com fatores diplomáticos 
muito sensíveis .  

A eventual integração das forças armadas do Mercosul numa força de defesa conjunta 
implicaria a defesa de uma região mais vasta do que a Europa ou os Estados Unidos e isto 
teria de ser feito com forças muito reduzidas. Uma futura integração do resto da América do 
Sul, ou pelo menos do Pacto Andino, demandaria uma defesa de um continente com duas 
costas distintas e que pediria uma conexão entre as duas através de um canal na Colômbia ou 
de uma negociação com o Panamá por direitos de passagem ou de sua participação na aliança. 
Venezuela e Chile parecem ser os países da América com menos determinação para participar 
de uma grande federação. 

A FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Para enfrentar este desafio é preciso uma mudança muito forte dentro da organização de 
modo a integrar não só as três forças mas também as forças de nações amigas numa só 
unidade coerente. Nossa argumentação é a de que uma mudança no método de planejar, executar 
e controlar o orçamento da defesa é uma das principais ferramentas para levar a cabo tal 
mudança organizacional. 
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N a década de 1 960, o Departamento de Defesa norte-americano implementou o sistema 
atual de orçamento, o PPBS (Planning-Progrmning and Budgeting System), com o intuito de 
utilizar esta mudança como uma ferramenta de transformação organizacional. Naquele momento, 
o Departamento de Defesa (DoD) já  existia desde 1 949, mas os problemas de rivalidades 
entre serviços que haviam prejudicado as operações na Segunda Guerra e Coréia continuavam 
a existir (Novick, 1 965). 

De fato, as quatro forças dos EUA (Exército, Marinha, Força Aérea e Fuzileiros) existiam 
de forma estanque e tinham muito pouca interação. A Força Aérea acreditava em ataques 
estratégicos como forma de vencer a guerra (Douhet, 1 942) , a Marinha se calcava na estratégia 
marítima de Mahan ( 1 889) como vencedora de qualquer guerra, e o Exército se apoiava nas 
vitórias das guerras de Independência, Secessão e as duas mundiais, nas quais o fator 
determinante foi o Exército. A batalha decisiva terrestre preconizada por Clausewitz era o 
sustentáculo da estratégia terrestre. Os fuzileiros tentavam sobreviver justificando como podiam 
sua existência isolada. Os soviéticos lideravam a corrida espacial, e o envolvimento americano 
no Vietnãjá se apresentava no horizonte. 

Para quebrar a segmentação existente nas quatro forças e integrá-las numa força coerente, 
o chefe do Departamento de Defesa, Robert MacNamara, percebeu que precisava fazer os 
comandantes conversarem numa linguagem comum sobre um tema que lhes fosse vital . 
Infelizmente, a defesa propriamente dita não era tal tema, uma vez que os Estados Unidos 
continental não eram diretamente ameaçados. 

O PPBS através de seus programas permitia um corte transversal das forças. Ao se criarem 
programas que fossem baseados no resultado ao invés da forma, era possível integrar as 
forças singulares. Por exemplo, ao invés de alocar verbas para o "material de limpeza" ou 
"gastos de manutenção", se alocava a verba para "força de retaliação estratégica" ou "pesquisa 
e desenvolvimento". Os programas criados cortavam as forças, obrigando a se integrarem 
para receber verbas ou desaparecerem. 

O quadro abaixo mostra os novos programas idealizados para reestruturar o DoD. 

Strategic retaliation force 
Continental air and missilie defence forces 
General purpose forces 
Airlift and sealift forces 
Research and development 
Reserve and National Guard 
General support 
Military assistance 
Civil defense 

Fonte: Novick, 1 965 

(�I i VaI. XVII - NQ 3 - 3Q Quadrimestre de 2000 1 21 



ORÇAMENTO COMO FERRAMENTA DE . . .  PARA O MINISTÉRIO DA DEFESA 

Ao mudar o foco da discussão da forma para o resultado, MacNamara conseguiu não só 
quebrar o isolamento das forças singulares, mas também organizar melhor a alocação de 
verbas, permitindo uma visão mais clara das prioridades tanto para o administrador quanto 
para o cidadão contribuinte. A alocação de uma verba para "despesas com pessoal" indica 
menos sua utilidade do que "defesa do Atlântico Norte" ou "força de retaliação estratégica". 

O PPBS já havia sido inventado desde de 1 954 pela RAND Corporation para permitir 
uma melhor execução dos três propósitos principais de um sistema orçamentário, que são o 
controle financeiro, o controle gerencial e o planejamento estratégico (Novick, 1 965, e Schultze, 
1 968) .  

Este sistema, o PPBS, de fato permitia uma visão ampliada dos custos de cada sistema e a 
projeção a longo prazo para um planejamento estratégico, bem como um melhor controle 
gerencial e uma capacidade de julgar as alternativas viáveis em busca de uma solução com 
maior eficiência. Porém, sua introdução, a partir de 1 96 1 ,  no DoD se ' deu por uma questão 
que ia além disto, a quebra do isolamento e a integração das forças singulares, que existia em 
teoria, mas não na prática. 

A mesma ferramenta pode ser utilizada para o caso brasileiro. Embora haja  técnicas que 
quando importadas de outra nação funcionem mal devido a problemas culturais, este não é um 
destes casos. A situação do Ministério da Defesa brasileiro é similar ao do Departamento de 
Defesa norte-americano da época, guardadas as devidas proporções de gastos. 

É possível criar programas que cortem as três forças singulares de forma a induzi-las a 
uma integração harmônica. Ela permitiria uma 'melhor vizualização dos objetivos estratégico
políticos por parte do administrador, do cidadão e dos países vizinhos, com os quais se 
deseja formar uma força integrada num horizonte de cinqüenta anos . Tal quadro de programas 
deve também vislumbrar uma possível unificação política da América do Sul neste horizonte 
de tempo e ser capaz de se adaptar às necessidades da Federação Brasileira e de uma futura 
Federação Sul-Americana. 

No apêndice A, colocamos uma blueprint de como seria este quadro de programas no 
presente e quais programas deveriam ser introduzidos no futuro à medida que eventos 
geopolíticos previsíveis venham a ocorrer. Ao observar este quadro, se percebe que os meios 
para executar as tarefas são evitados nos programas e citados de maneira genérica nos 
subprogramas, deixando os futuros administradores livres para decidirem qual a melhor forma 
de executar a tarefa em função dos recursos e tecnologia disponíveis na época. 

CONCLUSÃO 

Os desafios do século XXI para o nosso continente são muitos. Entramos no período 
moderno com um atraso grande em relação aos países da Europa e aos Estados Unidos. Para 
comparação, basta lembrar que a revolução industrial atingiu a Inglaterra nas décadas de 
1 820 e 1 830, e, no Brasil, o mesmo fenômeno só ocorreu nas décadas de 1 960 e 1 970. 
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Enquanto as nações mais avançadas tiveram quase um século para se adaptarem à modernidade 
antes do choque da pós-modernidade, nossa nação e nosso continente passam pelas duas 
transições quase que em seguida uma da outra. 

Uma bem-sucedida transição para a pós-modernidade passa necessariamente por um 
continente integrado em todas as dimensões da sociedade, econômica, política, social , 
tecnológica e militar. Não poderemos impor nossa vontade se não tivermos a ferramenta para 
tal, isto é, forças armadas capazes de manter a independência de nossas ações e sustentar 
nossa liberdade de escolha. Não poderemos sustentar tais forças se não tivermos uma economia 
forte e estável . Não poderemos evitar o destruidor ciclo de golpes e contra-golpes que enche 
a história de nosso continente sem forças armadas legitimadas pela participação democrática 
de todas as camadas da sociedade e todos os estados da federação e não poderemos criar as 
ferramentas de combate sem a tecnologia mais avançada. 

A sociedade pós-moderna, assim como a moderna, tem de nascer como um todo e não aos 
pedaços .  A defesa desta sociedade é um fator decisivo para o progresso da mesma. rnJ 
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Apêndice A 

Uma Blueprint para o Ministério da Defesa 

Neste apêndice, iremos colocar uma blueprint de programas de orçamento para cortar as forças 

singulares nacionais, preparando-as para uma integração sistêmica e uma i nserção no contexto pós

moderno da guerra. 

Os programas apresentados representam funções estratégicas das forças armadas sem levantar o 

mérito de que força deverá desempenhar que papel, uma vez que isto será mutável no tempo em função 

de diversos fatores. 

O primeiro programa l ida com o comando central que realiza o planejamento, o comando e o 

controle num nível geoestratégico. Os quatro seguintes programas tratam da defesa de regiões do 

território nacional e adjacências, sendo a divisão entre litoral atlântico, região amazônica, fronteira 

centro-sul e zona do interior. Sendo que, no contexto do campo de batalha não-linear, a zona do interior 

se sobrepõe às demais. O programa seguinte trata sobre a projeção de força além das fronteiras nacionais 

onde quer que a vontade da sociedade brasileira tenha de ser defendida. Há dois programas de caráter 

especial com objetivos de longo prazo, o espacial e o antártico. Os demais programas lidam com apoio 

ao combate, como inteligência, ciência e tecnologia, marketing institucional . Finalmente, há nm 

programa para as forças auxiliares. 

Os subprogramas de defesa mostram as várias camadas de defesa da região, sendo uma camada 

avançada dentro do conceito da  Airland Battle, uma camada aproximada e uma l inha já  dentro do 

terrítorio nacional .  

Os subprogramas da defesa da zona do interior demonstram uma ênfase na manutenção da capacidade 

de combater, mantendo a supremacia orbital, eletromagnética e aérea sobre o território nacional e 

defendendo as localidades estratégicas como indústrias, fontes de energia, centros de comando e bases 

aeroespaciais, bem como os eixos viários, através dos quais as tropas precisam se deslocar e a economia 

transita seus bens para se manter em funcionamento. 

No programa de projeção de força, vislumbram-se tanto as missões de paz através das quais a 

nação se mantém inserida no contexto das nações participando de operações para salvaguardar os 

interesses internacionais, como uma força de intervenção para garantir os interesses e a vontade na 

nação brasileira e de suas nações amigas, sej a  no continente ou além-mar. 

O programa espacial visa à natural projeção da sociedade na fronteira da tecnologia, buscando 

garantir o acesso da sociedade nacional aos vastos recursos do sistema solar. Seus objetivos são de 

mais longo prazo, mas a manutenção de um programa desta natureza é um indicador claro da vontade 

nacional de estar entre as sociedades que irão partilhar os benefícios da exploração espacial. 

O programa antártico, de forma similar ao espacial, visa a garantir os direitos da sociedade brasileira 

de exploração e ocupação do continente antártico, que, embora hoje  seja  inviável do ponto de vista 

econômico, pode não ser no futuro. Ainda há muitos recursos não mapeados sob o gelo deste continente 

e deve-se garantir o nosso acesso a eles. 
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Programa Subprograma 

Comando Geoestratégico Comando e Controle Geoestratégico 
Planejamento Estratégico 

Defesa do Litoral Atlântico Supremacia Aeronaval do Atlântico Sul 
Supremacia Aeronaval da Plataforma Continental 
Defesa Aeroterrestre da Região Litorânea 

Defesa da Região Amazônica Guarnição da Fronteira Amazônica 
Supremacia Aerofluvial da Região Amazônica 
Defesa Aeroterrestre da Região Amazônica 

Defesa da Fronteira Centro-Sul Guarnição da Fronteira Centro-Sul 
Supremacia Aerofluvial da Fronteira Centro-Sul 
Defesa da Fronteira Centro-Sul 

Defesa da Zona do Interior Supremacia Estratégica 

Projeção de Força 

Programa Espacial 

Programa Antártico 

Serviços de Inteligência 

Ciência e Tecnologia 

Marketing Institucional 

Segurança Pública 

Defesa de Localidades Estratégicas 
Defesa de Eixos Viários 
Supremacia no Espectro Eletromagnético 

Missões de Paz 
Força de Reação Estratégica 
Força de Intervenção Além-mar 

Utilização do Espaço Orbital 
Exploração Espacial 

Utilização Científica do Continente 
Exploração Antártica 

Inteligência 
Contra-Inteligência 

Pesquisa Básica 
Pesquisa Aplicada 

Comunicação Social 
Ações Cívico-Sociais 
Cultura 
Esportes 

Policiamento Civil 
Policiamento Militar 
Defesa Contra Sinistros 
Serviços Especiais de Segurança 

Tabela A-1 : Modelo proposto de programas orçamentários 

Com a provável integração do Mercosul, as mudanças seriam pequenas em termos de programas, 
a única diferença seria a alteração do programa de "Defesa da Fronteira Centro-Sul" para "Defesa do 

Cone Sul". As forças armadas das nações amigas, isto é, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai seriam 

integradas nos vários programas. 

A inclusão do Pacto Andino numa aliança ou grande federação levaria à criação de pelo menos 
dois outros programas: o de "Defesa do Litoral Pacífico" e, baseado nos textos do próprio Mahan 
( 1 889), o de "Defesa da Zona do Canal", que envolveria a inclusão do Panamá nesta aliança ou da 
construção de um novo canal pela Colômbia. Uma grande federação com dois oceanos precisa de 
assegurar a comunicação marítima entre os dois. 
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A Tabela abaixo mostra os programas após esta integração. 

Programa Subprograma 

Comando Geoestratégico Comando e Controle Geoestratégico 
Planejamento Estratégico 

Defesa do Litoral Atlântico Supremacia Aeronaval do Atlântico Sul 
Supremacia Aeronaval da Plataforma Continental 
Defesa Aeroterrestre da Região Litorânea 

Defesa do Litoral Pacífico Supremacia Aeronaval do Pacífico 
Supremacia Aeronaval da Plataforma Continental 
Defesa Aeroterrestre da Região Litorânea 

Defesa da Região Amazônica Guarnição da Fronteira Amazônica 
Supremacia Aerofluvial da Região Amazônica 
Defesa Aeroterrestre da Região Amazônica 

Defesa do Cone Sul Guarnição de Fronteira do Cone Sul 
Supremacia Aerofluvial do Cone Sul 
Defesa Aéroterrestre do Cone Sul 

Defesa da Zona do Interior Supremacia Estratégica 

Defesa da Zona Canal 

Projeção de Força 

Programa Espacial 

Programa Antártico 

Serviços de Inteligência 

Ciência e Tecnologia 

Marketing Institucional 

Segurança Pública 

Defesa de Localidades Estratégicas 
Defesa de Eixos Viários 
Supremacia no Espectro Eletromagnético 

Construção e/ou manutenção do canal 
Defesa trifíbia da zona do canal 

Missões de Paz 
Força de Reação Estratégica 
Força de Intervenção Além-mar 

Utilização do Espaço Orbital 
Exploração Espacial 

Utilização Científica do Continente 
Exploração Antártica 

Inteligência 
Contra-Inteligência 

Pesquisa B ásica 
Pesquisa Aplicada 

Comunicação Social 
Ações Cívico-Sociais 
Cultura 
Esportes 

Policiamento Civil 
Policiamento Militar 
Defesa Contra S inistros 
Serviços Especiais de Segurança 

Tabela A-2: Modelo proposto de programas orçamentários (Estendido) 

Finalmente, é preciso lembrar que, à medida que a globalização se torna mais intensa, os interesses 
da sociedade brasileira e sul-americana serão estendidos por todo o globo terrestre e espaço 
circunvizinho. Torna-se desejável, senão imperativo, para a imposição da vontade de tais sociedades, a 
obtenção de bases militares ao redor do mundo. Dado que a guerra de conquista é repudiada pela 
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sociedade brasileira e proibida pela Constituição Federal, tais bases deverão ser obtidas por meio de 
negociação. A inclusão de ex-colônias portuguesas e espanholas na grande federação, como estados 

ou outro status que for conveniente diplomaticamente, será de grande importância para a nossa sociedade 
no contexto pós-moderno. 

No Atlântico Sul as ilhas Cabo Verde e São Tomé e Príncipe são as duas escolhas naturais. No 
Caribe, existem várias ex-colônias espanholas que terão grande afinidade com uma federação sul
americana, tanto na América Central quanto nas Antilhas. No Pacífico Sul, a situação é mais complexa 

e teria de se negociar com a França uma base na Polinésia ou a inclusão de alguma nação do Pacífico 
Sul, como Tonga, por exemplo. No Oceano Índico, a escolha natural é Moçambique. 

Pactos de cooperação e alianças transoceânicos serão de extrema valia, em especial com a Nova 
Zelândia, para uma utilização pacífica e harmoniosa do Pacífico Sul, e com a África do Sul para garantir 

a paz no Atlântico Sul e o acesso ao Oceano Índico. 
Alguns teóricos acreditam que o ji'ont central da guerra pós-moderna é o espaço e em especial a 

órbita baixa. As redes de comando e controle, bem como as redes de telecomunicação civis, são cada 
vez mais centradas no espaço. Novas indústrias irão florescer no próximo século aproveitando-se da 
gravidade zero. Indústrias poluentes podem operar no espaço sem problema. Mais ainda, como não há 

a questão da territorialidade no espaço, ele se torna uma zona franca onde não se paga impostos. A 
participação do Brasil em programas conjuntos como a estação espacial é de fundamental importância 
es tra té gi ca. 

Como pode-se ver, a inserção de nossa sociedade no contexto globalizado dos blocos econômjcos 
da ambiência pós-moderna está longe de ser um caminho fácil de ser trilhado. Existem muitas opções 
e desafios à nossa frente. 

Todos os dias deveríamos ler um bom poema, 
ouvir uma linda canção, contemplar um belo quadro 

e dizer algumas bonitas palavras. 
Goethe 

A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás; 
mas só pode ser vivida olhando-se para a frente. 

Kierkegaard 

Os cientistas se esforçam para tornar possível o impossível. 
Os políticos, por fazer o possível, impossível. 

Bertrand Russel 
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IRRADIAÇAO DE ALIMENTOS 

Roberto Quintanilha de Lima * 

INTRODUÇÃO 

A ilTadiação de alimentos está em grande evolução nesta década, especialmente no 
uso comercial. Desde o início deste século, pesquisadores efetuaram diversas trabalhos, 
especialmente quanto à segurança do produto final . Houve grande interesse das forças 
armadas dos Estados Unidos e da NASA, que utilizam em larga escala esta tecnologia, 
sendo que os principais artigos ou resultados não estão disponíveis diretamente na 
literatura. 

Desde 1 960, j á  se tinha segurança suficiente para se utilizar a irradiação, mas 
o uso comercial começou a crescer em larga escala na década de 1 980 (Tabela 1 ) .  
A partir de 1 995 ,  pode-se dizer que houve urna revolução n a  área. O s  países que 
resistiam ao uso da radiação conc1uíram que não haveria como controlar infestações 
ou grandes contaminações, tais corno da Escherichia Coli ou da Salmonella, sem 
o uso desta tecnologia.  Nos Estados Unidos existem mais de 1 50 irradiadores 
comerciais em operação. 

Este trabalho apresenta um breve histórico da ilTadiação no mundo e analisa as 
aplicações no Brasil, no Exército Brasileiro, bem corno as atividades efetuadas no 
Instituto de Projetos Especiais . 

• Capitão, engenheiro eletrônico e MC em Energia N uclear, pesquisador do IPE.  
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PAÍS 
Argentina 

Bélgica 

Brasil 

Chile 

China 

Cuba 

Alemanha 

Japão 

Coréia 

Países Baixos 

África do Sul 

Tailândia 

LOCAL (Data inicial) 

Buenos Aires ( 1 986) 

Fieurus ( 1 98 1 )  

São Paulo ( 1 985) 

Santiago ( 1 983) 

Shangai ( 1 985) 

Havana ( 1 987) 

Weideroda ( 1983) 

Spickendorf ( 1 986) 

Hokkaido ( 1 973) 

Seul ( 1985) 

Ede ( 1 978) 

Johannesburg ( 1 98 1 )  

Tzaneen ( 1 98 1 )  

Bangcoc ( 1 97 1 )  

ALIMENTO 
Espinafre 

Legumes desidratados 

Legumes desidratados 

Cebola, batatas, legumes desidratados 

Batatas 

Batatas, cebola 

Cebola, Alho 

Cebola 

Batatas 

PÓ de alho 

Legumes desidratados 

Legumes desidratados 

Frutas, cebola, batatas 

Cebola 

Tabela 1 :  Aplicações Comerciais de irradiação de alimentos no mundo (Fonte: IAEA - 1 989) 

HISTÓRICO 

1 895 - Raios X foi descoberto pelo físico alemão Wilhelm Konrad. 

1 896 - A ocorrência de emissão natural de radiação de materiais radioativos foi desco
berta pelo físico francês Antoine Henri Becquerel. Minsch publica a proposta 
de se utilizar radiação ionizante para preservar alimentos e destruir micro
organismos nocivos . 

1 904 - Estudos no Massachusetts Institute of Technology (MIT) sobre os efeitos da radiação 
e bactérias, publicadas por Prescott. 

1 905 - Britânico e os Estados Unidos efetuam patentes para irradiação de bactérias 
em alimentos.  

1 905 - Iniciam-se pesquisas nos efeitos da radiação, pelo menos até os anos 1 920. 

1 92 1  - Schwartz revela descobertas do estudo da USDA com Raio X e a bactéria 
Trichniella Spiralis na carne de porco. 

1 923 - Resultados dos estudos da irradiação de alimentos de origem animal foram 
publicados.  
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1 930 - Patente francesa emitida para ilTadiação de alimentos a considera como um método 
que preserva o alimento e retarda a deterioração. 

1 940 - Desde o final da década de 1940 até o início da década de 1 950, foi efetuado um 
grande número de estudos pelo governo americano, pela Comissão de Energia 
Atômica (EUA), indústria de alimentos e universidades. O Exército americano e 
a firma de processamento de alimentos Swift iniciaram um extenso e longo estudo 
de irradiação de alimentos. Outros países também estudaram o uso da radiação 
ionizante no mesmo período. 

1 943 - MIT estabelece um contrato com o Exército dos Estados Unidos para estudar o 
uso de Raios X em carne de boi . 

1 958  - A irradiação de alimentos foi considerada um aditivo pelo ato do Food, Drug, 
and Cosmetic. Os aditivos para al imentos futuros deverão requerer a aprovação 
do FDA. 

1 959 - A União Soviética aprovou o uso de radiações ionizantes para preservar batatas 
e grãos. 

1 960 - Canadá aprova o uso de ÍlTadiação para batatas. 

1 964 - A Federal Drug Administration (FDA) aprovou o uso de radiações ionizantes 
para bacon, trigo e batata. 

1 967 - Embalagens seguras para alimentos irradiados aprovados pela FDA. (Em muitos 
métodos anteriores ocorria a mudança de cor da embalagem com a irradiação. )  

1 976  - Diversos alimentos irradiados aprovados pelo Joint Expert Committee on Food 
lrradiation (JECFI), com a recomendação de que a irradiação de alimentos deve 
ser classificada como um processo físico (o Food, Drug, and Cosmetic, em 1 958,  
classificou alimentos irradiados como aditivos) . 

1 980 - O JECFI decl arou que doses de radiação até 1 0kGy nos alimentos não 
representa nenhum risco toxicológico, aprovando a irradiação de alimentos 
até a dose de 1 0kGy. 

1 983 - Padrões mundiais para a irradiação de alimentos foram adotados pelo Codex 
Alimentarius Conunision (com representantes em 1 30 países, incluindo o Brasil). 

1 983 - Aprovada a irradiação de especiarias para matar insetos e parasitas pelo 
FDA, pelo Canadian Health e pelo Welfare Department (Departamento 
do Bem-Estar Público ) .  
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1 985 - Aprovada pela FDA o uso de irradiação em carne de porco para matar a 
Trichniella Spiralis . 

1 986 - Aprovada pela FDA o uso de irradiação de alimentos até l kGy para retardar o 
amadurecimento e desinfestação de insetos. 

1 990 - Aprovada pela FDA o uso de doses de até 3kGy para avículas, visando a 
controlar patogênicos .  

1 994 - Petição para ilTadiar carne vermelha enviada para o FDA (aprovada em 1 998) .  

1 995 - Início nos Estados Unidos do uso comercial da radiação ionizante para 
preservar alimentos ,  tais como avícula,  tomates, morangos, cogumelos ,  
produtos cítricos e cebola. 

IRRADIAÇÃO X CONTAMINAÇÃO 

Os alimentos são ilTadiados (Figura I )  para que se tornem mais seguros e para que se 
aumente sua longevidade. A irradiação destrói insetos, fungos e bactérias que causam doenças 
e aceleram a deterioração dos alimentos. Além disto, permanencem os valores nutritivos. 
Nas doses mais altas, usadas para estender a vida de prateleira ou controlar bactérias nocivas, 
as perdas nutricionais são geralmente inferiores ou próximas daquelas que ocorrem durante o 
cozimento ou no congelamento. Em doses mais baixas, tais perdas tornam-se insignificantes 
ou mesmo imensuráveis. O fato é que todas as formas de processamento de alimentos -
cozimento, congelamento, enlatamento e mesmo estocagem - diminuem os níveis de alguns 
nutrientes. A ilTadiação praticamente não altera a temperatura do alimento. Além disto, a 
maioria das pessoas não observa mudanças de sabor ou textura. 

Figura 1 : Radura - Símbolo Internacional da Irradiação de Alimentos 

[til i Vol .  XVII  - Nº 3 - 3º Quadrimestre de 2000 1 31 



IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS 

o alimento irradiado não fica contaminado, ou seja, não emite radiação. Em todos os 
tipos de irradiadores (elétrons, Raios X e Raios gama provenientes de fontes de cobalto ou 
césio), a energia usada é muito baixa para induzir radiação em qualquer material. Além 
disso, ,o. alimento "fica apenas imerso num campo de radiação e, em momento algum, entra em 
contato direto com a fónte radioativa. Durante a irradiação, a energia atravessa o alimento, 
da mesma forma que um raio de luz atravessa uma janela .  Essa energia destrói a grande 
maioria das bactérias patogênicas, sem prejudicar a qualidade do alimento . Visto que a 
energia envolvida na irradiação é insuficiente para alterar os núcleos atômicos do material 
irradiado e, como esse último não entra em contato com a fonte radioativa, o alimento 
não se torna radioativo. 

IRRADIAÇÃO E O BRASIL 

Cerca de 20% de toda a água doce natural do mundo estão correndo nos solos brasileiros. 
Isto, aliado à boa qualidade da terra, torna o Brasil um país com um dos maiores potenciais 
de agricultura de todo o mundo. Porém, não basta plantar, é preciso escoar a produção. 
Mesmo com todo esforço de se melhorar os armazéns e de facilitar a comercialização dos 
produtos, esbarra-se na limitação intrínseca do tempo de vida do alimento e das dificuldades 
para evitar contaminações. Além do mais, não havelia como estocar alimentos para a entressafra 
e como vencer barreiras fitossanitárias para exportação. 

Dependendo do alimento, a vida útil pode ser prolongada em até mais de 1 0  vezes o 
tempo, facilitando o armazenamento e o escoamento da produção. Evidencia-se assim o papel 
que tal tecnologia pode gerar no campo, tais como: 

• Diminuição das perdas 
• Fixação do homem no campo 
• Utilização de terras férteis mais distantes dos centros consumidores 
• Aumento da exportação 
• Preço competitivo no mercado internacional 
• Combate a fome e a miséria 
• Facilitar a manutenção pelo governo de estoques reguladores 
• Prevenção de contaminação biológica 
• Diminuição dos custos hospitalares devido às doenças gastrointestinais. 
Com isto, diversas firmas que pretendem se especializar em irradiação de alimentos estão 

inves tindo na  construção de i rradi adores comerc ia i s ,  ta is  como a Techlon 
(www.techion .com.br) .  e irradiadores semi-comerciais em i nstitu ições de pesquisas ,  
como o CENA (www.cena .usp .br) . bem como diversas pesqu isas em universidades 
e centros de pesquisas .  
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IRRADIAÇÃO E O EXÉRCITO BRASILEIRO 

Um soldado mal alimentado perde a sua função em combate. Toda ração operacional tem 
uma vida útil, que, normalmente, é de até um ano. Tal fato, dificulta o apoio logístico e onera 
a manutenção .de estoques estfàtégicos. Além do mais, muitas rações são liofilizadas, não 
sendo de sabor agradável, ou enlatadas, com alto custo de empacotamento. 

Os Estados Unidos detêm esta tecnologia desde a década de 1 960, e outros países, tal 
como a África do Sul, comercializam ração irradiada com duração de cerca de cinco cinco 
anos, que foram submetidos a doses de até 70kGy. 

Pesquisas nesta área são convenientes que sejam feitas por centros de pesquisas próprios, 
visto que diretamente não há utilização comercial ou uso doméstico, mas, como normalmente 
ocorrem nos trabalhos de pesquisas na área de ciência e tecnologia, o domínio de um 
conhecimento reflete para toda a sociedade. A alimentação da população é estratégica para 
uma nação, destacando-se o uso dual desta tecnologia, tanto para fins militares quanto para a 
população de um modo geral. 

Cabe ressaltar a grande preocupação das grandes potências no caso de uma guelTa biológica 
ou de uma contaminação em massa. A irradiação é uma tecnologia que deve ser fundamental 
para que se possa ter um alimento seguro em situações críticas como estas . 

IRRADIAÇÃO NO IPE 

Em 1 9 89, foi instalado no IPE um irradiador de Césio- 1 37 ,  que hoje permite uma taxa de 
dose de cerca de 2 , 1 kGy/h. Esta peça fundamental para pesquisas na área de irradiação por 
Raios Gama começou a ser operada de forma efetiva a partir de 1 992, com di versas pesquisas 
em conjunto com outras instituições, tais como !ME, COPPE/UFRJ, UFF, Embrapa, UFRRJ, 
Fiocruz e outras. Tais pesquisas disseminaram sólidos conhecimentos na área. Com o forte 
aumento da área, presenciado desde 1 998 ,  os trabalhos intensificaram-se, destacando-se o 
estudo das doses mais adequadas para diversos produtos (tomate, mamão papaya, manga 
tommy, batata, cebola e goiaba), a comprovação de resultados anteriores ou investigação de 
produtos nacionais, a divulgação da área, a análise sensorial e a extração de parâmetros 
físicos (necessitam de equipamentos, que vêm sendo adquiridos pelo instituto). 

A primeira análise sensorial efetuada foi com a manga tommy, que mostrou que não houve 
alterações no sabor do produto maduro, do odor, da textura ou da aparência, obtendo uma 
extensão da vida útil de cerca de mais 1 5  dias. 

O IPE, portanto, tem intensificado as pesquisas e, gradualmente, montado laboratórios 
que permitirão que se efetue pesquisa em qualquer tipo de alimento. 
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Temperatura ambiente Temperatura ambiente 

Figura 2: Exemplos de materiais irradiados no IPE (Batata e Tomate) 

CONCLUSÕES 

Com o processo de irradiação, é possível obter alimentos que permitam um maior tempo 
de engajamento operacional em combate. Além disto, estoques estratégicos e alimentações 
de balsas, os quais devem ser substituídos periodicamente, seriam mais duráveis, portanto 
com maior economicidade. 

Para o Brasil, a área de irradiação é considerada estratégica, especialmente para evitar 
barreiras fitossanitárias no processo de exportação. As pesquisas no Exército indiretamente 
contribuirão para a conquista de conhecimento, gerando reflexos indiretos na diminuição dos 
custos na aquisição de produtos de subsistência (alguns alimentos que hoje são considerados 
quantitativo de rancho passariam a ser quantitativo de subsistência). 

Nesta área multidisciplinar, a integração é fundamental. Grupos de pesquisas multi
institucionais, aliando civis e militares, poderão gerar grandes resultados, não apenas para o 
Exército Brasileiro, mas para sociedade de um modo geral. 

1 34 

Em resumo, as principais vantagens são: 
• Desinfesta alimentos, dentre os quais, grãos, ervas e especiarias, eliminando insetos e 

pragas, sem afetar os alimentos. 
• Pode eliminar ou reduzir substancialmente os níveis de microorganismos perigosos 

(como sabnonella, liste ria, campylobacter, etc . )  nos alimentos. 
• Pode retardar, ou mesmo interromper, os processos naturais de amadurecimento e 

deterioração, permitindo que os alimentos possam ser armazenados por um período 
muito mais longo. 

• Pode esterilizar completamente um alimento, tornando-o apropriado para pacientes 
com baixa imunidade. 

• Permite que o alimento seja  irradiado já em sua embalagem final, eliminando dessa 
forma risco de nova contaminação durante o processo de embalagem. 
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• Reduz ou mesmo elimina a necessidade do uso de conservantes químicos. 
• Pode ser usada para desinfestar uniformemente o interior do alimento sem prejudicar 

as barreiras naturais de proteção do alimento. 

LEGISLAÇÃO 

1 - Portaria DINAL (Div. Nac. de Vigilância Sanitária de Alimentos) nº 9, 8 de março de 
1 985 .  

2 - Referência Internacional : Estados Unidos - 2 1 CFR 1 79 . 
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