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Editorial 

Com o presente número áa revista/ encerramos nossa atividáde editoria! 
do ano de 2{}{}1. 

Neste terceiro quaárimestre/ mais precisamente no áia 15 de outubro/ 
sempre é prestaáa uma justa Iíomenogem aos prq/essor~ ensinem elés em 
quaf;uer níve! esco!a0 estqam trabalhando dentro de moáesta safa em 
a§Juma escoliítlía peráiáa no meio áa fioresta amazônica ou no a'!fiteatro 
so!ene de uma respettáve! universiáade . 

.q(çJ setor cientlfico-tecno!ógico áa.:Torça Terrestre temos uma escora 
formadora de engenlíeiros/ o nosso traáiciona! filv[rE. Ali; junto ti be!eza 
tranqüifa áa Praia Vermelha/ uma equipe de deáicados mestres Iíá muttOS 
anos vem áando o me!líor de seus esforços para entrega0 ao '1Jrastl em gera! 
e ao 'Er/rcito de moáo especlfico/ suceSsivas turmas de prq/issionais 
especia!izados em diversas áreas áa 'Erwenlíaria. 

Aprovettando o ensqo áessa riferência aos prq/essor~ pediínos vênia a 
nossos !ettor~ em particu!ar aos co!eg~ para registrar a§Jumas n:f!eK,ões 
sobre a tarifa que eK,ecutamos di'utumamente. 

'lJe títício/ transcrevemos treclío de uma entrevista áaáa ao Prq/essor 
Luis 5eanLauand; áa .:Taculífade de.:T ifosq/ia áa 'llS~ peio fifóscjó espanlío! 
Prq/essor A!fonso López Qptíttás a respeito do tema: 'íJ2/. .:Tiiosq/ia áa 
'Eáucação e a !lifforma Curricu!arl

): 

- ''Y\:ft esco!a/ áesde a mais numiúfe ti mais eK,t!Jente/ costuma-se acreditar 
que basta enstítar conteúdos aos aiunos para enstítar a pensar bem. 'E isto 
não é veráade. 'llm jovem pode aprender muitas coisas e não saber pensar. 
'Estudei em muitas untversiáades/ na 'Espanlía e fora áa 'Espanlía/ em 
MunúJue/ Viena/ em várias untversidááes ftances~ irwlés~ e fui alimo 
de óttínos prq/essor~ mas nennum áes.fes prq/essores jamais eK,t!Jt'u de mim 
e de meus co!egas a necessiáade de pensar com justeza/ corrt!Jtítdo meu 
raciocínio e mtítlías pa!avras. Por eK,empio: se eu át!Jo que um determtítado 
poeta f ez muttOS versos em sua vidá/ este fez) não está bem empregado/ 



por;ue o verbo Jazer aáapta-se ao níve[ da criaraõ de 0o/eto~ eu posso 
Jazer canet~ mas mio posso Jazer versos. !Jt[ão se Jazem verso~ os versos 
são criados. 'E a;uefa imprecisão verba[ é prejudicial; pois desorienta as 
pessoas. II 

J2l princ#Jio pode parecer aos menos avisados ;ue as observaroes flitas 
pefo compatriota de OrtENa!l (jasset não se ap[itjuem em escoras voftadas 
para o ensino cient!fico-tecno!Ogico/ ta[vez constituam um a!erta mais 
ade;uado apenas aos cursos c/íamados: '-numanisticos". .q@'s/ da área 
cient!fico-tecno!Ogica/ ta[vez não devêssemos gastar nosso precioso tempo 
acadêmico com certas preocuparõ~ df;amos, estéticas. !Jt[este momento/ 
entretanto, cabe ouvir pafavras de um grande/ um respeitáve[ jí1ósojó 
a!emão/ recémjá!ecidó: -'osif Piepe0 o ;ual; em ensaio escrito em 196~ 
nos enstna: 

"J2l;ue!e ;ue/ por princ#Jio/ renuncia a discutir ;uestões não suscetíveis 
de uma resposta e;rata/ a;ue!e ;ue permanece simp!esmente no âmliito da 
investf;arão especia[izaáa/ já de4,:ou de fado/ mio só como cientista/ mas 
tamliém como pessoa liumana/ a tota[ú!ade do Tear e renunciou à possi!ii
[ú!ade de rea[izar-se p!enamente. 

Isto pode peifeitamente ocorrer. 'E;riste uma Jorma especifica de 
estreiteza espiritual; para naõ dizer de servú!ão/ ;ue tem o seu Junáamento 
estritamente na autoliínitarão do espírito ao cientificamente cognoscíve!." 
tOffenheit für das Ganze - Die Chance der Universitat, 1963 -
traduzidó por (jildá % Mo de :lJarros e.L. -'ean .Lauaná). 
~ bem veráade ;ue nós pro/essores estamos permanentemente sob tensão/ 

srgeitos ao contro!e não muito simpático das normas administrativas ;ue 
rENem o ensino. Sem dúvidá aifuma/ nos preocupamos bastante: ora com o 
e;rato cumprimento de ementas e currtéufo~ ora com as i'!f!e;ríveis rENras 
burocráticas ;ue batizam a avariarão dos nossos Programas de Mestrado e 
!Doutorado. 'Entretanto/ ;uem sabe se mio va!eria a pena pararmos de vez 
em ;uanáo para ouvir a pafavra dos mais sábios? Ouvináo-a/ re/!etináo 
sobre ela, pondo-a em prática/ ta[vez não continuássemos sendo tão 

",eficientes/ mas possivelínente senÍlmos mais eficazes em nossa tarifa de 
formar um Juturo bom erwenlíeiro/ um pes;uisador muito mais criativo. 

'Iérminando/ desejamos a nossos !eitores/ amt!l0s e colaboradores os 
meflíores votos de um autêntico !/I@ta!. 
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Todo militar sabe quão difícei s são as ações de 
combate desenvolvidas à noite. Durante séculos, 
esse tipo de luta tem representado, tanto para o 
atacante quanto pm·a o defensor, um complexo, um 

::J:;'1!~1IIt1 dramático problema. 
Modernumente, graças aos recursos lécn.icos 

advindos da Ciência dos Mateliais, desenvolveram
se dispositivos ópticos pOltáteis que permitem ao 
combatente enxergar à noite. 

Nossa capa mostra a foto de um desses 
dispos itivos, podemos veriílcar, ali , a maneira 

0.L;:mt.-__ ..J cômoda pela qual o visor se adapta à cabeça do 
so ldado, permitindo-lhe total independência de movimentos na escuridão 
notuma. 
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a cessão elas fotos que permitiram a montagem da capa deste número da 
RMCf.) 





Pesquisa 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 
COM DIODOS P-I-N DE SILÍCIO 

AMORFO HIDROGENADO OPERANDO 
NO MODO CORRENTE 

Pedro Paulo Levi Mateus Canazio (a) 
Henlal Ramos Paes Junior (b) 

Ricardo Tadeu Lopes (c) 
Antônio Carneiro de Mesquita Filho (d) 

Zieli Dutra Thomé Filho (e) 

RESUMO 

o presente trabalho descreve o desenvolvünento de dispositivos detectores de 
radiação eletromagnética baseados na tecnologia de silício amorfo hidrogenado 
(a-Si:H), visando a aplicações na área médica e/ou na área de ensaios não destrutivos. 
O detector proposto é constituído de fotodiodos em a-Si:H acoplados a cintiladores 
de iodeto de césio dopado com tálio, Cs/(Tl). As características dos fotodiodos de 
a-Si:H bem C011'lO do detector completo são apresentadas e discutidas, bem conw 
imagens tomográficas de corpos de prova obtidas com os detectores. Foi desenvolvido 
um modelo matem.ático para o detector que proporciona nwios de previsão direta de 
seu comportamento a partir de informações do campo de radiação incidente em seu 
volwne sensível. Os resultados obtidos com o modelo são confrontados com os 
resultados experimentais. O presente trabalho denwnstra a viabilidade dosfotodiodos 
e o detector completo serem inteiramente fabricados no Brasil, para aplicações nas 
áreas de medicina e ensaios não-destrutivos. 

a) Engenheiro, Instituto Militar de Engenharia - Departamento de Engenharia Elétrica. 
b) Engenheiro, Universidade Estadual do Norte Fluminense - LAMAV/CCT 
c) Engenheiro, COPPE/UFRJ - Programa de Engenharia Nuclear. 
d) Engenheiro, Cidade Universitária - Ilha do Fundão. 
e) Engenheira, COPPE/UFRJ - Programa de Engenharia Elétrica. 
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ABSTRACT 

This work concerns the development of anwrphous silicon (a -Si:H) based 
electromagnetic radiation detectors with the purpose of imaging applied to non-destructive 
testing and m,edical applications. The detector shown in this work was built with a-Si:H 
photodiodes coupled with talium activated cesiwn iodide scintilators, CsI(TI) and runs in 
current mode. The characterization of the detector was made by means of an 241 Am gamma 
radiation source whose ma in photon energy is 60 ke V. The purpose of these tests was the 
evaluation of the detector behaviour in an energy range dose to the one usually employed in 
medical applications. The intensity conditions of the source used allowed the detector to be 
evaluated at its lowest sensitivity threshold. The effects of reverse polarization in the dark 
currerlt have been investigated. A prototype of a linear detector array was built for computed 
tOl1l,Ography systems use. The front-end (read-out) electronics was developed, assem,bled 
and tested. Tomographic Ílnages obtained with the a-Si:H based detectors are shown. The 
results obtained frOln the lnathematical model of the detector have been compared to the 
experÍlnental data. 

PALAVRAS-CHAVE 

Detectores de Radiação - Silício Amodo Hidrogenado - Tomografia Computadorizada 

INTRODUÇÃO 

As técnicas nucleares têm sido de grande valia na área médica para diagnósticos e terapias. 
Na área de diagnósticos, a grande maioria das técnicas empregadas visa a obtenção de uma 
imagem construída direta ou indiretamente através da detecção de radiação X. Nesse 
tipo de aplicação, os detectores baseados em semicondutores têm merecido atenção cada 
vez maior [1,2]. 

Os detectores de radiação X ou gama, empregando tecnologia de semicondutores, 
normalmente são diodos com diversos tipos de estruturas. Estes dispositivos podem detectar 
os fótons de forma direta ou indireta [1,3]. Na detecção direta, a radiação incidente provoca 
ionização diretamente na estrutura do fotodiodo gerando uma fotocolTente I

ph
' proporcional 

ao número de pares elétron-lacuna gerados. No caso da implementação deste tipo de detector 
na forma de filmes finos de silício amOifo hidrogenado (a-Si:H), o dispositivo precisa ser 
bastante espesso para ter alguma eficiência, devido ao baixo número atômico do silício. Na 
detecção indireta, a radiação incide sobre um material cintilador que irá gerar luz, ou sobre 

6 Vol. XVIII - 32 Quadrimestre de 2001 C ill i 



TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM DIODOS P-I-N DE SILícIO AMORFO HIDROGENADO ... 

um material conversor, de alto número atômico, que irá produzir partículas secundárias 
(elétrons, principalmente), que irão sensibilizar o fotodiodo. ° presente trabalho tem como objetivo discutir as propriedades de diodos detectores 
baseados na tecnologia do a-Si:H, visando, principalmente, as aplicações na área médica 
e/ou na área de ensaios não destrutivos. 

o DETECTOR EM a-Si:H 

o detector proposto neste trabalho, constituído de um fotodiodo de a-Si:H acoplado a um 
cintilador de CsI(TI), é mostrado na Figura 1. O CsI(TI) foi escolhido por apresentar espectro 
de emissão luminosa coincidente com a característica da eficiência quântica do fotodiodo 
de a-Si:H. 

° fotodiodo é uma estrutura do tipo p-i-n de a-Si:H depositada em forma de filme fino 
sobre um substrato de vidro recoberto por uma camada de óxido condutor transparente, CTO, 
(óxido de índio-estanho - ITO, ou dióxido de estanho - Sn0

2
). 

cintilador 

vidro 

CTO 

NiCr 

n 7 ··S
;H 

p 

Figura 1: Estrutura do detector 
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As camadas p, i e n são obtidas por meio de processo de deposição de vapor químico 
enriquecido por plasma (PECVD). Para a deposição da camada p é usada a decomposição 
dos gases silano (SiH

4
) + diborano (B

2
H

6
) . A camada intrínseca (i) é formada pela 

decomposição do gás silano puro, a camada n pela decomposição da mistura silano + fosfina 
(PH

3
) [3,4]. Os fotodiodos foram produzidos no reator de PECVD do Laboratório de Estudos 

de Materiais e Intelfaces (LEMI) do Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais 
(PEMM) da Coordenação dos Programas de Pós-graduação em Engenharia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ). O contato metálico da camada n foi obtido por 
evaporação por feixe de elétrons de uma liga de níquel-cromo (NiCr) . Os fotodiodos 
produzidos tem área de 60 mm2 e as espessuras de suas camadas são: 

Camada p = 150 <1:l 
Camada n = 350 <1:l 

Camada i = 0,75/-HTI e 1,3/lm 
filme de NiCr = 2000 <1:l 

O cintilador de CsI(TI) possui as dimensões de 3,0 x 30,0 x 20,Omm e foi fornecido pelo 
fabricante BICRON (americano), embora o Brasiljá fabrique este tipo de cintilador no Instituto 
de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, órgão da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear - CNEN. 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O detector foi caracterizado com uma fonte isotópica de radiação gama de 24 1 Am, com 
energia principal dos fótons de 60ke V e com uma atividade de 3,7 Mbq (100 mCi). O objetivo 
dos testes é avaliar o funcionamento do detector em energias próximas às de uma tomografia 
médica. A fonte utilizada fornece intensidades de feixe no detector bem inferiores às 
encontradas em tomógrafos médicos, o que permite avaliar a sensibilidade do detector. 
Também foram estudados os efeitos da polarização reversa na corrente, no escuro. O 
procedimento experimental consistiu, basicamente, na medição da fotocorrente gerada pelo 
detector com a fonte situada a distâncias variando de 10,0 a 120,Ocm. O arranjo experimental 
foi montado em um banco óptico graduado, no qual foram fixados os suportes para a fonte e 
o detector. A fotocorrente foi medida com um eletrômetro Keythley modelo 617 (medida 
DC). Os contatos com os eletrodos dos fotodiodos foram feitos com fios de ouro e cola de 
prata de alta condutividade. Foram ensaiadas amostras de fotodiodos de 1,3/lm de espessura 
da camada i com óxidos condutores transparentes de ITO e Sn0

2
. Foi ensaiado, também, um 

fotodiodo comercial de silício cristalino (c-Si) modelo S2551 fabricado pela Hamamatsu 
para comparação de desempenho e determinação da eficiência relativa do detector com 
fotodiodo de a-Si:H em relação a este. Todos os valores medidos para o fotodiodo de c-Si 
foram corrigidos para os valores correspondentes à área de 60 mm2 dos fotodiodos de a-Si:H. 

8 Vel. XVIII - 3º Quadrimestre de 2001 ('11 i 
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A calibração do arranjo experimental foi feita a partir dos dados fornecidos pelo fabricante 
da fonte radioativa (AMERSHAM Inc., Mod. AMC.36). O número total de fótons N, 
incidentes no detector para cada valor da distância fonte-detector d, é apresentado na 
Tabela 1. Estes valores levam em consideração a área sensível do detector de 6,Ocm2 

(correspondente à face de 20,0 x 30,Omm do cintilador). 

d [em] N 

10 17,67E6 

20 4,41E6 

30 1,96E6 

40 1,lOE6 

50 706,62E3 

60 490,68E3 

70 360,48E3 

80 276,00E3 

90 218,lOE3 

100 176,64E3 

110 145,98E3 

120 122,64E3 

Tabela 1: Equivalência entre distância fonte-detector e o número de fótons incidentes no detector 

CARACTERÍSTICAS DOS FOTODIODOS DE a-Si:H 

Corrente no Escuro 

o comportamento da corrente no escuro para os fotodiodos de a-Si:H de 1,31-'m e de c-Si 
(Hamamatsu S 2551) é apresentado na Figura 2. 

É possível observar, nos dois casos, o aumento abrupto da corrente no escuro quando da 
aplicação de polarização reversa não nula e o seu comportamento exponencial no caso do 
fotodiodo de a-Si:H, conforme é esperado. Nota-se ainda que o desempenho do dispositivo 
de a-Si:H é melhor (menor corrente no escuro) sob aplicação de polarização reversa não 
nula, ao contrário do fotodiodo de c-Si, cujo comportamento é melhor na condição de 
polarização reversa nula. 

(~I i Vol. XVIII - 3º Quadrimestre de 2001 9 
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Comparação da Corrente no Escuro a-Si:H xc-Si 

1E-8 

1E-9 • • • • 
1E-10 

~ 
Q) 

1E-11 +-' c 
Q) 
"-
"-o 
Ü 1E-12 

1E-13 

...... 
1E-14 

0.0 0.1 0.2 0.3 004 0.5 

Tensão Reversa [V] 

Figura 2: Corrente no Escuro em Função da Polarização Reversa 

Sensibilidade Radiante 

A sensibilidade radiante, SR(À), para um fotodiodo de a-Si:H de 1,3f..1m típico, sob 
polarização reversa nula é apresentada na Figura 3. Sua dimensão é amperes por watt. 

0.25 

~ 0.20 

Q) 
+-' c 0.15 co :a 
co 
a: 0.10 
Q) 
"O 
co 
"O 

:.c 0.05 

·Ui 
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Resposta Espectral - a-Si:H - 1,3)lm -Vr = OV 

.-. 
. / ". 

/ \ 
/ \ • • 

.I \ 
.I • 

I \ 
I · 

/ \ 
~ \ _./ ~ 

• ' i 
!t, a i!t, b 

400 500 600 700 800 

Comprimento de Onda [nm] 

Figura 3: Sensibilidade 
Radiante do Fotodiodo de 
a-Si:H 
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CARACTERÍSTICAS DO DETECTOR DE RADIAÇÃO 
EMPREGANDO FOTODIODO DE a-Si:H 

Reprodutibilidade do Processo de Fabricação dos Fotodiodos e Linearidade 
da Resposta dos Detectores à Radiação 

A Figura 4 apresenta os resultados experimentais obtidos para 5 amostras diferentes de 
fotodiodos, sendo 3 depositadas sobre Sn02 e 2 sobre ITO. É possível constatar a boa 
reprodutibilidade do processo de fabricação, o melhor desempenho daquelas depositadas 
sobre Sn0

2
• As características dos fotodiodos produzidos na COPPE / UFRJ são semelhantes 

às registradas na literatura [2]. Nota-se, ainda, as boas características de linearidade dos 
detectores para pequenas intensidades de fluxo de fótons 'Y incidente. 

Características dos Detectores em a-Si :H -1 ,3f.lm - 60keV 

~ 1E-11 

Q.) 
+-' c 
Q.) 

-o- A5.Sn02 .... .... 
o -o-A6.Sn02 ü 
o -{:;- A2 .ITO +-' o 

LL 
1E-12 - <)- A1. ITO 

-'\1- A2.Sn02 

Fluência de Fótons de 60keV[S-1] 

Figura 4: Características dos Detectores 

Para fluxos bem mais elevados, gerando fotocorrentes da ordem de 10-5 A (oito ordens 
de grandeza de faixa dinâmica), as boas características de linearidade dos fotodiodos, 
mantiveram-se praticamente inalteradas [5]. 
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Eficiência Relativa de Detecção - ERD 

À medida da eficiência de detecção do detector empregando fotodiodo de a-Si:H foi feita 
de forma relativa, por comparação com detector empregando o fotodiodo de silício cristalino, 
S2551. Como os dois fotodiodos têm áreas diferentes, a relação entre elas deve ser levada 
em consideração. As respostas dos dois tipos de detectores foram medidas rigorosamente 
nas mesmas condições. A eficiência relativa foi calculada através da Equação (1): 

(Ip) a-Si:H A c-Si 
ERD = (1) 

(lP) C-Si A a-Si:H 

Onde: 
ERD é a eficiência relativa de detecção; (Iph\-si:H é a fotocOlTente no detector com foto

diodo de a-Si:H; (Iph)c_si é a fotocorrente no detector com fotodiodo de c-Si; AC_Si é a área do 
fotodiodo de c-Si e A

a
-si:H é a área do fotodiodo de a-Si:H. A Equação (1) foi calculada para 

todas as distâncias fonte-detector ensaiadas nos experimentos e, portanto, a eficiência de 
detecção foi calculada para diversas condições de intensidade de feixe incidente no detector. 
O valor obtido para ERD foi""" 60 % (59,9 ± 1,9 %) 

Ganho do Detector 

o ganho do detector, g, pode ser determinado a partir da fotocolTente e do número de 
fótons de radiação incidente em seu volume sensível, através da seguinte relação: 

Onde: 

Iph 
g = --- [elétrons / fóton] 

e.N 
(2) 

g é o ganho de conversão do detector em [elétrons / fóton] ; IpI! é a fotoconente no detector 
em amperes; N é o número de fótons gama por segundo incidente no detector (fluência); e é 
a carga do elétron (1,602 . 10- )9 C). O valor obtido para g foi de """ 60 elétrons por fóton para 
fótons incidentes de 60 ke V. 
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MODELO MATEMÁTICO SIMPLIFICADO DO DETECTOR 

A fotocOlTente, Iph' fomecida pelo detector pode ser prevista através da Equação (3) [5]: 

<I>(Ey)Ey fl.À p ' (Ài)SR' (Ài) 
Iph=h.c.T---- ---- . x L 

E RMs.RMI 
(3) 

Onde: 
h é a constante de Plank (6,626 .10-34 ls); c é a velocidade da luz no vácuo (2,998 .108m/s); 
<I>(Ey) é a fluência de fótons de energia Ey na área sensível do detector; E é o rendimento 
luminoso do cintilador (63,15 eV/ fóton de luz visível, para o CsI(TI) ); T é o fator de perda 
por acoplamento óptico cintilador-fotodiodo e revestimento do cintilador; RMs é a resolução 
da medida de SR(À) em nm; RMI é a resolução da medida do espectro de emissão do cintilador 
nOlmalizado em relação ao ponto de máxima emissão, IR(À), em nm; fl.À é o intervalo entre 
medidas sucessivas de SR(À,) e IR(À,) em nm; p(À,) é o espectro de emissão do cintilador 

1 1 1 

ponderado com área unitária, de tal forma que: 

IR(À) 
p(À)=----

L IR(À) fl.À 
i 

e 

(4) 

O modelo representado pela Equação (3) está apoiado nas seguintes premissas: absorção 
total do campo de radiação y incidente, espectro de radiação y monoenergético, atenuação da 
estrutura de acoplamento óptico e refletividade do revestimento do cintilador (T) independente 
do comprimento de onda da luz visível dentro do intervalo considerado. 

COMPARAÇÃO ENTRE VALORES EXPERIMENTAIS 
E PREVISTOS PELO MODELO 

A fotocorrente foi calculada através da Equação (3). Os valores utilizados para fl.À, 
RMs, RMI, T e Eyforam 20nrn, 4nm, lnm, 0,54 e 60ke V, respectivamente. Os valores obtidos 
são apresentados de forma comparativa com os resultados experimentais, na Figura 5. 
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(l) 
+-' c 

Comparação Medidas x Modelo - 60keV 
1E-9.------------------------------------------, 

1E-10 
1

_ - - Medidas 1 

- "'- Modelo 

~ 1E-11 
"-
o 
ü 
o 
+-' o 
LL 

1E-12 

1E-134-~r__r--~_,r__r--~--r__r--~--r__r--~~ 

o 20 40 60 80 100 120 

Distância Fonte-Detector [em] 

Figura 5: Comparação Medidas x Modelo 

Nota-se a proximidade entre os valores previstos pelo modelo e os resultados experimen
tais. Deixaram de ser consideradas as seguintes fontes de imprecisão: efeito do intervalo /),À 
sobre o valor do L ; adoção de forma simples do modo de correção da medida de SR(À) em 

i 
função de sua resolução, não considerando a forma gaussiana do espectro da luz de saída do 
monocromador utilizado (a resolução é, na verdade, a sua largura a meia altura (FWHM)); 
aproximação usada para o valor de T; cálculo da atividade da fonte de radiação utilizada feito 
a partir da calibração fornecida pelo fabricante. Embora este seja o procedimento, normal
mente, aceito e adotado, o fato dela não ter sido diretamente aferida pode implicar em alguma 
imprecisão, ainda que aceitável, nos valores de N. 

IMAGENS TOMO GRÁFICAS 

o detector apresentado foi utilizado na obtenção de imagens tomográficas. A aquisição 
de dados e a reconstrução das imagens foram feitas no Laboratório de Instrumentação Nuclear 
da COPPEfUFRJ. O método de reconstrução utilizado foi o da Retroprojeção Filtrada. Embora 
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não seja mostrado nas figuras, que são originalmente coloridas, há uma tabela de 
cOlTespondência cor-densidade associada a cada uma delas, que permite checar a atribuição 
das densidades relativas a cada um dos elementos de que são compostos os corpos de prova. 
As imagens foram obtidas com tubo de raios X em 60kVp, 4mA e colimação de 1,5mm na 
fonte e nos detectores. À distância fonte-detector foi de 54cm. Os detectores operam em 
modo cOlTente, tornando a aquisição de cada um dos raios soma independente de tempos de 
contagem. A primeira imagem foi feita com um corpo de prova composto por uma caixa de 
acrílico de 25,0 x 25,Omm, com espessura das paredes de 3,Omm, preenchida com espuma 
plástica e com um fio de aço de 1,5mm de diâmetro inserido verticalmente no centro. A 
imagem obtida é apresentada na Figura 6. 

Figura 6: Tomografia de uma caixa de acrílico com fio de aço no centro. 
60 kVp. 4 mA e 1,5 mm de colimação 

Observa-se que a caixa de acrílico e o fio de aço estão claramente definidos. Nota-se 
também a oCOlTência, já esperada, de alguns traços na imagem (comumente denominados de 
"artefatos"), devido à grande diferença entre os coeficientes de atenuação linear do aço e do 
acrílico. A segunda imagem foi obtida nas mesmas condições, porém, na caixa de acrílico 
foram introduzidos 1 tubo oco de alumínio com parede de 0,5mm de espessura, um fio de 
cobre e outro de alumínio com 1,5mm e 3,Omm de diâmetro respectivamente. A imagem 
obtida é mostrada na Figura 7. 
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Figura 7: Tomografia de uma caixa de acrílico com fios de cobre e alumínio e tubo oco de 
alumínio. 60 kVp, 4 mA e 1,5 mm de colimação 

Nota-se também os objetos claramente definidos e a capacidade do sistema de resolver 
as densidades dos fios de cobre e alumínio. A imagem apresenta um maior número de artefatos 
devido às diferenças de densidade dos materiais envolvidos e da complexidade do arranjo 
geométrico testado. 

Na etapa seguinte, foram feitas duas modificações com a finalidade de obter imagens 
melhores. A colimação foi reduzida para I,Omm e o corpo de prova passou a conter objetos 
com densidades mais próximas, para minimizar a ocorrência dos artefatos . Cabe mencionar 
que as densidades envolvidas em uma tomografia médica normalmente não são tão diferentes 
como no caso dos corpos de prova analisada até agora a não ser no caso de pacientes dotados 
de próteses metálicas. 

O primeiro corpo de prova ensaiado nestas condições foi a mesma caixa de acrílico com 
espuma plástica com um bastão de PVC inserido no centro. O PVC tem densidade três vezes 
superior à do acrílico. A imagem obtida é mostrada na Figura 8. 

Observa-se a acentuada melhoria na definição dos contornos e a ausência de artefatos 
significativos. As densidades foram corretamente atribuídas, o que confirma a boa linearidade 
da resposta dos detectores . A outra imagem foi feita com o bastão de PVC substituído por 
um de acrílico nas mesmas dimensões e é apresentada na Figura 9. 

Nota-se uma nova melhoria na definição dos contomos e a correta atribuição dos valores 
das densidades do bastão e da caixa. 
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Figura 8: Tomografia de uma caixa de acrílico com bastão de PVC no centro. 
60kVp, 4mA e 1 ,Omm de colimação 

Figura 9: Tomografia de uma caixa de acrílico com bastão de acrílico no centro. 60kVp, 4mA e 1,Omm de colimação 

CONCLUSÕES 

Por tudo o que foi demonstrado neste trabalho, tanto em sua parte experimental, como 
em sua parte referente à modelagem conclui-se que: 

1. A reprodutibilidade do processo de fabricação dos fotodiodos de a-Si:H na COPPEI 
UFRJ mostrou-se satisfatória. 
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2. A operação em modo corrente dos detectores em a-Si:H mostrou-se adequada para 
aplicações em tomografia computadorizada. 

3. As características de desempenho dos detectores de radiação em a-Si:H mostraram-se 
bastante semelhantes às do c-Si para operação em modo corrente. 

4. O desempenho dos dispositivos detectores em a-Si:H, montados para a execução deste 
trabalho, mostrou-se satisfatório na obtenção de imagens tomográficas. 

5. Os sistemas de detecção com dispositivos em a-Si:H apresentam uma série de vantagens 
em relação aos sistemas convencionais, pulsados, empregando cintiladores acoplados 
a fotomultiplicadoras em aplicações de imageamento, como menor fragilidade e peso, 
maior densidade de canais de detecção em volume equivalente, maior simplicidade da 
instrumentação associada, entre outras. 

6. O modelo desenvolvido apresentou uma aproximação bastante satisfatória dos 
resultados experimentais tomados como referência, validando o modelo proposto neste 
trabalho. 
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RESUMO 

Medidas de resistividade elétrica e ressonância ferrom,agnética têm sido usadas 
para estudar a cristalização de vidros Inetálicos; entretanto, como os dois métodos 
são indiretos, os resultados não são necessariam,ente comparáveis. Assim, é importante 
verificar se as diferenças observadas se devem ao método usado para preparar as 
amostras ou a diferenças intrínsecas entre os dois métodos. Neste trabalho, medidas 
de resistividade elétrica e ressonânciaferrol11,agnéticCtforam executadas em ClInostras 
como recebidas e parcialmente cristalizadas de um vidro Inetálico cOI11,ercial, 
Metglas 2605CO. Como as lnedidas foram executadas nas meSI1'lClS amostras, a 
influência do método de preparação pode ser descartada e qualquer diferença nos 
resultados deve ser atribuída a diferenças intrínsecas entre os dois métodos. Os 
resultados da presente investigação sugerem que as duas técnicas levam essencialmente 
aos Inesmos resultados. 
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INTRODUÇÃO 

A estabilidade térmica de vidros metálicos é assunto de considerável interesse, já que a 
propriedade desses materiais de emprego em engenharia pode ser consideravelmente modi
ficada pela cristalização. A determinação dos parâmetros cinéticos da reação, como a energia 
de ativação e o expoente de Avrami, pode ser realizada com base em medidas em função do 
tempo, t, e da temperatura, T, de um parâmetro físico, p, do material que está sendo inves
tigado. A fração transformada, J, pode ser definida [1] através da equação 

(1) 

onde Po e P, se referem ao início e ao final da transformação, respectivamente. No caso de 
transfOlmações isotérmicas, a fração transformadafé freqüentemente descrita pela equação de 
Johnson-Mehl-Avrami [2] 

f = 1 - exp(-kt ") (2) 

onde k é um fator que depende da temperatura e n é uma constante conhecida como expoente de 
Avrami. 

A ressonância ferromagnética [3-10] e a resistividade elétrica [11-16] parecem ser parâ
metros convenientes para estudar a cristalização de vidros metálicos, já que se trata de métodos 
rápidos, sensíveis e não-destrutivos; entretanto, como os dois métodos são indiretos, os resul
tados não são necessariamente comparáveis. Assim, é importante determinar se as possíveis 
diferenças se devem ao método de preparação das amostras ou a diferenças intrínsecas entre 
os dois métodos. Neste trabalho, medidas de resistividade elétrica e ressonância fenomagnética 
foram realizadas em amostras como recebidas e parcialmente cristalizadas de um vidro 
metálico comercial, Metglas 2605CO. Como as medidas foram realizadas nas mesmas amos
tras, a influência do método de preparação das amostras pode ser descartada e qualquer 
diferença atribuída a diferenças intrínsecas entre os dois métodos. 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

A liga, de composição nominal Fe67Co'8B'4Si" foi fornecida na forma de fitas com 25 mm 
de largura e 30 ~m de espessura. Os tratamentos télmicos foram executados em atmosfera 
ambiente, em pequenos pedaços de fita (dimensões típicas: 4 mm x 3 mm), em um forno tubular 
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com uma precisão de temperatura de ±1 K. Todos os tratamentos foram executados a 645 K. De 

acordo com resultados anteriores [17], obtidos em uma liga de composição semelhante, não se 

esperava que a oxidação das amostras fosse significativa. 
Os espectros de ressonância felTomagnética foram obtidos com o auxílio de um espectrô

metro Varian E-12. Todas as medidas foram feitas com o campo estático paralelo à superfície 

das amostras e ao longo do eixo maior das fitas. 
As medidas de resistividade elétrica foram executadas à temperatura ambiente em um 

Sistema de Medida do Efeito Hall Bio-Rad HL5500PC, usando o método de van der Pauw. 

Todos os pontos experimentais representam a média das medidas executadas em pelo 

meiOS três amostras. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os espectros de ressonância felTomagnética de uma amostra de 2506CO como recebida e 

de uma amostra tratada por 4h a 645 K aparecem na Figura 1. Embora a largura de linha seja 

visivelmente maior na amostra tratada, não pode ser medida em termos de largura de linha 

pico-a-pico, como foi feito para outros vidros metálicos [3-9] , porque o lado de baixos campos 

da curva está parcialmente ausente. Como estamos interessados apenas na variação relativa 

da largura de linha devido à cristalização, podemos medir, em vez disso, a largura a meia 

altura da parte de altos campos da primeira derivada, m. Este parâmetro aparece na Figura 2 

em função do tempo de tratamento. Os círculos são pontos experimentais; a curva é um 

ajuste dos pontos experimentais à equação 

m = m o + (fl.HI -m)[1 - exp(-kt li)] (3) 

que pode ser obtida a partir das Equações (1) e (2) fazendo p = m, Po = m o' P I = ml' Os 
parâmetros que permitiram o melhor ajuste foram mo = 53 mT, m l = 106 mT, k = 1,25 h-I 

e n = 1,00. 
O elTO experimental, calculado usando a expressão 

N 

I[f(Xi )- y;]2 
2 .i=::c1'----___ _ X =-

(4) 
N-1 

onde Y; são os dados experimentais,fi:X) são os valores calculados usando a função de ajuste e N 
é o número de pontós experimentais, é X2 = 2,72. 
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Figura 1: Espectros de ressonância ferromagnética de amostras de Metglas 2605CO. 
(a) Como recebida; (b) tratada por 4h a 645k 
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Figura 2: Largura de linha de 
ressonância ferromagnética em função 
do tempo de tratamento 
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Figura 3: Resistividade elétrica em função do tempo de tratamento 

A resistividade elétrica das mesmas amostras de Metglas 2605CO aparece na Figura 3 em 
função do tempo de tratamento. Os círculos são pontos experimentais; a curva é um ajuste dos 
pontos experimentais à equação 

P = Po + (PI - p)[l - exp(-kt ")] (5) 

que pode ser obtida a partir das Equações (1) e (2) fazendo p = p, Po = Po' PI = PI . Os 
parâmetros que permitiram o melhor ajuste foram Po = 97 /-l,Q-cm, PI = 53 /-l,Q-cm, k = 
1,17 h-I e n = 1,00. O erro experimental, calculado usando a Equação (4), é X2 = 3,06. O valor 
do expoente de Avrami, 1,00, concorda razoavelmente bem com o resultado obtido por Criado 
et aI. [14] a partir de medidas de resistividade elétrica em uma amostra tratada continuamente 
por 1 h a 645 K, n = 1,2. 
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CONCLUSÕES 

Os valores de n para várias ligas amorfas à base de ferro aparecem na Tabela 1. Os 
resultados do presente trabalho, como os resultados para os vidros metálicos Metglas 2605S-3A 
e Metglas 2826MB, são compatíveis com um processo de crescimento controlado por difusão, 
com uma taxa de nucleação próxima de zero; os resultados para os vidros metálicos Vitrovac 
0040, Metglas 2826A e Metglas 2826 são compatíveis com um processo de crescimento 
controlado por difusão com uma taxa de nucleação constante; o resultado para o vidro metálico 
2605S-2 é compatível com um processo de crescimento controlado por difusão com uma 
taxa de nucleação crescente. 

Nome Composição n Referência 

Metglas 2605CO Fe67CoIsBI4Sil 1,00 Este trabalho 

Metglas2605S-3A Fe76BI6SisCr2CI 1,04 10 

Metglas 2826MB Fe4oNi3sM04BI8 1,08 8 

Vitrovac 0040 Fe4oNi4oB2o 1,58 6 

Metglas 2826A Fe32Ni36Crl4Pl 2Bs 1,65 3 

Metglas 2826 Fe4oNi4oPI4B6 1,67 4 

Metglas 2605S-2 Fe7SB 13Si 19 1,92 9 

Tabela 1: Resultados experimentais para algumas ligas amorfas à base de ferro 

O fato de que os valores dos parâmetros cinéticos k e n medidos usando os métodos da 
ressonância magnética e da resistividade elétrica estão em boa concordância quando as mesmas 
amostras são usadas para os dois tipos de medidas sugere que qualquer diferença entre os 
resultados obtidos por diferentes pesquisadores para o mesmo material, usando as duas 
técnicas, se deve a diferenças no processo de preparação das amostras e não a diferenças 
intrínsecas entre os dois métodos. 
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A vida é passageira. Não adianta colocar 

importância exagerada nos bens materiais. 
Provérbio Popular 
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perdoai, para que também nosso Pai, que está nos céus, 

vos perdoe os vossos pecados. 
Marcos 11: 25 
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A TERCEIRA GERAÇAO DAS 
COMUNICAÇÕES MÓVEIS 

André Gustavo M. Lima * 
Mauro S. Assis** 

RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma visão global da terceira geração 
das comunicações móveis, designada por sistema IMT-2000 na nomenclatura da União 
Internacional de Telecomunicações (UIT). As características básicas do IMT-2000 
podem ser resumidas em uma mobilidade global com alta taxa de transmissão de 
dados. Considerando que a plataforma tecnológica para o IMT-2000 é dada pelos 
sistemas digitais de 2ª geração, o texto faz inicialmente uma descrição sucinta de tais 
sistemas. A seguir, são comentadas as propostas submetidas à UIT para o IMT-2000, 
fazendo-se uma ponte com o processo evolutivo que vem sendo desenvolvido a partir 
da 2ª geração. O trabalho inclui ainda algumas considerações sobre a propagação 
da energia nos diversos ambientes associados aos sistemas de 3ª geração, assim como 
às faixas de freqüência atribuídas para o IMT-2000. 

INTRODUÇÃO 

A evolução dos sistemas de comunicações móveis atuais para os sistemas de ter
ceira geração emerge da necessidade de se dispor de uma mobilidade global (roaming), 
com capacidade para maior diversidade de serviços e melhor qualidade. Neste contexto, 

*Formado em Engenharia de Telecomunicações pelo Instituto Militar de Engenharia em 1993. Capitão 
do quadro de Engenheiros Militares do Exército Brasileiro. Atualmente está servindo no Centro de 
Desenvolvimento de Sistemas da Secretaria de Tecnologia da Informação do Exército Brasileiro em 
Brasília-DF. 
** Engenheiro Eletricista (Telecomunicações) e Mestre em Ciências de Engenharia Elétrica pela PUC/ 
RJ. Professor Adjunto do IME e da Universidade Federal Fluminense. 
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a União Internacional de Telecomunicações (UIT) está desenvolvendo estudos com a finalidade 
de estabelecer as características de um sistema, designado International Mobile 
Teleconununications-2000 (IMT-2000), que deverá atender a tais objetivos. Na mesma linha, 
outros projetos estão em andamento na Europa, Estados Unidos, Japão e China. A conver
gêricia de tais projetos com o IMT-2000 tem no uso do espectro de freqüências nas vizinhanças 
de 2 GHz um de seus problemas cruciais. O cenário mundial é complexo, com soluções que, 
muitas vezes, não dependem unicamente dos aspectos técnicos. 

O presente trabalho visa a descrever de modo compacto e objetivo o cenário acima, 
comentando vantagens e desvantagens das soluções propostas. Para isto, terá como ponto de 
partida uma análise das características básicas dos sistemas digitais (segunda geração) que 
estão em operação, como os sistemas GSM e DECT na Europa, IS-95 e IS-136 nos Estados 
Unidos e PDC e PHS no Japão [1,2]. Estes sistemas oferecem atualmente serviços de voz e 
dados em baixa velocidade. Entretanto, em sua maioria, estão sendo aprimorados no sentido 
de possibilitar a introdução de novos serviços, com maiores taxas, incluindo, por exemplo, 
comutação de pacotes e transmissão assimétrica de dados. Esta geração intermediária está 
sendo chamada de geração 2,5 ou pré-IMT-2000. Conseqüentemente, o desenvolvimento da 
terceira geração utiliza como referência a plataforma tecnológica disponível nos sistemas de 
segunda geração. 

No que se refere à terceira geração, o trabalho pretende analisar as características das 
intelfaces terrestres propostas à UIT, tendo por base os requisitos do sistema IMT-2000 [3]. 
A mobilidade global pretendida pelo IMT-2000 depende de haver uma faixa de freqüência 
comum, com largura adequada para acomodar os diversos sistemas propostos. Assim, esta 
análise levará em conta a situação atual do espectro em nível mundial e que perspectivas 
podem ser vislumbradas para a solução dos problemas existentes. 

A SEGUNDA GERAÇÃO 

A primeira geração de telefonia móvel celular, estruturada em tecnologia analógica, foi 
implementada a partir do início da década de 1980. O exemplo típico desta primeira geração 
é o sistema AMPS (Advanced Mobile Phone System,), que teve uma aceitação mundial bastante 
significativa. O desenvolvimento da segunda geração com tecnologia digital teve duas 
principais motivações: a) Nos Estados Unidos e no Japão, objetivando atender o acelerado 
crescimento da demanda nos grandes centros com sistemas que propiciassem maior capacidade 
de tráfego; b) Na Europa para resolver o problema dos diversos sistemas analógicos existentes, 
tais como TACS (Total Access Communications System) no Reino Unido, NMTS (Nordic 
Mobile Teleconununications System) na Escandinávia e o Sistema C na Alemanha, 
incompatíveis entre si e sem possibilidade de roanúng. A Tabela 1 apresenta as principais 
características dos sistemas digitais nos Estados Unidos (IS-95 e IS-136), na Europa 
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(GSM - Global SystemJor Mobile COl1l11'lUnications) e no Japão (PDC - Personal Digital 

Cellular) [1,2]. 

28 

PARÂMETRO 

Faixas de freqüências (MHz) 

Móvel- Base 
Base - Móvel 

Móvel- Base 
Base - Móvel 

Móvel-Base 
Base- Móvel 

Espaçamento do canal (kHz) 

Usuários por canal 

Técnica de acesso 

Duplexação 

Codificação da voz 

Modulação 

Taxa de transmissão 

HR - Codificador de meia taxa (lwlI rale) 
FR - Codificador de taxa completa (jitll rale) 

GSM 

GSM 900 
935 - 960 
890 - 915 

GSM 1800 
1.805 - 1.880 
1.710 - 1.785 

GSM 1900 
1.930 - 1.990 
1.850 - 1.910 

200 

8 

TDMA 

VSELP 
(HR-5,6) 
RPE-LPT 
(FR-13) 
ACELP 
(EFR-2,2) 

GMSK 

270.8kb/s 

TIA/EIA 136 
(IS-136) 

IS-95 

Celular 
869 - 894 
824 - 849 

PCS 
1.930 - 1.990 
1.850 - 1.910 

30 

3 

TDMA 

VSELP 
(FR-7,95) 
ACELP 
(EFR-7,4) 

FDD 

n/4DQPSK 

48.6kb/s 

1.250 

CDMA 

QCELP 
(8,4,2, I) 
RCELP 
(EVRC) 

BPSK 
QPSK 

1,2288 
Mchip/s 

EFR - Codificador de taxa completa aprimorada (enhallced jitll rale) 
EVRC - Codificador de taxa variável aprimorada (ellhallced variable rale) 

PDC 

940 - 956 
810 - 826 

1.429 - 1.453 
1.477 - 1.501 

25 

3 

TDMA 

PSI-CELP 
(HR-3,45) 
VSEP 
(FR-6,7) 

n/4DQPSK 

42kb/s 

Mchip/s - O termo chip é usado para designar o pulso ou o símbolo na função de espalhamento dos sistemas COMA de 
seqüência direta (OS-COMA) 

Tabela 1: Sistemas Digitais Celulares de 2" geração 
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Ainda no contexto da 2ª geração, cumpre acrescentar que a tecnologia digital foi 
também aplicada no desenvolvimento do telefone sem fio que, restrito inicialmente a ambientes 
residenciais, evoluiu para aplicações comerciais com área de cobertura reduzida, tais como, 
PABX e acesso bidirecional à rede pública de telefonia. A Tabela 2 apresenta uma comparação 
entre as características básicas dos sistemas celulares e do telefone sem fio [2]. Observar que 
os números mostrados nesta tabela servem apenas para dar uma idéia quantitativa das 
características indicadas e não devem ser tomados como referência para projetos específicos. 
Exemplos de telefones sem fio com tecnologia digital desenvolvidos na Europa (DECT -
Digital Enhanced Cordless Telephone) e no Japão (PHS - PersOl~al Handyphone System) 
constam da Tabela 3 [2] . 

CARACTERÍSTICA 

Dimensão da célula 

Elevação da antena 

Velocidade de deslocamento 
da unidade móvel 

Cobertura 

Complexidade do 
transceptor móvel 

Acesso do espectro 

Duplexação 

Codificação da voz 

Controle de erro 

Detecção 

Potência do transceptor móvel 

Proteção contra multipercurso 

TELEFONE SEM FIO 

Pequena (50 - 500m) 

Baixa « 15m) 

Baixa « 6km/h) 

Restrita 

Pequena 

Compartilhado 

TDD 

32kb/s ADPCM 

CRC 

Diferencial 

5 - lOmW 

Diversidade (opcional) 

SISTEMA CELULAR 

Grande (0,5 - 30km) 

Alta (> 15m) 

Alta « 250km/h) 

Ampla 

Moderada 

Exclusivo 

FDD 

8 - 13kb/s (vocoder) 

FEC/entrelaçamento 

Diferencial coerente 

100 - 600mW 

Diversidade/Equalizador/ 
Receptor Rake 

Tabela 2: Comparação entre sistemas celulares e telefone sem fio 
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CARACTERÍSTICA DECT PHS 

Faixa de freqüência (MHz) l.880 - 1.900 1.895 - 1.918 

Duplexação TDD TDD 

Espaçamento da portadora (kHz) 1.728 300 

Número de portadoras 10 77 

Canais por portadora 12 4 

Taxa de bits (kb/s) 1.152 384 

Modulação GMSK 1t/4DQPSK 

Codificação da voz ADPCM - 32kb/s ADPCM - 32kb/s 

Potência média de transmjssão (m W) 10 10 

Tabela 3: Exemplos de telefone sem fio: DECT e PHS 

A TERCEIRA GERAÇÃO 

Estudos relativos à 3ª geração das comunicações móveis foram iniciados na UIT (União 
Internacional de Telecomunicações) em janeiro de 1986, através do Grupo Tarefa TG 81 
1 (TG - Task Group) do Setor de Radiocomunicações da UIT (UIT-R). O sistema objeto de 
tais estudos foi denominado FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecol1ununications 
System) , passando posteriormente a ser designado IMT -2000 (International Mobile 
Telecommunications - 2000), fazendo referência ao ano 2000 e à faixa de 2.000MHz onde 
deverá ser implementado. 

Uma importante característica do IMT-2000 se refere à capacidade em termos de taxa de 
transmissão de dados que deve ser oferecida em cada ambiente. No caso de sistemas terrestres, 
os seguintes valores mínimos estão sendo considerados [2]: 

Veicular: 144kb/s 

Pedestre: 314kb/s 

Interior: 2Mb/s 
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o IMT -2000 deverá atender a uma gama diversificada de serviços, desde voz com 
qualidade equivalente àquela da RTPC (Rede de Telefonia Pública Comutada) a sinais de 
vídeo e transmissão de dados em alta velocidade, fazendo uso de comutação de circuitos e de 
pacotes. A utilização de enlaces com elevado grau de assimetria no enlace de descida, ou 
seja, entre a estação base e o terminal móvel (downlink) e o enlace de subida ou reverso entre 
o terminal móvel e a estação base (uplink) constitui outra característica de extrema relevância. 
O exemplo típico neste caso é o acesso à INTERNET. A Figura 1 ilustra as principais 

a 
características dos sistemas de T geração. 

Sistema Global: 

- roall1ing mundial; 

- faixas de freqüência comuns. 

Qualidade do Serviço: 

- baixa probabilidade de erro; 

- cobertura; 

- custo. 

Novos Serviços: 

- serviço de voz de melhor qualidade; 

- serviço de dados de altas velocidade; 

- maior integração com a rede fixa . 

Flexibilidade: 

- relação entre redes de diferentes tipos; 

- integração entre redes terrestres e redes 
satélites ; 

- estrutura modular; 

- parâmetros do sistema definidos de 
acordo com a necessidade do serviço ou 
com a capacidade instantânea do canal; 

- multifunção; 

- multimodo; 

- multifaixa; 

- terminais adaptativos. 

Figura 1: Principais características dos sistemas de 3" geração 

A partir de 10 propostas submetidas ao TO 8/1 como candidatas à componente terrestre 
do acesso rádio do IMT-2000 [4] foram selecionados os sistemas mostrados na Tabela 4. 
Cumpre informar que, exceto no que diz respeito ao DECT, todas as demais propostas atendem 
aos requisitos especificados para o IMT-2000 no que se refere à relação entre o tipo de 
ambiente e a taxa de transmissão de dados. O sistema DECT tem sua aplicação limitada a 
ambientes interiores e ao uso pedestre, não permitindo maior mobilidade. 
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DUPLEXAÇÃO 

Largura de faixa de RF 

Modulação 

Taxa bmta de transmissão 

Taxa efetiva (carga) 

Comprimento do quadro 

Número de janelas 

Codificação do canal 

Salto em freqüência (Frequency Hopping) 

Atribuição dinâmica de canais 

FDD 

200kHz 

Q-O-QAM 
B-O-QAM 
GMSK 

722,2kb/s (Q-O-QAM) 
361 ,lkb/s (B-O-QAM) 
270,8kb/s (GMSK) 

521 ,6kb/s (Q-O-QAM) 
259,2kb/s (B-O-QAM) 
182,4kb/s (GMSK) 

4,615m 

8 

Convolucional e ARQ 

Opcional 

Opcional 

Tabela 5: Parâmetros do EDGE 

Evolução do padrão IS-136 

As características atuais do 1S-136 estão mostradas na Tabela 1. A evolução deste padrão 
está sendo coordenada pelo consórcio UWCC (UWC Consortium), daí estar sendo também 
designado por UWC-136. A etapa seguinte desta evolução (UWC-136+) inclui o uso de 
modulação de nível mais elevado (8-PSK) para permitir o aumento da capacidade de carga e 
convergência para o GSM através do GPRS com uma taxa de 72,9kb/s. A partir daí, o passo 
seguinte será o EDGE (UWC-136HS) visando a aplicações em ambientes externos e 
veiculares. Diferentemente do GSM que evoluirá para a tecnologia WCDMA através do 
UTRA, o UWC-136 deverá continuar com a tecnologia TDMA, havendo previsão de ser 
possível a utilização do UWC-136HS em ambientes internos com o aumento da largura de 
faixa de RF e modulação do tipo QAM. A Tabela 6 apresenta os parâmetros básicos da 
evolução do UWC-136. 
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PARÂMETRO UWC-136 UWC-136+ UWC-136HS UWC-136HS 
(IS-136) (externo/veicular) (interno) 

Técnica de acesso TDMA 

Duplexação FDD FDDeTDD 

Largura de faixa 
30 200 1.600 de RF (kHz) 

CCH: n/4 DQPSK 

Modulação n/4DQPSK TCH: n/4 QPSK e 8PSK Q-O-QAM 
8PSK (DTCH) GMSK B-O-QAM 

Quadro (ms) 40 4,6 4,615 

Número de janelas 
6 8 

64 @ nlls 
por quadro 16 @ 288)1s 

Taxa bruta de 48,6kb/s n,9kb/s (8PSK) 812,5kb/s (8PSK) 5,6Mb/s (Q-O-QAM) 
transmissão 48,6kb/s 270,8kb/s (GMSK) 2,6Mb/s (B-O-QAM) 

(QPSKlDQPSK) 

Tabela 6: Parâmetros do UWC-136 

No contexto da convergência do 1S-136 com o GSM é importante citar o problema das 
redes de suporte para romning. O padrão 1S-136, assim como o AMPS e o 1S-95 utilizam a 
rede ANS1-41, (ANS1 - American National Standard Institute) cuja especificação e 
padronização está sob a responsabilidade do Sub-Comitê TR 45.2 da TIA. O GSM emprega 
o protocolo MAP (Mobile Application Protocol) que difere do ANS1-41 em diversos pontos, 
tais como a identificação do usuário, o processo de autenticação e a intetface com a estação 
radiobase. Entretanto, como as duas redes estão também evoluindo para a 3ª geração, as 
barreiras existentes deverão ser ultrapassadas de modo que os sistemas possam ser 
interligados [4,6]. 

Evolução do sistema IS-95 

O ptimeiro passo na evolução do padrão mostrado na Tabela 1 cOlTesponde ao 1S-95B e 
tem por objetivo permitir serviços de dados com uma taxa de transmissão máxima de 115,2 kb/s, 
agregando um máximo de 8 canais de tráfego (8 x 14,4) para transmissão de pacotes. Algumas 
operadoras, como é o caso do Japão, já estão operando comercialmente com uma taxa entre 
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28,8 e 57,6kb/s no enlace de descida e 14,4kb/s no enlace reverso. Melhorias no soft handoff 
e no handoff entre freqüências utilizando a técnica MAHO (Mobile Assistal HandOJf) 
possibilitarão aumentar a capacidade do sistema. 

O sistema CDMA 2000 pretende utilizar a técnica de multiportadora no enlace de descida 
(MC - Multicarrier). Está previsto o emprego de 3, 4, 6 e 12 portadoras. Esta opção é bastante 
atrativa para os operadores do IS-95, uma vez que permite uma migração suave para a 3ª 
geração no espectro de freqüências atual. A evolução do IS-95 para o CDMA 2000 está 
progredindo rapidamente com as versões de portadora única (lX) e de 3 portadoras (3X), 
onde X corresponde à taxa básica de 1,2288Mchips/s. A compatibilidade entre os sistemas 
de 2ª e 3ª gerações pode ser visualizada nos itens comentados a seguir. Vale destacar que os 
comentários se referem a terminais modo-simples. 

• Padrão IS-95A - Os terminais atuais poderão operar nas redes futuras: 95B, MC IX e 
MC 3X na velocidade de 14,4kb/s; 

• Padrão IS-95B - Terminais já disponíveis com condições de operação nas velocidades 
de 14,4kb/s em redes 95A e 114kb/s em redes 95B, MC IX e MC 3X; 

• MC IX (IMT-2000) - Terminais com previsão de disponibilidade em 2001 para 
operação em redes 95A na velocidade de 14,4kb/s, em redes 95B em 114kb/s e 
307kb/s nas redes MC IX e MC 3X; 

• MC 3X (lMT-2000) - Ainda sem previsão a conclusão do desenvolvimento destes 
terminais que poderão operar a 14, 4kb/s nas redes 95A, a 114kb/s nas redes 95B, a 
307kb/s nas redes IX e a 2Mb/s nas redes 3X. 

CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À PROPAGAÇÃO DA ENERGIA 

A rede integrada de 3ª geração deverá englobar diversos tipos de células, desde a cobertura 
de ambientes interiores (prédios) até áreas amplas correspondentes à cobertura por satélites. 
A Figura 2 exemplifica esta situação. Conseqüentemente, o modelo a ser usado no cálculo da 
atenuação de propagação deve atender às características específicas da célula em questão. 
Embora uma análise detalhada de tais problemas esteja fora do escopo deste trabalho, alguns 
comentários considerados relevantes para que se possa melhor avaliar o efeito dos diversos 
mecanismos de propagação no desempenho global de um determinado sistema. Aos leitores 
interessados recomenda-se consultar a literatura técnica disponível [7,8]. 

Na análise dos problemas de propagação associados aos sistemas móveis é fundamental 
o conhecimento dos principais mecanismos responsáveis pelo transporte da energia entre 
dois pontos. Neste contexto, destacam-se o conceito de propagação em espaço livre, a reflexão 
dos sinais no solo ou em prédios que podem alterar a trajetória da energia, o fenômeno da 
difração que possibilita a recepção de sinais fora da linha de visada entre o transmissor e o 
receptor e o efeito de espalhamento que apesar de ter um caráter local , dependendo da 
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IMT-2000 

Hipercélula 

Figura 2: IMT-2000: Ambientes de propagação e tipos de células 

geometria do enlace, pode afetar a intensidade do campo recebido. A estes mecanismos 
pode-se acrescentar a transmissão de energia através das paredes e pisos dos prédios e a 
absorção pela vegetação em árvores isoladas e bosques urbanos. 

A propagação em espaço livre é simples e seu cálculo imediato. Entretanto, é necessário 
ter em mente as limitações deste mecanismo que depende da folga da trajetória em relação 
aos obstáculos do percurso em termos do raio da Iª zona de Fresnel. A reflexão dos sinais no 
solo ou em prédios que podem alterar a trajetória da energia é, normalmente, avaliada através 
da ótica geométrica. O cálculo é também simples na condição de reflexão total, entretanto, 
torna-se complicado se for levado em conta o efeito de espalhamento causado pela rugosidade 
das superfícies. O fenômeno da difração, responsável pela recepção de sinais fora da linha de 
visada entre o transmissor e o receptor, pode ser avaliado pela ótica física, baseada no princípio 
de Huygens-Fresnel ou pela teoria geométrica da difração (TGD). Em ambos os casos, a 
formulação matemática é complexa, requerendo o emprego de recursos computacionais na 
avaliação rigorosa de uma dada situação. Em determinadas aplicações de interesse, de prático, 
podem ser utilizadas soluções aproximadas através de gráficos ou fórmulas. 

No que se refere aos procedimentos de cálculo específicos para comunicações móveis, os 
modelos podem ser classificados em determinísticos, empíricos e semi-empíricos. Os modelos 
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determinísticos têm na técnica de traçado de raios a sua principal ferramenta, a qual é apoiada 
no conhecimento dos fenômenos de reflexão e difração dos sinais comentados no parágrafo 
anterior. Estes modelos são normalmente utilizados na avaliação da cobertura de microcélulas, 
onde a antena da ERB situa-se na altura dos postes de iluminação e em picocélulas (ambientes 
interiores). Nos modelos empíricos, a dependência com a distância, freqüência, alturas das 
antenas etc., é definida através da análise de um grande número de medidas de campo. Neste 
ponto reside a limitação de tais modelos, caso os dados expelimentais disponíveis não sejam 
adequados para permitir a extrapolação de resultados de uma área para outra. Entretanto, 
modelos desta natureza têm sido bastante úteis na estimativa da cobertura de células onde a 
antena da ERB esta localizada acima do nível médio dos prédios. Os modelos semi-empíricos 
procuram unir o rigor da formulação teórica dos métodos clássicos de propagação à 
possibilidade de ajuste associado aos dados experimentais. Soluções semi-empíricas 
apresentam particular interesse na faixa situada entre as regiões de aplicação dos modelos 
determinísticos e empíricos. 

Para completar este cenário, restaria comentar o problema da variabilidade do sinal 
associada ao efeito da multiplicidade de percursos através dos quais a energia se propaga 
entre o transmissor e o receptor. No entanto, as características deste problema, assim como 
as técnicas empregadas para compensar seus efeitos, não permitem um resumo conciso de 
seus aspectos principais, requerendo uma elaborada análise matemática. Um estudo sobre 
esta variabilidade pode ser encontrado em Rappaport [9] . 

A SITUAÇÃO DO ESPECTRO DE FREQÜÊNCIAS 

A Conferência Mundial Administrativa de Radiocomunicações de 1992 (WARC -
World Administrative Radio Conference) identificou as faixas de 1.885-2.025MHz e 2.110-
2.200MHz para uso global pelo IMT-2000, perfazendo um total de 230MHz. Neste total 
inclui-se o uso compartilhado da componente satélite do IMT-2000 nas subfaixas de 
1.980-2.010MHz e 2. 170-2.200MHz. Cumpre observar que, para a Região 2, na Conferência 
Mundial de Radiocomunicações de 1995 (WRC - World RadiocOlnmunication Conference), 
houve uma modificação na atribuição para o serviço móvel por satélite com o acréscimo das 
subfaixas 2.01O-2.025MHz e 2.160-2.170MHz. 

Exceto no que diz respeito à parte inferior da faixa de 1.885-2.025MHz, a Europa e o 
Japão estão trabalhando com um planejamento que visa atender ao recomendado na WARC-
92. Vale lembrar que, na Europa, o DECT ocupa a faixa de 1.880-1.900MHz, enquanto no 
Japão, a operação do PHS estende-se de 1.895 a 1.918MHz. Nos Estados Unidos existe uma 
situação totalmente diferente. A FCC (Federal Communication Commission) atribuiu para 
introdução do serviço de comunicações pessoais (PCS - Personal Communications Service) 
uma parte significativa do espectro previsto para o IMT-2000. De acordo com a FCC, as 
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faixas de 1.850-1.910MHz e 1.930-1.990MHz foram atribuídas para o PCS que necessita 
licença, ficando a faixa de 1.91O-1.930MHz para utilização pelos sistemas não-licenciados. 
As faixas do PCS foram leiloadas, havendo um considerável investimento das empresas 
interessadas. Esta situação, praticamente irreversível, tornou inviável o emprego do espectro 
previsto pela WARC-92 para o IMT-2000 em uma base global. O cenário do espectro nas 
vizinhanças de 2.000MHz pode ser visualizado na Figura 3. Observar nesta figura, na linha 
USA, que a parte superior da faixa atribuída ao IMT -2000 está com a designação de reservada, 
indicando a utilização por serviços do governo americano. 

1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 
I 

I 12.010MHz I 
UIT IMT-2000 MSS IMT-2000 MSS 

1.885MHz 

! 

! 2.025MHz 2.110MHz 12.170MHz 

Europa I GSM 1800 DEC UMTS MSS UMTS MSS 

1.880MHz 

I 
1.980MHz I !2.170MHz 

.919,6MHz 

Japão PH IMT-2000 MSS IMT-2000 MSS 

1.893, MHz 

I I ~.160MHz 

EUA PCS ! MSS Reservada MSS 

I I T 
I I I I 

1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 

Figura 3: A situação do espectro de freqüências 

Na WRC-2000, faixas adicionais foram identificadas para o IMT-2000: 806-960MHz; 
1.71O-1.880MHz e 2.500-2.690MHz. Em que pese a maior flexibilidade que estas faixas 
irão proporcionar, há que considerar os serviços que nelas operam atualmente e que deverão 
ser remanejados ou coexistirem com o IMT-2000 em ambiente de interferência controlada. 
Por exemplo, a faixa 2.500-2.690MHz não é adequada para o Brasil, uma vez que está sendo 
utilizada pelo serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS - Microwave 
Multipoint Distribution System). 
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Ao analisar a questão da expansão do serviço móvel celular no Brasil, ainda no contexto 
da 2ª geração, a ANATEL optou pela utilização da faixa de 1,8GHz (1.710 a 1.880MHz). 
Não se pretende neste trabalho discutir as vantagens e as desvantagens desta decisão. O 
assunto é tratado detalhadamente no Relatório da Consulta Pública nº 198/99, onde são 
considerados não apenas os aspectos técnicos da questão, mas também aspectos 
mercadológicos, operacionais e industriais. Este relatório encontra-se disponível no site da 
ANATEL (www.anatel.gov.br). Apenas dois pontos associados a esta decisão serão destacados: 
a) A possibilidade, em curto prazo, de implantação do IMT-2000 no Brasil na faixa definida 
na WARC-92; b) A introdução da tecnologia GSM no País, a qual domina atualmente mais 
de 50% do mercado mundial das comunicações celulares. 

De acordo com a ANATEL, estão destinadas as seguintes faixas de freqüências para a 
implantação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) I no Brasil: 

Subfaixa A 

Transmissão da Estação Móvel: 824 a 835MHz; 845 a 846,5MHz 
Transmissão da Estação Radiobase: 869 a 880MHz; 890 a 891 ,5MHz 

Transmissão da Estação Móvel: 1.900MHz a 1.905MHz 
Transmissão da Estação Radiobase: 1.980MHz a 1.985MHz 

Subfaixa B 

Transmissão da Estação Móvel: 835 a 845MHz; 846,5 a 849MHz 
Transmissão da Estação Radiobase: 880 a 890MHz; 891,5 a 894MHz 
Transmissão da Estação Móvel: 1.905 a 1.91OMHz 
Transmissão da Estação Radiobase: 1.985 a 1.990MHz 

Subfaixa C 

Transmissão da Estação Móvel: 1.725 a 1.740MHz 
Transmissão da Estação Radiobase: 1.820 a 1.835MHz 

Subfaixa D 

Transmissão da Estação Móvel: 1.710 a 1.725MHz 
Transmissão da Estação Radiobase: 1.805 a 1.820MHz 

Subfaixa E 

Transmissão da Estação Móvel: 1.740 a 1.755MHz 
Transmissão da Estação Radiobase: 1.835 a 1.850MHz 

1 De acordo com a ANATEL, o Serviço Móvel Celular (SMC) passou a ser designado por Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) . 

40 Vol. XVIII - 3Q Quadrimestre de 2001 (ti' i 



A TERCEIRA GERAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES MÓVEIS 

Por outro lado, para os sistemas que sigam as especificações do IMT-2000 estão destinadas 
as seguintes faixas de freqüências: 

1.885-1.900MHz; 

1.950-1.980MHz; 

2.140-2.170MHz. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dinâmica da evolução tecnológica não permitirá que o material constante deste trabalho 
se mantenha atual por longo tempo. Embora os conceitos básicos permaneçam, o 
desenvolvimento de novos componentes e circuitos levará à implementação de novos serviços 
ou ao aprimoramento dos atualmente previstos para a 3ª geração. Entretanto, dentro das 
informações disponíveis até a data de sua conclusão (outubro de 2000), procurou-se elaborar 
um texto que servisse de referência para uma visão global da 3ª geração das comunicações 
celulares. Além de enfatizar o processo evolutivo a partir da 2ª geração atualmente em 
operação, foram também comentadas algumas soluções intermediárias da chamada 
geração 2,5. 

A continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelo TG 8/1 (ver Seção 3) foi atribuída ao 
Grupo de Trabalho WP 8F da Comissão de Estudos 8 do UIT-R (WP - Working Group). Este 
WP tem sob sua responsabilidade todos os aspectos de sistemas do IMT-2000 e de sua evolução 
(/MT-2000 and systems beyond IMT-2000). Por exemplo, dentre os problemas que estão 
sendo tratados pelo WP 8F, foram destacados neste trabalho: a) A necessidade de uma solução 
para a interligação das redes de suporte para roanúng; b) A importância de um planejamento 
otimizado do espectro de freqüências dispOlúvel para o IMT-2000. (ill 
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ACELP - AIgebraic CELP 
ADPCM - Adaptive Differential Pulse Code Modulation 
AMPS - Advanced Mobile Phone System 
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações (Brasil) 
ANSI - American National Standard lnstitute (USA) 
ARIB - Association of Radio lndustries and Business (Japão) 
ARQ - Automatic repeat ReQuest 
BPSK - Binary PSK 
CATT - China Academy of Telecommunications Technology (China) 
CCH - Control CHannel 
CDMA - Co de Division Multiple Access 
CELP - Code Excited Linear Predictor 
CRC - Cyclic Redundancy Code 
DCS - Digital Communication System 
DECT - Digital Enhanced Cordless Telephone 
DQPSK - Differential Quadrature PSK 
DTCH - Dedicated TCH 
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution 
EFR - Enhanced FulI Rate 
ERB - Estação Radiobase 
ETSI - European Telecommunications Standard lnstitute 
ElA - Electronic lndustries Association 
FCC - Federal Communication Commission 
FEC - Forward Enor Correction 
FDD - Frequency Division Duplexing 
FPLMTS - Future Public Land Mobile Telecommunication System 
GMSK - Gaussian Minimum Shift Keing 
GPRS - General Packet Radio Service 
GSM - Global System for Mobile communications 
HR - Half Rate 
HSCSD - High Speed Circuit Switched Data 
IMT-2000 - lnternational Mobile Telecommunications-2000 
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IS - Interin Standard 
MAHO - Mobile Assisted HandOff 
MC - Multi Carrier 
MMDS - Microwave Multipoint Distribution System 
NMTS - Nordic Mobile Telecommunications System 
MAP - Mobile Application Protocol 
O-QAM - Offset QAM 
PABX - Private Automatic Branch Exchange 
PCS - Personal Communications Service 
PDC - Personal Digital Cellular 
PHS - Personal Handyphone System 
PSI-CELP - Pitch Syncronous Innovation CELP 
PSK - Phase Shift Keing 
QAM - Quadrature Amplitude Modulation 
QCELP - Qualcomm CELP 
QPSK - Quadrature PSK 
RPE-LTP - Regular Pulse Excitation - Long Term Predictor 
RTPC - Rede de Telefonia Pública Comutada 
RTI - Radio Transmission Technologies 
SIM - Subscriber Identity Module 
SMP - Serviço Móvel Pessoal 
SMS - Short Message Service 
TACS - Total Access Communications System 
TCH - Traffic CHannel 
TDD - Time Division DlIplexing 
TDMA - Time Division Multiple Access 
TD-SCDMA - Time Division Syncronous CDMA 
TG - Task Group 
TGD - Teoria Geométrica da Difração 
TIA - Telecommunication Industries Association (USA) 
TIA - Telecommunication Technologies Association (Coréia) 
UIT - União Internacional de Telecomunicações 
UIT-R - Setor de Radiocomunicações da UIT 
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System (Europa) 
UTRA - UMTS Terrestrial Radio Access 
UWC - Universal Wireless Communications 
UWCC - UWC Consortium 
VSELP - Vector Sum Excited Linear Predictor 
WARC - World Administrative Radio Conference 
WRC - World Radiocommunication Conference 
WCDMA - Wideband CDMA 
WP - Working Grollp 
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Pesquisa 

INTERFEROMETRIA SPECKLE 
,.., 

PARA ENSAIOS NAO-DESTRUTIVOS. 
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA 

E ARRANJO ÓTICO 

G. P. Pires (a) 
A. A. Tagiaferri (b) 
C. Thaumaturgo (c) 

RESUMO 

A grande versatilidade da técnica de DSPI sugere sua utilização em ensaios não 
destrutivos como ferramenta de coleta e manipulação de dados, a partir dos quais 
pode-se inferir a integridade da estrutura em, estudo. 

CO/n este panorama, o segundo e últilno trabalho da série se propõe a desenvolver 
o uso da técnica de DSPI em, aplicações de engenharia mecânica e de materiais, 
principalmente no que diz respeito a ensaios não destrutivos. 

Para a realização destes objetivos são desenvolvidas duas experiências distintas 
e wna série de rotinas em ambiente computacional. Estas rotinas, dentre outras 
características, possuem wn tratmnento mate11'lático que pennitem a extração de 
informações de wn conteúdo inerentelnente ruidoso, que são as próprias franjas de 
speckle. 

É portanto desenvolvido e analisado o uso de DSPI para medição de deslocamentos 
no plano e avaliação qualitativa de danos. 

a e c - respectivamente, Instituto Militar de Engenharia (IM E), Departamento de Engenharia Mecânica 
e de Materiais - DE/4, 
b - Instituto de Física, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 
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INTRODUÇÃO 

Para a realização do trabalho, a equipe formada pela cooperação do Laboratório de 
Materiais Conjugados do Departamento de Engenharia Mecânica e de Materiais do Instituto 
Militar de Engenharia (!ME) e do Laboratório de Óptica do Instituto de Física da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) traçou uma linha de trabalho com objetivo de transferir 
para a área tecnológica um conhecimento acadêmico. Desta forma, num primeiro estágio a 
ênfase foi dada na assimilação dos conhecimentos teóricos concernentes ao estudo de 
interferometria óptica. O segundo e maior estágio foi o de realização de experimentos, o qual 
transcorreu paralelamente ao primeiro e ao terceiro, que foi a parte computacional, durante a 
qual houve a elaboração de programas para controle de equipamentos e medição automatizada. 

O aparato utilizado para a realização do trabalho compreende um sistema óptico (laser, 
mesa anti vibratória, lentes, picomotores etc), dispositivos de aquisição de imagem (câmera 
CCD e placa de captura), e um computador. 

A seguir são abordados os experimentos desenvolvidos no projeto com o uso de DSPI e 
os resultados obtidos. No final estão expostas as conclusões do trabalho e os desenvolvimentos 
futuros. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Foram realizadas várias expeliências ao longo do projeto no Laboratório de Óptica do 
Departamento de Eletrônica Quântica do Instituto de Física da UERJ (Figura 1). Dentre as 
várias configurações usadas, duas mereceram destaque por serem as que efetivamente 
conduziam a um estudo conclusivo a respeito de: deslocamentos no plano, no primeiro caso, 
e determinação qualitativa de danos em vigas engastadas, no segundo. 

Figura 1: Vista da Mesa de Trabalho do Laboratório de Óptica 

[li' j Vol. XVIII - 3Q Quadrímestre de 2001 45 



INTERFEROMETRIA SPECKLE PARA ENSAIOS NÃO-DESTRUTIVOS. 

Arranjo Experimental 

Sistema ótico 

o sistema é composto dos seguintes elementos (parte da Figura 1): 
• 1 Mesa anti-vibratória (NEWPORT); 
• 1 laser de He-Ne. Potência: 50mW; 
• 1 Prisma de 90°; 
• 1 Divisor de feixes; 
• 1 Expansor (2 para a segunda série de experimentos); 
• 1 Espelho (2 para a segunda série de experimentos); 
• 1 Mesa micrométrica com dois parafusos micrométricos de O,Olmm (ou lOmm) de 

precisão. 

Sistema de Aquisição e Manipulação de Imagens 

o sistema é composto dos seguintes elementos: 
• Câmera: CCD monocromático, resolução de 480x512 (COHU); 
• Placa de Aquisição de Imagens: 8 bits de largura de palavra (IMAGING) 
• Computador: IBM-PC, AT 486; 
• Ambiente de Processamento: MATLAB®. 

Configuração 

A configuração adotada foi a de feixe único divergente (Figura 2). O deslocamento aplicado 
na superfície foi ao longo de uma direção horizontal perpendicular à direção de observação. 

OBJETO 

46 

FEIXE 
DIVERGENTE 

d 

I--D.--l 
I 

CÂMERA 

Figura 2: Configuração 
adotada no experimento de 
medição de deslocamento no 
plano 
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A segunda configuração adotada foi de duplo feixe com ângulos simétricos em relação à 
direção de observação (Figura 3). 

OBJETO 
(S) 

FEIXE COERENTE 
COLlMADO 

FEIXE COERENTE 
C OLIMAD O 

CÂMERA 

Figura 3: Configuração adotada para o experimento com as vigas 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Medição de Deslocamentos no Plano 

Para a realização deste experimento foram medidas 20 posições ocupadas por uma 
supelfície acoplada a uma mesa micrométrica. O objetivo da experiência é determinar uma 
curva de calibração que relacione o deslocamento aplicado à supelfície com a distância entre 
as franjas observadas após a aplicação da Transformada de Fourier sobre a soma das imagens 
não deslocada (de referência) e deslocada. 

O experimento nada mais é do que a técnica de fotografia de speckle duplamente exposta 
(método do feixe único), comentada anteriormente, porém aplicada com os aparatos 
característicos de DSPI. A dupla exposição é substituída por uma simples operação de soma 
entre as duas imagens distintas; a técnica de visualização das franjas deixa de ser com o 
alTanjo de lentes tradicional para ser com a aplicação da Transformada de Fourier. 

Conforme exposto anteriormente, para a realização deste experimento, foram gravadas 
as figuras de speckle da supelfície em 20 posições distintas. Tomando-se a primeira posição 
como referência, deslocou-se de 5 em 5 centésimos de mm, a partir de 10 (a posição em 5 
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não foi medida) até 100 centésimos de mm. Estas imagens foram gravadas com o prefixo 
"s", seguido do valor de deslocamento (em centésimos de mm) aplicado. 

A idéia inicial do experimento era ver se a técnica funcionava também de forma digital. 
O ambiente escolhido para o desenvolvimento foi o MATLAB® (MATrix LABoratory), uma 
vez que este ambiente é otimizado para o cálculo de matrizes e a imagem (no formato tif) 
nada mais é do que uma matriz de pixels cujo tamanho é dado pela resolução da imagem 
(480x512). Assim, obteve-se as imagens: sO.tif, s10.tif, s15.tif, s20.tif, s25 .tif, ... , s95.tif, 
s100.tif (vide exemplo da Figura 3). 

Uma vez adquiridas as imagens, o primeiro passo necessário era simular a dupla exposição 
através da soma algébrica entre as duas imagens desejadas. Em seguida, simulou-se as técnicas 
de visualização através da transformada de Fourier. Após alguns ajustes na intensidade da 
imagem resultante, foi possível observar as franjas . A implementação computacional foi 
bem sucedida, e a distância visual entre as franjas, aparentemente, seguia a relação inversa 
com o deslocamento prevista teoricamente. 
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Figura 4: Speckle de objeto não deformado, deformado e superposição dos dois Speckle 

Com o sucesso da técnica, o passo seguinte foi tentar levantar uma curva de calibração 
que relacionasse a distância entre as franjas com o deslocamento. Entretanto, não havia uma 
forma de medir a distância entre as franjas de uma maneira precisa, pois a qualidade das 
franjas era muito ruim. A tentativa de observar o perfil das franjas também não era eficaz, 
pois o ruído inerente ao speckle tornava-o muito serrilhado. Assim, era necessário proceder 
a um tratamento de imagens, de forma a melhorar a qualidade (ou suavidade) das franjas. 

Sabendo que a transformada de Fourier passa do donúnio do espaço para a freqüência 
espacial, e que as franjas possuem uma freqüência espacial característica (uma vez que estão 
regularmente espaçadas), teve-se a idéia de tentar melhorar a qualidade das franjas a partir 
da filtragem de freqüências, deixando passar apenas a característica das franjas. Para tal, faz
se necessário aplicar uma segunda vez a transformada de Fourier sobre a imagem somada. 
Desta forma temos até então o seguinte fluxograma: 
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(Imagem não deslocada + Imagem deslocada) => la TF =>2a TF 

Usando a representação de função composta, temos TF(TF(soma)). Assim, é possível 
observar dois picos simétricos em relação ao centro, relativos à freqüência espacial das franjas. 
Ocorre que o máximo central das baixas freqüências é muito mais intenso, e este fato inibe o 
uso da procura dos máximos para identificar automaticamente a freqüência de interesse. 
Para contornar este problema, basta subtrair desta imagem (2ª TF da soma) uma imagem que 
só tenha as baixas freqüências. Esta imagem é justamente a 2ª TF da soma da imagem não 
deslocada com ela mesma. Procedendo desta forma, a imagem resultante da diferença apresenta 
os dois picos de interesse positivos, e as baixas freqüências negativas. Agora é possível 
aplicar a identificação automática dos picos baseados nos máximos. Temos, então, a seguinte 
representação por funções compostas: Diferença(TF(TF(Soma))). 

Uma vez identificadas as freqüências de interesse, dois possíveis caminhos para a solução 
são vislumbrados. O primeiro, que se subdivide em dois, consiste em, a partir da freqüência 
de interesse, determinar diretamente o deslocamento aplicado teoricamente ou usá-la para 
levantar a curva de calibração. 

O segundo caminho consiste em zerar as regiões externas aos picos, ou seja, zerar as 
freqüências maiores que a de interesse, e, em seguida, aplicar a transformada inversa de 
Fourier para obter a imagem filtrada das franjas. Há ainda um terceiro caminho que consiste 
em zerar todas as freqüências a menos da freqüência de interesse e aplicar a transformada 
inversa de Fourier. Vamos comentar cada caso: 

• Para o primeiro caminho, o programa foi terminado. O cálculo teórico envolve conhe
cimentos de abertura e distância focal da lente, freqüências espaciais segundo a 
representação de Fourier. O outro procedimento simplesmente estabelece uma relação 
biunívoca entre a freqüência e o deslocamento. 

• Para o segundo e terceiro caminhos é necessário calcular a distância entre as franjas. 
Para tal é necessário construir um algoritmo que enxergue estes pontos extremos do 
perfil das franjas, para entendê-los como os "centros" da franja. Para que este algoritmo 
funcione, é necessário que a filtragem tenha sido feita de tal maneira que após a aplicação 
da transformada inversa de Fourier, o perfil das franjas seja não serrilhado, pois o 
algoritmo se baseia na detecção de máximos e mínimos relativos, ou seja, ele analisa 
os dois pontos vizinhos e' se ambos são mai~res ou menores do que ele, então ele é um 
ponto de mínimo ou máximo, respectivamente. 

Assim, foram desenvolvidos os programas para calibração baseados nestes três caminhos. 
Uma vez levantadas as curvas de calibração, pode-se realizar a medição baseada na curva 
obtida. Vale destacar que para a obtenção da curva é necessário aplicar o método dos mínimos 
quadrados para sua otimização. Entretanto as curvas esperadas (para o 2º e 3º casos) compor
tam-se como hipérboles, às quais não se pode aplicar diretamente o método. Para resolver 
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este inconveniente, basta aplicar o método sobre o inverso da função (uma reta) e, em seguida, 
reinverter para obter a função na forma de hipérbole (RUGGIERO e LOPES, 1996). 

Houve um estudo para avaliar a influência da tolerância em torno do raio de filtragem, na 
qualidade dos pedis, após a aplicação da transformada inversa de Fourier. Os resultados 
estão expressos sob a forma de perfis na Figura 5 . 
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Figura 5: Efeito do raio de filtragem no perfil das franjas 
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Constata-se que quanto menor a tolerância, mais próxima da faffi1lia das senóides fica a 
curva, o que é lógico, uma vez que a definição da freqüência fica mais precisa. 

A curva de calibração levantada, a partir dos pelfis mostrados na Figura 6 obtido com 20 
imagens com tratamento estatístico, é apresentada na Figura 7. 

PeIiis gerados nas 20 posições para levantamento da curva de calibração de idjff 
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Figura 6: Variação da distância entre as franjas em função do deslocamento 
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Figura 7: Curva de calibração da distância entre franjas e o deslocamento 

Inicialmente verificou-se a diferença entre os caminhos 2 e 3 e suas variantes através do 
programa INICIAR. Este operou sobre as im~gens sO.tif, slO.tif, s50.tif e slOO.tif. 

Nota-se que a rotina ijffsoma*, a qual não realiza a diferença com a 2a TF da imagem não 
deslocada (para realçar os picos de interesse), apresenta um perfil do qual não se pode extrair 
informações confiáveis. Vê-se, portanto, que não é suficiente selecionar a região de interesse 
de freqüência (pois esta rotina usa janela de filtragem), é necessário zerar ou tornar negativas 
as baixas freqüências. 

• Nota-se ainda a inversão de fase entre o caminho 2 (ijdffsoma*) e o caminho 3 
(ijpdffsoma*). O caminho 3 apresenta-se bastante regular, com um espaçamento entre 
as franjas menor do que em 2 (para o mesmo deslocamento), o que faz dele (3) um 
algoritmo mais recomendado para pequenas deformações, ou seja, de maior 
sensibilidade. 

Houve um estudo para avaliar a influência da tolerância em tomo do raio de filtragem na 
qualidade dos peliis após a aplicação da transformada inversa de Fourier. Os resultados 
estão expressos sob a forma de perfis . 
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• Constata-se que quanto menor a tolerância, mais próxima da família das senóides fica 
a curva, o que é lógico, uma vez que a definição da freqüência fica mais precisa. 
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As curvas de calibração levantadas foram para o 1 º caminho com dez imagens 
(pontos), e 2º caminho (reta e hipérbole) com 10 e 20 imagens (sem e com tratamento 
estatístico ). 

• Para o 1 º caminho observa-se que as freqüências variam muito pouco para uma variação 
máxima de 100 centésimos de milímetro, ou lmm. Fica evidente então que, para evitar 
elTOS, este método é mais recomendado para maiores níveis de deslocamento, ou seja, 
é menos sensível. 

• Para o 2º caminho observa-se que a curva fica melhor ajustada para 20 pontos do que 
com 10. Nota-se que a partir de um deslocamento de 75 centésimos de milímetro, os 
perfis apresentam na região central dois pontos de mínimo e um máximo quando 
"deveriam" apenas conter um ponto de mínimo no centro. Isso gera uma variação na 
distância entre os extremos. Outra fonte de variação é a assimetria do pelfil em tomo 
de um extremo qualquer, por causa do efeito da envoltória da difração. Se o cálculo 
fosse feito separadamente para máximos e mínimos, esse problema seria menos grave. 
Na verdade, o programa calculava inicialmente a distância entre os máximos e mínimos 
separadamente. No entanto, quando havia apenas um mínimo (nos pequenos 
deslocamentos), não era possível calcular as distâncias entre os mínimos. Uma 
alternativa para contornar esse problema seria a verificação se o número de extremos é 
maior ou igual a quatro (dois mínimos e dois máximos), que é a condição mínima para 
o uso do cálculo separadamente em mínimos e máximos. O caminho adotado para 
minimizar as variâncias, no entanto, foi o tratamento estatístico dos dados. Criou-se 
uma rotina que avalia a média e o desvio padrão da amostra. Se algum ponto estiver 
fora dos limites de controle (dados pela média ± um múltiplo do desvio padrão), ele 
será descartado e o processo reinicia até que todos os pontos caiam sempre dentro dos 
limites. Desta forma, obteve-se outra curva para 20 pontos, sendo os dados tratados 
estatisticamente, onde observa-se uma maior aproximação da curva ajustada com os 
pontos. 

Os resultados obtidos para as curvas ajustadas são dados pelos valores dos coeficientes 
da reta: y= ax+b. 

Caminho 1: a=1.309090ge-001 b=-8.0000000e-001 

Caminho 2 (lO pontos): a=2.8655033e-004 b=-7.9846717e-004 

Caminho 2.(20 pontos cl tratamento estatístico): a=6760486e-004 b= -3.2570687e-004 
Vale lembrar que para o caminho 2 deve-se inverter a função, da seguinte forma: 

1/z = y=ax+b => z = 1 I (ax+b) . 
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Este ajuste de curva feito no caminho 2 através do inverso da função (reta) e não da 
função propriamente dita (hipérbole) é a forma que se tem de aplicar o método dos minimos 
quadrados ao problema em questão. Entretanto há um inconveniente com tal procedimento, 
por incorporar grandes erros nos pequenos deslocamentos. 

Isto porque o método dos minimos quadrados cria o polinômio de grau n (no caso n=l 

por ajustar a uma reta) que apresenta o menor somatório dos quadrados das diferenças entre 
os pontos dados e o seu valor nestes mesmos pontos. Para esclarecimento do que foi exposto, 
sejamf(x) o valor do polinômio ajustado em x, F(x) o valor da ordenada no ponto de abscissa 
x, g(x) e G(x) seus valores inversos, respectivamente. Considerando que o ajuste da curva é 
feito sobre os pontos (x, F(x)) de forma a se obterf(x), temos que um erro E = [F(x)-f(x)] após 
a inversão (para obtenção de g(x) toma a forma, 

1 
E=---

G(x) 

1 
---= 

g(x) 

[g(x) - G(x)] 

G(x)g(x) 

no qual o termo entre colchetes no numerador representa o erro da função invertida, e o 
denominador o produto entre as "duas funções invertidas" no ponto x. Vê-se que para grandes 
valores do produto, para um mesmo valor de E da função original, o erro na função invertida 
será maximizado. Como no caminho 2 os maiores valores do produto são para pequenos 
deslocamentos, conclui-se que estas regiões terão maior erro no ajuste de curvas efetuado. 

A sensibilidade tem um alcance grande por conta dos vários caminhos desenvolvidos. 
Dependendo da faixa de deslocamento, deve-se adotar rotas diferenciadas. A técnica é sensível 
a deslocamentos no plano, mas se a imagem não esti ver bem focalizada (distância inapropriada 
ao plano de gravação, abertura da lente muito grande gerando aberrações) o sistema também 
ficará sensível a deslocamentos irregulares fora do plano (tilt). A melhor solução é usar 
lentes com grande distância focal. 
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Algumas considerações gerais a respeito da técnica merecem destaque: 
• A resolução do sistema de gravação deve ser capaz de registrar a máxima freqüência 

espacial do speckle. Assim: g . = 1/f = v/a, onde a é a abertura, v é a distância da 
111111 max 

lente ao plano imagem. 
• O deslocamento minimo d . que deve ser aplicado à superfície deve ser maior do que 

111111 

o tamanho dos grãos de speckle d . Assim: d . >d Im> Y2 (f/a); 
sp Tlllll sp 

• A princípio a sensibilidade pode ser reduzida para qualquer valor desejado através da 
diminuição da ampliação do sistema. 

• O tamanho máximo do objeto observado é limitado, a princípio, pela potência do laser. 
Outra limitação advém dos efeitos de aberração na formação de uma imagem pequena 
de um objeto grande. 
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Uma extensão do método que ampliaria bastante a sua utilização seria a divisão da imagem 
em uma malha m /no Desta forma pode-se simular a observação por feixe não expandido, 
comentado anteriormente, e obter informações localizadas de deslocamento. Uma vanedura 
em toda imagem forneceria um campo de deslocamentos. 

Para tal realização, é necessário que o programa existente seja executado sobre cada 
célula da malha da imagem. Assim, implementando um programa principal que determine 
os deslocamentos de cada célula, e os indexe de forma a cobrir toda a imagem, é possível 
obter o campo de deslocamentos. 

Ensaios em vigas engastadas 

Para avaliar a utilidade desta técnica para área de materiais, foram realizados testes com 
viga engastada. O material empregado foi um compósito de geopolímero, que vem sendo 
estudado no Instituto, e foram observados os danos nas vigas ensaiadas a partir da intelfe
rometria digital de conelação de speckle. 

As franjas de correlação de speckle foram obtidas pela subtração ao vivo (em tempo real) 
da imagem atual pela imagem original (ou de referência). Isto é exatamente equivalente ao 
processo convencional, onde a posição de referência é um negativo da imagem. 

Dos materiais disponíveis, alguns não funcionaram bem como geradores de franjas de 
correlação. Foram eles o nylon e o acrílico devido à alta transmissividade desses materiais . 
Outro par que não se adaptou bem foi o de compensados, devido à diferença de coloração 
entre as camadas, que compromete a leitura das franjas. 

Dessa forma, desenvolveu-se a observação das franjas na maioria dos materiais restantes. 
Devido à grande sensibilidade do sistema utilizado, tornou-se evidente que era necessário 
um material que com pequenas deformações gerasse danos. Este material frágil adotado foi 
o geopolímero desenvolvido no IME, pelo grupo de compósitos. 

Outra forma de visualizar os danos com pequenas deformações é através da indução 
proposital da formação do dano, o qual foi feito na viga de ipê através de um corte com uma 
penetração até a metade da sua seção (Figura 8). 

Foram observados de deslocamentos nitidamente diferenciados, com uma interface muito 
bem definida na configuração das franjas de correlação. Esta interface oconeu justamente na 
região onde posteriormente apareceu a trinca macroscópica 

Para a viga de ipê foi possível notar as descontinuidades das franjas na região do corte. 
Continuando a solicitar a viga com o parafuso micrométrico houve um momento em que a 
configuração das franjas na região abaixo do corte mudou para um estado que sugere o início 
da trinca. 

Nas vigas de geopolímero foram observados deslocamentos nitidamente diferenciados, 
com uma interface muito bem definida na configuração das franjas de correlação. Esta interface 
oconeu justamente na região onde posteriormente apareceu a trinca macroscópica (Figura 9). 
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Figura 8: Franjas de interferência na viga de ipê serrada 

Figura 9: Em seqüência: a) Trinca não observável macroscopicamente; b) evidência do defeito na região de 
descontinuidade por formação de franjas de interferência; c) confirmação macroscópica da formação da trinca 

As franjas de correlação de speckle informam a condição de deslocamento da supelfície. 
Se houver uma descontinuidade neste padrão de franjas, pode-se inferir que uma 
descontinuidade da matéria está aflorando na superfície. Só será possível detectar um dano 
através da presente técnica se este puder influenciar na superfície: estando na mesma, ou 
extremamente próximo a ela em materiais duros, ou ligeiramente afastados em materiais de 
matriz macia. Portanto, ao projetar o experimento, é necessário aplicar a carga de tal maneira 
que, para a sensibilidade do sistema, o nível e o tipo de deformação sejam tais que o dano 
possa se manifestar na superfície. 
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Outra característica que deve ser observada é a distância mínima entre as franjas que 
pode ser resolvida pelo meio de gravação. Se o efeito do defeito na superfície for menor do 
que esta distância mínima, o defeito não será observado. Para uma área de iluminação de 
100mm de diâmetro, este espaçamento mínimo varia de 0.5-1mm. 

As medições feitas neste experimento não têm qualquer fundamento estatístico. Foram 
apenas conduzidas com caráter investigativo e qualitativo. Sob esse ponto de vista, a técnica 
de correlação de speckle mostrou-se capaz de fornecer informações a respeito de danos, 
guardadas as observações anteriores. 

Baseado nestas características de DSPI, o trabalho desenvolvido propôs-se a inicializar e 
desenvolver a utilização da técnica em casos reais de engenharia, fazendo-se valer de toda 
sua potencialidade. Para tal realização foram montados dois experimentos principais e uma 
série de rotinas de processamento de imagens e cálculo de medidas em MATLAB® (interli
gadas por programas principais), que dentre outras coisas, eliminam um dos principais 
problemas inerentes à técnica intelferométrica de speckle: o ruído na imagem (inerente à 
técnica pelo fato do ruído fazer parte da portadora da informação). 

Para o experimento de medição de deslocamentos no plano, foram gerados programas 
em MATLAB ® que levantam curvas de calibração relacionando alguma caracterísitca 
mensurável da imagem processada (freqüência espacial das franjas de intelferência ou distância 
entre franjas filtradas) com o deslocamento aplicado. Baseados nestas curvas, os programas 
determinam o deslocamento relativo entre duas ou mais posições do objeto capturadas pelo 
sistema de aquisição de imagens. Dependendo da rota de processamento adotada pelo 
programa, o sistema terá sua sensibilidade variada para pequenos ou grandes deslocamentos, 
o que é muito interessante, pois confere versatilidade à técnica, aumentando seu espectro de 
atuação. Para as configurações adotadas no experimento - as quais englobam resolução 
limitante do sistema de aquisição de imagens (no caso, a câmera CCD), distância focal e 
abertura da lente - os valores de deslocamento mensuráveis variaram de -O, lmm até - 30mm, 
o que representa um alcance de pelo menos três ordens de grandeza. 

O segundo experimento desenvolvido foi o de avaliação qualitativa de danos em vigas 
engastadas pelo método da interferometria de correlação de speckle. Este método mostrou
se interessante para este propósito por permitir visualização em tempo real (a medida que o 
carregamento vai sendo aplicado) e variabilidade dinâmica na faixa de sensibilidade desejada 
(ou por meio de alteração no arranjo óptico, ou pela escolha de novas imagens de referência) . 
Foi possível inferir a existência e localização de trincas pela descontinuidade no padrão de 
franjas antes de serem passíveis de observação macroscópica. Este fato, ainda que com um 
caráter apenas qualitativo, faz da técnica um instrumento interessante para detecção de trincas 
ou outros defeitos que gerem descontinuidades na superfície. 

Conclui-se assim que a técnica de DSPI, em conjugação com programas bem elaborados, 
tem um grande potencial a ser (ainda) explorado na medição de deslocamentos, deformações 
e tensões e na detecção de defeitos superficiais de estruturas, desde que se tenha acesso às 
configurações solicitadas e não solicitadas das mesmas. 
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CONCLUSÕES 

Baseado nestas características de DSPI, o trabalho desenvolvido propôs-se a inicializar e 
desenvolver a utilização da técnica em casos reais de engenharia, fazendo-se valer de toda 
sua potencialidade. Para tal realização foram montados dois experimentos principais, e uma 
série de rotinas de processamento de imagens e cálculo de medidas em MATLAB® (inter
ligadas por programas principais), que dentre outras coisas, elimina um dos principais 
problemas inerentes à técnica interferométrica de speckle: o ruído na imagem (inerente à 
técnica pelo fato do ruído fazer parte da portadora da informação). 

Para o experimento de medição de deslocamentos no plano, foram gerados programas 
em MATLAB® que levantam curvas de calibração relacionando alguma caracterísitca 
mensurável da imagem processada (freqüência espacial das franjas de interferência, ou 
distância entre franjas filtradas) com o deslocamento aplicado. Baseados nestas curvas, os 
programas determinam o deslocamento relativo entre duas ou mais posições do objeto 
capturadas pelo sistema de aquisição de imagens. Dependendo da rota de processamento 
adotada pelo programa, o sistema terá sua sensibilidade variada para pequenos ou grandes 
deslocamentos, o que é muito interessante, pois confere versatilidade à técnica, aumentando 
seu espectro de atuação. Para as configurações adotadas no experimento - as quais englobam 
resolução limitante do sistema de aquisição de imagens (no caso, a câmera CCD), distância 
focal e abertura da lente - os valores de deslocamento mensuráveis variaram de -O,lrnrn até 
- 3 Ornrn , o que representa um alcance de pelo menos três ordens de grandeza. 

O segundo experimento desenvolvido foi o de avaliação qualitativa de danos em vigas 
engastadas pelo método da interferometria de correlação de speckle. Este método mostrou
se interessante para este propósito por permitir visualização em tempo real (a medida que o 
carregamento vai sendo aplicado) e variabilidade dinâmica na faixa de sensibilidade desejada 
(ou por meio de alteração no arranjo óptico, ou pela escolha de novas imagens de referência). 
Foi possível inferir a existência e localização de trincas pela descontinuidade no padrão de 
franjas antes de serem passíveis de observação macroscópica. Este fato, ainda que com um 
caráter apenas qualitativo, faz da técnica um instrumento interessante para detecção de trincas 
ou outros defeitos que gerem descontinuidades na superfície. 

Conclui-se assim que a técnica de DSPI, em conjugação com programas bem elaborados, 
tem um grande potencial a ser (ainda) explorado na medição de deslocamentos, deformações 
e tensões e na detecção de defeitos superficiais de estruturas, desde que se tenha acesso às 
configurações solicitadas e não solicitadas das mesmas. (ill 
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Com um rosto sorridente, o homem duplica 
as capacidades que possui. 

Provérbio Árabe 

É necessário muito pouco para provocar um sorriso 
e basta um sorriso para que tudo se torne possível. 

G. Gesbron 
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Pesquisa 

OTIMIZAÇAO DA TÉCNICA DE 
DETECTORES DE ESTADO SÓLIDO 

DE TRAÇOS NUCLEARES 

Ilzi Zampa Muniz Silva* 
Rudnei Karmn Morales ** 

RESUMO 

o presente trabalho estudou a otimização das etapas de revelação e de contagem 
dos traços de partículas alfa. Foram usados os detectores orgânicos policarbonatos 
Makrofol DE, Lexan e carbonato Tastrak. Nos três detectores foi utilizado o ataque 
eletroquímico a temperatura ambiente e menor tempo de revelação com resultados 
satisfatórios. Foi implementado wn sistema automático de contagem de traços, 
acoplando microscópio a computador. Este sistema resultou considerável economia 
de tempo na contagem de traços, apresentando eficiência de contagem de, 
aproximadamente, 97% e reprodutibilidade de leitura de 0,3% em relação à leitora
copiadora de microfichas. Foram levantadas as curvas de eficiência de detecção, que 
apresentaram afo17na gaussiana esperada. Os resultados obtidos com estes detectores 
estão sendo utilizados na detecção de radônio e filhos. 

INTRODUÇÃO 

Os detectores de estado sólido de traços nucleares (SSNTD) são materiais sólidos 
isolantes, que sofrem danos em sua estrutura pela interação com partículas ionizantes. 
A região de danos é quimicamente mais reativa que o resto da estrutura do material 
não danificado. Esses danos são chamados "traços latentes" [1,2,3,4,5]. A transformação 

* Engenheira da Eletronuclear - Mestre em Engenharia Nuclear. 
** Engenheiro do IME - Mestre em Engenharia Nuclear. 
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do traço latente em traço visível é realizada por ataque químico, por ataque eletroquímico ou 
pela combinação de ambos. Como efeito da aplicação destas técnicas, os diâmetros dos traços 
passam a ser da ordem de 3J.lm, após ataque químico, e em torno de lS0J.lm, após ataque 
eletroquímico [6, 7]. 

A eficiência de detecção de traços no detector depende do tipo de partícula detectada e 
das condições utilizadas nas etapas de revelação e contagem dos traços. Daí a importância 
da otimização das etapas de revelação e contagem dos traços [8]. 

DETECTORES ORGÂNICOS UTILIZADOS 

Neste trabalho, foram utilizados os detectores orgânicos Makrofol DE de 300J.lm de 
espessura, Lexan de 260J.lm e Tastrak de 1.000J.lm, utilizando ataque eletroquímico [8]. 

Os policarbonatos Makrofol DE e Lexan são susceptíveis ao ataque eletroquímico. O 
Tastrak é o detector mais recente lançado no mercado sendo recomendado pelo fabricante o 
ataque químico convencional para a revelação dos traços [8]. 

O Lexan é um plástico transparente, fornecido com as duas faces cobertas por 
membranas plásticas protetoras (mylar) de espessuras, respectivamente, de 26J.lm e SOJ.lm, a 
face irradiada é a coberta com o plástico de menor espessura e de aspecto fosco [8]. 

No Makrofol DE, as faces são diferentes, uma lisa e brilhante e a outra levemente 
fosca. A face a ser irradiada é a brilhante [8]. 

O detector Tastrak é um plástico transparente. Ambas as faces do plástico podem 
ser irradiadas e vem protegidas com mylar a ser retirado ao se irradiar o detector [8]. 

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

Sistema de Irradiação 

Os detectores foram cortados em quadrados de, aproximadamente, 4cm2 de área. Foram 
irradiados durante 30 segundos por uma fonte de 241Am, de 144 Bq. A irradiação é feita em 
contato direto e em geometria 2p com o detector. 

Sistema de Revelação 

O sistema utilizado para o ataque eletroquímico foi desenvolvido pelo Centro de 
Pesquisas Nucleares de Karlsruhe, na Alemanha e compõe-se de duas partes: o sistema de 
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alta tensão e câmara de ataque eletroquímico. O experimento é desenvolvido à temperatura 
ambiente. O reagente utilizado na revelação dos traços foi o KOH. A concentração mais 
adequada foi 8N de KOH, em uma mistura em volume de 80% de KOH e 20% de álcool 
etílico. O pré-ataque foi de 1 hora (ataque químico) e o ataque eletroquímico de 3 horas. Para 
os detectores policarbonatos Lexan e Makrofol DE utilizou-se 800V a 2kHz, e para o carbonato 
Tastrak a tensão elétrica aplicada foi de 1.900V a 8kHz [8]. 

Sistema de Contagem 

O sistema de contagem consiste de um microcomputador acoplado a um microscópio por 
uma câmara de vídeo. Foi utilizado o "software Imagem Pró-Plus", que permite o tratamento, 
a digitalização e a contagem da imagem digitalizada automaticamente. Este software é 
específico para análise metalográfica e foi adaptado com total eficiência para contagem de 
traços em plásticos [8]. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Radiação de Fundo 

Vinte detectores não inadiados de cada tipo foram submetidos a ataque eletroquímico 
para se determinar o número de traços provenientes da radiação de fundo, Tabela 1. 

Detectores Traços/cm2 

Lexan 25 ± 6 

Makrofol DE 180 ± 25 

Tastrak o 

Tabela 1: Valor Médio e Desvio Padrão da Contagem da Radiação de Fundo 

Diâmetro dos Traços 

Observa-se que o aumento da densidade de traços reduz o tamanho dos traços, o que 
pode ser explicado pelo fenômeno de intenupção do arvoreamento [8]. Para verificar este 
comportamento, foram inadiados 18 detectores Lexan, e verificado o comportamento do 
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diâmetro dos traços no intervalo de 15 a 240 segundos de exposição à fonte de 24 1Arn, 

Figura 1. 
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Figura 1: Diâmetro Versus Densidade de Traços 

Saturação de Traços no Sistema de Contagem Automática 

Foi verificada a capacidade máxima de contagem de traços do sistema de contagem 
automática, utilizando o detector Lexan. Variou-se o tempo de exposição da fonte de 15 a 
310 segundos, e observou-se que a contagem dos traços saturava acima de 240 segundos 
em, aproximadamente, 3500 traços/cm2

, Figura 2. 

Energia 

Para se determinar a energia da partícula incidente na qual o detector apresenta maior 
eficiência para as condições de revelação estabelecidas, diferentes espessuras de absorvedor 
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Figura 4: Eficiência de Contagem Comparando a Leitora-Copiadora de Microfichas e o Programa "Imagem Pró-Plus" 

Reprodutibilidade da Leitura 

Este trabalho determinou a reprodutibilidade da leitura no sistema de contagem utilizado. 
Para isto, um detector Lexan irradiado e revelado, foi contado 20 vezes, utilizando a mesma 
rotina, Figura 5. A reprodutibilidade foi de 0,3%, com intervalo de confiança de 95%, 
utilizando a distribuição t de Student, bicaudal [8]. 
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Reprodutibilidade da Técnica 

Um teste de reprodutibilidade foi realizado em um conjunto de 14 detectores Lexan 
irradiados e revelados, Figura 6. Por ser o processo de irradiação manual, as diferenças dos 
resultados podem ser atribuídas a erros introduzidos na irradiação, à variação de traços 
produzidos pela radiação de fundo e ao erro introduzido pelo sistema de contagem utilizado. 

A reprodutibilidade da técnica calculada foi de 7% [8]. Este resultado mostra a necessidade 
de se repetir esta experiência utilizando um maior número de amostras. 
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Figura 6: Detectores Contados para se Verificar a Reprodutibilidade da Técnica 

CONCLUSÕES 

o fabricante do detector Tastrak recomenda o ataque químico convencional. Neste trabalho, 
o detector Tastrak foi submetido às condições do ataque eletroquímico com resultados 
satisfatórios. 

Em baixas freqüências, os traços não são desenvolvidos, o que se explica pela grande 
amplitude do movimento dos íons, de forma a se ter no local dos traços, baixa densidade de 
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íons. À medida que se aumenta a freqüência, a amplitude do movimento dos íons diminui, 
resultando maior densidade de Íons e, conseqüentemente, aumento do diâmetro e da densidade 
de traços revelados. 

Para evitar condições de pré-ataque mais severas, devem ser utilizados absorvedores 
adequados de energia sobre a face do detector a ser irradiada, conforme a energia da partícula 
a ser observada. O detector Lexan é fornecido pelo fabricante com um plástico protetor de 
261-1.m, o que o torna eficiente para partículas de energia de 5,48MeY. Os detectores Makrofol 
DE e Tastrak necessitam do uso do absorvedor para esta energia. 

Foram levantadas as curvas de eficiência de detecção, que apresentaram a forma gaussiana 
esperada. 

A implementação do sistema de contagem automática proporcionou, em relação a leitora
copiadora de microfichas, maior velocidade na contagem, redução de tempo, economia de 
material, precisão no número de eventos analisados, capacidade de armazenamento dos dados 
e padronização na interpretação e leitura dos eventos analisados. O processo de contagem 
manual dos traços, para um lote de vinte detectores consome, em média, dois dias. O programa 
"Imagem Pró-Plus" realiza esta operação em duas horas. O sistema automático de contagem, 
que é utilizado em análises metalográficas, foi adaptado para contagem de traços nucleares 
com eficiência de, aproximadamente, 97% em relação ao sistema leitora-copiadora de 
microfichas e com reprodutibilidade de leitura de 0,3%, o que comprova o sucesso da 
implementação executada. Ambos os sistemas apresentam limitação de contagem. Na leitora
copiadora de microfichas fica em torno de 3.000 traços/cm2 [9] e no programa "Imagem 
Pró-Plus", em torno de 3.500 traços/cm2 [8]. []I] 
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À DECISÃO PARA MOBILIZAÇÃO 

DOS TRANSPORTES 

Rogério Oliveira da Silva (a) 
Vânia Barcellos Gouvêa Campos (b) 
Francisco José d'Almeida Diogo (c) 

INTRODUÇÃO 

Os modernos Sistemas de Informação têm incrementado o poder analítico das 
organizações, desenvolvido o potencial de diversas atividades e fornecido efetivo 
suporte à tomada de decisão. Por essas considerações, todos os governos têm 
direcionado esforços para desenvolvê-los e empregá-los de forma cada vez mais ampla. 

Neste contexto, não se permite, nos tempos atuais, que o planejamento da 
mobilização dos transportes seja feito com base em informações convencionais e 
restritas de outrora, mas sim, apoiado em Sistemas de Suporte à Decisão dotados de 
Sistemas de Informação e de recursos computacionais cada vez mais especializados. 

Segundo o chefe do Estado-Maior do Exército americano, Gen Dennis J. Reimer 
(GRANGE, D. L. & KELLEY, 1. A, 1998), "as Operações do século XXI basear-se-ão 
fundamentalmente no conhecimento oriundo da informação ... relevante coletada, 
processada, analisada e difundida por todo um complexo global de Sistemas. Esse 
ambiente de informação militar em evolução irá mudar radicalmente o estilo com que 
nós, o Exército, conduzimos operações em tempo de paz e em situações de conflito". 

Esta citação retrata uma das preocupações dos oficiais de qualquer exército, que é 
a disponibilidade das informações, devidamente atualizadas e analisadas, em que os 
órgãos de coordenação, controle e decisão possam se apoiar. 

a e c - Mestres em Ciências. 
b - Doutora em Ciências. 
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Simultaneamente às atividades relacionadas com o transporte administrativo de rotina, a 
Força Terrestre tem como atribuição permanente o planejamento sistemático da Mobilização 
dos Transportes. Tal planejamento tem sido executado sem o uso adequado dos recursos 
computacionais. O levantamento, a manipulação de dados regionais, a elaboração de planos, 
remessas e outros procedimentos cOlTelatos vêm sendo executados praticamente de forma 
manual. 

Além da mobilização dos transportes em situações de conflito, o planejamento de 
estratégias de evacuação em casos de acidentes deve ser feito com base em informações que 
possibilitem uma mobilização mais eficiente dos transportes, entre estas informações destaca
se: a população em risco, a localização dos abrigos ou zonas de segurança, a rede viária, a 
capacidade das rotas em potencial e os modos de transportes disponíveis. 

Neste contexto, apresenta-se neste artigo uma pesquisa desenvolvida no IME que gerou 
a dissertação de mestrado intitulada "Modelo de Apoio ao Planejamento da Mobilização dos 
Transportes" (Silva, 2001), recentemente concluída. Este trabalho teve como principais 
objetivos: 

• o desenvolvimento de um sistema de suporte à decisão, associando aspectos técnicos, 
econômicos e militares, de forma a racionalizar a utilização dos meios de transportes 
disponíveis numa situação de conflito ou de emergência; 

• a implementação de um protótipo automatizado para o apoio à tomada de decisão no 
planejamento da Mobilização dos Transportes; e 

• dar continuidade ao Projeto SIMMTRA - Sistema de Mobilização Militar dos 
Transportes que vem sendo desenvolvido desde 1993, com apoio da Diretoria de 
Transportes do Exército. 

Resumidamente, o Projeto SIMMTRA compreende o desenvolvimento de um Sistema 
de Informações para Transporte - SIT, contendo informações sobre os diversos meios de 
transportes, para subsidiar o planejamento e o gerenciamento da Mobilização dos Transportes. 
Até 2001, foram elaborados estudos e implementados protótipos informatizados para os modos 
Rodoviário, Ferroviário e Hidroviário, utilizando-se a linguagem SQL Oracle, voltada para 
o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados - SGBD Orac1e 7.3, da empresa Orac1e 
System Corporation. Atualmente, esse SGBD tem sido utilizado pelo Exército Brasileiro 
como ferramenta padrão para o desenvolvimento de aplicações em Banco de Dados. 

ESTRUTURA CONCEITUAL DO MODELO 
DE APOIO À DECISÃO 

De maneira genérica, define-se modelo como uma representação abstrata e simplificada 
de um sistema real, com a qual se pode explicar, reproduzir, simular ou testar seu 
comportamento. O modelo de apoio ao planejamento da mobilização militar dos transportes 

(~I i Vol. XVIII - 3Q Quadrimestre de 2001 71 



UM SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO PARA MOBILIZAÇÃO DOS TRANSPORTES 

consiste numa aplicação de técnicas de pesquisa operacional, com base em dados referentes 
às cargas e pessoal, aos recursos de transporte e ao cenário da situação vigente. A Figura 1 
apresenta a estrutura do modelo conceitual. 

Entrada de dados 

Carga: 
- Quantidade 
- Tipo e características 
- Origem e destino 
- Prazo 

Recursos de transporte: 
- Modos 

• tabelas de frete 
- Tipos de veículos: 

• capacidade 
• velocidade 

- Infra-estrutura: 

• dados geográficos 

Cenário: 
- Ação do inimigo 
- Condições do clima 

Resultados 

I J Pmeed;men'o, pam ']1 
I cálculo do nº de - Frota de veículos 

" I veículos a mobilizar e ~ - Fluxos alocados nas rotas 

~l para análise de ~ '------_C_ us_to_ d_as_ a_lte_rnativas 

Figura 1: Estrutura Conceitual do Modelo 

A estrutura do modelo proposto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema 
que fomeça respostas mais rápidas e mais precisas no caso de mobilização. Definindo o 
número de veículos necessários por categoria de carga e as melhores rotas. Assim, a estrutura 
compreende a integração de um banco de dados, com métodos de otimização e um SIG
Sistema de Informações Geográficas. 

No modelo proposto, os dados referentes às cargas compreendem suas características de 
natureza, peso, área e volume; os pontos de origem e de destino; os prazos em que devem 
chegar no seu destino etc. No Exército, estes dados são levantados pelas Diretorias, que 
informam a quantidade do suprimento da sua gestão que deve ser movimentada, sua natureza, 
locais de embarque, de destino e prazos. Assim, define-se "o que" deve ser transportado por 
natureza de carga e "de onde para onde transportar". 
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Segundo GONÇALO (1986), para compatibilizar os veículos a serem mobilizados com 
as caractetisticas da própria carga, torna-se necessário separar os suprimentos em dois grupos: 

a. Grupo de suprimentos normais 

Neste grupo se enquadram as cargas que podem ser transportadas em veículos fechados 
tipo carga geral. Devido ao fato de não exigirem nenhum outro tipo de veículo, formam 
apenas um grupo que, por sua vez, divide-se em tantos subgrupos quantas forem as classes 
de suprimentos a serem transportadas. 

b. Grupos de suprimentos especiais 

Os grupos de suprimentos especiais são aqueles que exigem veículos diferentes dos 
veículos fechados de carga geral, pela própria natureza das cargas e de suas respectivas 
caractel1sticas. Assim, podem ser classificados nos seguintes grupos: gêneros frigorificáveis, 
granéis sólidos, granéis líquidos (combustíveis e lubrificantes), peças de grande porte etc. 
Estes suprimentos compreendem tantos grupos quantos forem os diferentes tipos de veículos 
empregados no seu transporte, e cada grupo contém um número de subgrupos igual ao número 
de artigos que o compõem ou ao número de agrupamentos de artigos que possam ser 
transportados em um mesmo veículo. 

Os dados referentes aos recursos de transporte compreendem as caractetisticas dos meios 
de transporte (disponibilidade, capacidade, velocidade etc.), da infra-estrutura (vias, terminais 
e operação), restrições (gabarito, peso etc.), e outras descrições para os diferentes tipos de 
transporte (aéreo, telTestre e aquático). Todas estas informações serão obtidas por meio do 
banco de dados do SIMMTRA, que possui o cadastro da frota própria das Forças Armadas e 
das frotas de terceiros com possibilidades de atendimento à mobilização dos transportes. 

Os dados referentes ao cenário da situação vigente compreendem as áreas onde há 
possibilidades de ação do inimigo e de intelferência do clima. Estas informações fazem parte 
do planejamento global da operação militar e os parâmetros são definidos através de uma 
análise por um grupo de militares. 

Após a entrada dos dados, obtêm-se, com a utilização de métodos de otimização, o número 
de veículos a serem mobilizados e as melhores rotas. Esta etapa foi dividida em atividades 
distintas, algumas das quais usando métodos para otimizar e/ou agilizar suas tarefas, e outras 
das quais sem o uso destes métodos, conforme se pode observar no fluxograma representado 
na Figura 2. 

A formulação de opções de transpOlte é feita com base no conhecimento da malha viária 
e dos terminais que possam ser utilizados no deslocamento até um detenninado destino, ou 
seja, esta etapa visa a identificar a forma de realização do transporte, em relação às 
possibilidades de conjugação dos modais (unimodal ou multimodal). 
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~'------I -
Formular 

~ 
81'-------1 -

-----
opções de 
transportes 

Iteração para cada grupo de suprimentos 

Avaliar a -. Selecionar 
~ 

Calcular 
~ rede viária modo frota 

L--_ __ ~~.,I Resultados I 

Figura 2: Fluxograma dos procedimentos 

~ 
Analisar 

r--
rotas 

A seleção do modo é feita em função das opções formuladas e dos sistemas de transportes 
em cada trecho de rota. 

O cálculo da frota de veículos é baseado no modo de transporte selecionado, nas 
características da carga e na disponibilidade de caminhões, de vagões ou de embarcações 
para transportar cada grupo de suprimentos. 

Com o objetivo de racionalizar a mobilização dos transportes, adotou-se a seguinte 
premissa básica: alocar a demanda de cada grupo nos veículos adequados, de modo que o 
transporte seja executado com um número mínimo de veículos, respeitando-se a oferta 
disponível de cada tipo de veículo. Assim, definiu-se a seguinte função objetiva a ser 
minimizada: 

k 11 

Z = L LX . 
I,J 

;=1 j=1 

Onde: 
x . - Número de veículos tipo "j" que transportam suprimentos do subgrupo "i" 

I,J 

k - Número de subgrupos a transportar 
n - Número de tipos de veículos adequados 
A função objetiva anteriormente definida está sujeita às seguintes restrições: atendimento 

de demanda, disponibilidade de veículos e limite das variáveis. 
a) Restrições de atendimento de demanda: 
Tendo-se a capacidade útil de cada veículo e a demanda por subgrupo, montam-se as 

restrições do tipo: 
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n 

LCu.X ;::: D. 
I,J I,J I 

i = 1,2, ... , k 
j=1 

Onde: 
Di - Demanda do subgrupo "i", em toneladas 
Cu .. - Capacidade útil do veículo tipo "j" transportando o subgrupo "i", em toneladas; 

I,J 

b) Restrições da disponibilidade de veículos: 
Tendo-se o número de veículos disponíveis por tipo selecionado, montam-se as restrições 

do tipo: 
k 

L x . ~ NVD. 
I,J J 

; j = 1,2, ... , n 
i=l 

Onde: 
NVD. - Número total de veículos do tipo "j" disponíveis para o grupo considerado; 

J 

c) Linúte das Variáveis: 
O número de veículos de cada tipo a ser utilizado no transporte será sempre um valor 

inteiro positivo ou um valor igual a zero, portanto: 

X;::: O 
I,J 

; i = 1,2, .. . , k e j = 1, 2, ... , n 

Em resumo, o problema de determinar a menor frota de veículos para a alocação de 
demandas de diversos subgrupos de suprimentos militares, tem a seguinte formulação geral: 

k n 

MinZ= L LX 
I,J 

i=l j=1 

sujeito às restrições: 
n 

L Cu .. . x . ;::: D. 
I,J I.J I 

i = 1,2, .. . , k 
j=1 

k 

L X ~ NVD. 
I.J J 

; j = 1, 2, ... , n 
i=1 

X ;::: O 
I.J 

; i = 1,2, ... , k e j = 1,2, ... , n 
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Com base na formulação geral do problema descrita anteriormente, verificou-se que se 
trata de um caso típico de programação linear inteira, pois tem-se um problema de atribuir 
recursos limitados entre atividades competitivas da melhor maneira possível (ótima). Assim, 
este método de otimização foi proposto para o cálculo da frota de veículos a ser mobilizada. 

Na avaliação da rede, busca-se calcular os fatores de impedância associados aos segmentos 
da rede viária disponível entre o ponto de origem e de destino. Em análise de redes, a 
impedância pode ser definida, de acordo com a natureza do problema, como distância, tempo, 
custo, risco militar ou outro valor específico. 

No caso da mobilização dos transportes, em situações de conflito ou de emergência, o 
principal fator de impedância a ser analisado está ligado ao tempo de viagem. 

Sabe-se que, o tempo médio de viagem pode ser calculado pela relação entre o espaço 
percorrido e a velocidade média (T = S/V). Desta forma, deve-se analisar as velocidades 
médias de cada modo de transporte, que no caso deste estudo, limitam-se aos modos 
rodoviários, ferroviários e hidroviários e somar os tempos de transbordo nos terminais ao 
tempo médio de viagem calculado para cada alternativa de rota. 

Para a análise de redes utilizou-se o algoritmo de fluxo a custo mínimo de Busacker and 
Gowen (SMITH, D. K. M. A,1982), que visa a determinação das rotas mais adequadas para 
o deslocamento de uma determinada quantidade de veículos. 

Os algoritmos de fluxo a custo mínimo tratam do problema de enviar uma quantidade 
qualquer de fluxo e (denominado fluxo alvo) de uma origem s para um destino t numa rede 
genérica G na qual cada arco (i,j) tem uma capacidade ou limite superior C., bem como um 

I,} 

custo positivo d .. associado a este. Este custo d .. pode representar o tempo de viagem, distância, 
I ,) I ,} 

consumo de combustível, ou qualquer outra medida dependendo da aplicação desejada, ou 
mesmo um conjunto de medidas, tal como um custo generalizado. O objetivo dos algoritmos 
de custo mínimo é, então, encontrar os caminhos de fluxo que minimizam o custo (tempo, 
distância ou outro custo) total do transporte respeitando os limites de capacidade de cada 
link da rede. 

Além da definição das rotas, faz-se necessário verificar o custo monetário total de 
deslocamento. Para obter este valor na mobilização dos transportes é necessário a obtenção 
de tabelas com os fretes praticados pelas empresas mobilizadas. Os fretes, em geral, podem 
ser cobrados em função da quilometragem percorrida, do peso da carga, do valor da carga e 
das taxas ou tributos. 

Dentro do modelo proposto, os dados relativos ao frete estão armazenados no banco de 
dados do SIMMTRA. Assim, conhecendo-se as quantidades de suprimentos a serem 
transportados e as distâncias a percorrer para cada rota escolhida, é possível estimar o valor 
de frete a ser indenizado às empresas de transporte mobilizadas. 
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IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO 

Protótipos são sistemas desenvolvidos a partir de especificações preliminares e com a 
aparência dos produtos finais concluídos. As técnicas de Prototipação têm sido utilizadas 
para fornecer rápidas demonstrações funcionais de sistemas e obter retornos críticos dos 
usuários finais (LEÃO, 1988), constituindo-se atualmente em poderosas fenamentas de 
definição e validação de projetos. 

O protótipo em questão, denominado de Sistema de Informações Geográficas para a 
Mobilização Militar dos Transportes - SIGMMT, foi implementado utilizando Delphi 3.0, 
da empresa Borland International e com o Geographic Information Systems Developers Kit
GISDK, da empresa Caliper Corporation. 

Por meio do software Delphi, foi possível criar programas que acessam o Banco de Dados 
do SIMMTRA com o auxílio das interfaces gráficas desenvolvidas. A Figura 3 representa a 
arquitetura de integração do protótipo com as tabelas armazenadas no SIMMTRA. 

Transferência 
de dados 

v ..... , ,,,J .\! ,..doa MAflF_CD_CtASSIntA.CAll hWlFJ!O_LOTACA(U~ARGA [tJMR_atUlLWntD.4llE VAW\.Il[ " 
pus 14 12 

Pf'S 72 86 

PUR &1 W -.J 
~ • 72 J2 

~ ~ n 
~ w ~ ~ 

Figura 3: Arquitetura de integração do protótipo com o SIMMTRA 

_ • x 

As Figuras 4, 5 e 6 apresentam algumas telas do protótipo SIGMMT. A Figura 4 apresenta 
a tela de abertura com o menu principal, a Figura 5 apresenta a tela onde são escolhidos os 
veículos a serem utilizados na mobilização e na Figura 6 tem-se a janela com os custos por 
categoria de carga nas rotas. 
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78 

[ Menu Qemanda Qferta ,Çaminho C.l:!sto 

!:eitur a dos dados da malha 

!:eitur a da demanda 

~air 

Figura 4: Tela de abertura e acesso aos menus principais 

Ve ículos a serem analisados: IVAGOES :::J I VCI T _belas do " 1"'MTIlA I 

,._ .. , .. ·····,·····1-

Vagoe. cada. h ados: ...-rM-:-AA"'F:-_C:-:CO-_C""LA""'S-'-SI""F'-=-CA-:-CA"'"'O:TM:-A-:-A-=-F _"'"'M-=-O _-L"-OT:-A-=-CA-:-O-'_CA:-:-::-AG:--AT:E"'M'--MA=-_-=-Q-:-N_-:-Q-:-UA-:-N-=-Tl-=-OA-C:O-=-E'--V:-AG:--.~--'_M-C:[---'. ' 

Embarcações cadasltadas: 

~S 1 ~ 
Numero de Veic ulos g 

PDS 

PES 

PMA 

PMS 

PPS 

PNR 

PNS 

H-----j 

282 

Digite o numero de tipos de veiculas adequados 1340 

16 

12 
18 

86 

147 
[ancel I OK 

32 

300 

j 730 

----- --;:
58

1 

40 
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Selecione a tabela de frete: ]FERROVIARIO 

P ar a o transporte do subgrllpo 1: 
24960 reais para o trecho cuia extensão é 735 
Para o transporte do subgrllpo 2: 
8680 reais para o trecho cllia extensão é 735 
Para o transporte do subgrllpo 3: 
10640 reais para o trecho cuia extensão é 735 
Para o transporte do subgrupo 4: 
1960 reais par a o trecho cuia extensão é 735 
Para o transporte do subgrupo 5: 
4760 reais para o trecho cuia extensão é 735 

Calcu la 

900 .J 
1000 

1100 

1200 

Figura 6: Tela para cálculo das despesas de frete dos veículos mobilizados 

Finalmente, utilizando-se o software GIS-Maptitude integrado com o protótipo 
implementado em Delphi, são gerados mapas temáticos com as rotas resultantes da utilização 
do algOlitmo de Busacker and Gowen. A Figura 7 apresenta as rotas resultantes de uma 
aplicação realizada para o transporte de viaturas militares entre o Rio de janeiro (Estação 
Ferroviária de Arará) e Santa Maria. 

A integração com o SIG é feita por meio das rotinas em GISDK que auxiliam na 
transferência de dados dos links, tais como: códigos identificadores, nós iniciais e finais, 
capacidades e tempos médios de viagem, conforme mostra a Figura 8. 

CONCLUSÕES 

Nenhuma nação pode desconsiderar o uso de Sistemas de Apoio à Decisão em 
planejamentos de Mobilização dos Transportes. Além disso, as atividades que implicam no 
suporte de informações para cada Modo de Transporte devem ser feitas com a utilização de 
modernos Sistemas de Informação. 
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\, 
\ 

80 

Flu)(os alocados 
2 trens/dia 

- 3 trens/dia 

- 5 trens/di a 
Outros treohos 

O 50 ·100 150 

Miles 

Figura 7: Tela do SIG-Maptitude mostrando os fluxos de trens alocados nas ferrovias 

5 elecione no mapa de vias os trechos entre: OS! nós 
J._~_i!!_'HIi~ 

E scolha os campos a serem IJtilizados. 

Seleção: 

Capacidade ~"1lIiiiII 

Tempo 

U tilidadeR M 

OK . Cancel 1 Saida 

Figura 8: Tela de seleção das entidades e campos do GIS 
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o presente trabalho buscou contribuir de forma oportuna para a solução dos problemas 
de planejamento da Mobilização dos Transportes, uma vez que propôs para o cálculo da 
frota de veículos e para a análise de redes a utilização de técnicas de pesquisa operacional, 
basicamente fundamentadas nos métodos de otimização. 

Quanto às ferramentas utilizadas no desenvolvimento do protótipo: 
- Observou-se que o SGBD Orade 7.3 permite o acesso aos dados do SIMMTRA de 

maneira ágil, mesmo quando solicitados por meio de programas em Delphi. 
- Constatou-se que o SIG-Maptitude é muito versátil, pois permite a implementação de 

rotinas que facilitam a integração com programas em Delphi para resolver problemas 
de análise de redes que não estão incorporados a este SIG. Foi observado também que 
o sistema manipula grandes quantidades de dados e fornece saídas gráficas de fácil 
assimilação, como mapas temáticos e tabelas. 

- O software Delphi 3.0 mostrou-se adequado para a integração com o SGBD Orade e 
com o SIG-Maptitude. rn::l 
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Resumos de Dissertações 
de Doutorado e Mestrado 

Doutorado 

ORGANOFOSFORADOS 
POLIDENTADOS SIMÉTRICOS 

Autora: LUia de Amorim 

Orientadora: Whei Oh Lin 

(Tese defendida no IME) 

o presente trabalho descreve a síntese e caracterização de compostos bifosforilados simé

tricos visando a obenção de materiais com potencial capacidade ligante. 

Foram sintetizados 18 compostos que, de acordo com a natureza do heteroátomo participan

te, serão tratados por fosforiltiouréias (30), fosforiluréias (29) , fosforamidas (31), 

fosforilisotiouréias (33) e fosforilguanidinas (32) simétricas. 
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° diisopropilfosfito foi utilizado como material de partida. As fosforilisotiouréias (33) e as 

fosforilguanidinas (32) foram obtidas através de uma reação bifásica desenvolvida por Zhao & Lin. 

As fosforiltiouréias (30) e as fosforiluréias (29) foram preparadas através dos respectivos intermedi

ários diisopropoxifosforilisotiocianatidato e diisopropoxifosforilisocianatidato. As fosforamidas (31) 

foram sintetizadas pelos dois métodos, ou seja, através do diisopropilclorofosfonato e pelo sistema 

bifásico de Zhao & Lin. 

Todos os compostos foram devidamente caracterizados por Espetrometria de Infravermelho (IV), 

Espetrometria de Massas e Espetrometria de Ressonância Magnética Nuclear (RMN). 

Estudos prévios de complexação realizados através da espetrometria de UV mostram que ligantes 

tipo fosforiltiouréias simétricas (30) formam complexos com os Íons Cu+2, Zn+2 e Pb+2. 

INTERAÇÃO DE NITRO GUANIL HIDRAZONAS 
AROMÁ TICAS TRIPANOCIDAS COM ALBUMINA 
DO SORO BOVINO E DNA POR RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR 

Autora: Luzineide Wanderley Tinoco 

Orientador: José Daniel Figueroa Vil!w; PhD 

(Tese defendida no IME, em agosto de 1998) 

A possibilidade de interação das nitro guanil hidrazonas aromáticas (NGHAs) derivadas do (o, m e 

p)-nitrobenzaldeído (GH2NB, GH3NB e GH4NB) com o DNA e com as proteínas plasmáticas foi 

investigada neste trabalho com o objetivo de adquirir algum conhecimento sobre o mecanismo de 

ação destes compostos e das reais possibilidades de sua aplicação na quimioprofilaxia do sangue 

contaminado por T.cruzi nas áreas endêmicas. 

A escolha do tampão HOAc/NaOAc, com pH 4,75 a 20°C, para os estudos de interação, foi feita 

após um estudo sobre a síntese dos sais de NGHAs com AcO-, CI- , pTsO-, NO), HP042 , S042 e 

S20)2 e a influência dos diferentes contra-ânions na solubilidade das drogas. A atribuição inequívoca 

dos valores de deslocamento químico aos hidrogênios e carbonos das NGHAs em tampão acético foi 

realizada através de técnicas de RMN em uma e duas dimensões. 

Foi feito um estudo sobre a possibilidade de interação intermolecular destes compostos, a qual 

poderia afetar os estudos posteriores de interação droga-biopolímeros. Os resultados obtidos por 8 e 

TI sugerem que as três drogas apresentam uma certa tendência para a associação droga-droga, 

sendo a GH3NB a que mais mostra esta tendência. Estes resultados são confirmados pelos 

valores de 'te determinados através da utilização de TI s, com a GH3NB apresentando o maior 
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valor de 'Cc(6,6 x 10- 10) a GH2NB com um valor intermediário ('Cc = 5,3 x 10- 10) e a GH4NB com o 

menor valor ('Cc = 1,06 x 10-11). 

Para complementar os estudos de interação droga-droga foi feito um estudo por modelagem 

molecular, que confirmou a tendência das nitro guanil hidrazonas para formar dímeros. De acordo 

com os resultados de modelagem molecular, consistentes com o estudo por RMN, a GH4NB, que 

apresenta a maior atividade tripanocida, seria a droga com os terminais catiônicos mais livres. 

Na tentativa de determinar o número de sítios de interação da GH3NB por molécula de BSA e a 

constante de associação do complexo, foi feito um estudo por diálise de equilíbrio. Os resultados, 

difíceis de serem reproduzidos, mostram que a interação GH3NB-BSA é, provavelmente, fraca e 

inespecífica. 

O estudo de interação das NGHAs com a BSA seguiu o mesmo procedimento utilizado para o 

estudo das NGHAs puras por RMN. Com a utilização das medidas de Tls foi possível determi

nar o 'Cc para as NGHAs na presença de BSA, [GH2NB('Cc = 4,2 x 10-9), GH3NB ('Cc = 1,5 x 10-9) 

e GH4NB ('Cc = 1,8 x 10-9). Considerando que quanto maior 'Cc menor a mobilidade da molécula, 

pode-se dizer que o grau de interação das NGHAs com BSA aumenta na ordem 

GH3NB<GH4NB<GH2NB. 

O estudo de interação das NGHAs com o DNA foi feito unicamente através das medidas de TI' 

para uma única concentração das drogas e do DNA e com temperatura constante. Este estudo 

mostrou que, nas condições nas quais os experimentos foram realizados, não ocorre qualquer interação 

entre as NGHAs e o DNA. 

ESTUDOS FÍSICO-QUÍMICOS DE COMPOSTOS 
ORGÂNICOS CONTENDO FÓSFORO 

Autora: Regina Célia Rebouças Dalston 

Orientadora: Whei Oh Lin 

(Tese defendida no IME, em 11 de março de 1998) 

O presente trabalho consiste no levantamento de dados termodinâmicos e cinéticos de 

dialcoxifosforilguanidinas, uréias e tiouréias. Foram determinadas as entalpias de fusão e formação 

de alguns desses compostos já desenvolvidos, anteriormente, no Instituto Militar de Engenharia. Foi 

realizado um estudo cinético da degradação da tiouréia, a temperatura ambiente, em diversos meios 

aquosos, em diferentes pH's, que contribuíram para a melhor definição das condições de reação de 

fosforilação da tiouréia. 

Adicionalmente, realizou-se um estudo de basicidade, foram desenvolvidas novas substâncias de

rivadas do fosfito de diisobutila, de acordo com a equação geral: 
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NaOH/Hp 
(i-BuO)2P(=O)H + HR -----.... ~ (i-BuO)2P(=O)R 

CCl
4 

/ EtOH 

R = -NHC(=NH)NH2 

-NHC(=S)NH2 

-NH(CH2)2CH(CH)2 

-NHCH(CH
3
)C2Hs 

A basicidade de alguns desses compostos orgânicos contendo fósforo foi determinada por titulação 

potenciométrica em meio acético com ácido perc1órico, acrescentando acetato de mercúrio para 

melhorar a resolução das curvas de titulação. 

Mestrado 

GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA SDH 
SEGUNDO A ARQUITETURA TMN: 

UM ESTUDO DE CASO 

Autora: Miriam Celi Luvisari Rumiantzejf 

Orientadora: Eunice Luvizotto Medina Pissolato 

(Tese defendida no IME, em 9 de março de 1998) 

O trabalho se propõe a definir os requisitos, um conjunto de funções de gerência da Hierarquia 

Digital Síncrona (SDH) segundo o modelo da arquitetura TMN (Telecommunications Management 

Network). 

Para tanto, contém uma descrição da TMN, seus objetivos e estruturação. Descreve o conceito de 

gerência em camadas segundo a definição dos processos de gerência, sob o ponto de vista de uma 

Empresa Operadora de Telecomunicações, as arquiteturas física, lógica e de informações que compôem 

o modelo da TMN e o conceito de interface padrão, sobre o qual se suporta todo o modelo. 

(~Jí i Vol. XVIII - 3º Quadrimestre de 2001 85 



RESUMOS DE DISSERTAÇÕES DE DOUTORADO E MESTRADO 

Para descrever a SDH é apresentado o modelo de arquitetura genérica de redes de transporte 

definida pelo ITU, que pode ser utilizado na descrição do funcionamento de qualquer rede de trans

porte. Como exemplo, o trabalho contempla sua aplicação à rede PDH (Plesiochronous Digital 

Hierarchy) . 

A partir do modelo genérico de redes são então descritas as características de funcionamento, 

estruturas de multiplexação e mecanismos de gerência, que serão explorados através de uma aplica

ção prática: uma sub-rede SDH real, instalada na Telelj. 

O trabalho contém uma descrição da constituição física da sub-rede (localização dos equipamentos 

e topologia da sub-rede) e das funções de gerência de elemento de rede para a área funcional de 

configuração, exigidas quando da aquisição da sub-rede. 

Estes requisitos são então analisados e, com base em publicações recentes, incluindo recomenda

ções de organismos padronizadores, e de experiência profissional pessoal, o trabalho propõe, para a 

área de gerência de configuração, um novo conjunto de funções de gerência dos elementos que 

compõem a sub-rede. 

Seguindo a hierarquia de gerência em camadas preconizada no modelo, o trabalho propõe ainda um 

conjunto de funções para a gerência da sub-rede, considerando a mesma área funcional. 

Entretanto, por serem geréricas, as funções de gerência definidas podem ser estendidas a qualquer 

sub-rede SDH, de qualquer topologia, o que amplia o seu campo de aplicação. 

Concluindo, o trabalho traça alguns cenários de evolução das aplicações de gerência e as perspec

tivas futuras de integração, que constituem o objetivo principal da TMN. 

ANÁLISE DINÂMICA DE CHASSI VEICULAR 
UTILIZANDO OS PROCEDIMENTOS GENERALIZADOS 

DA TÉCNICA DOS GRAFOS DE LIGAÇÃO 

Autor: Renato Seixas da Rocha 

Orientador: Fernando Ribeiro da Silva 

(Tese defendida no !ME, em 19 de março de 1998) 

A flexibilidade da estrutura de veículos terrestres pesados torna-se relevante em função das 

deformações apreciáveis a que estas ficam sujeitas, principalmente quando submetidas a condi

ções dinâmicas. 
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Assim, o principal objetivo do trabalho é explorar a utilização da técnica generalizada dos Grafos de 

Ligação na modelagem da dinâmica vertical de veículos automotores terrestres com chassis flexíveis. 

Para isso, foram utilizados os procedimentos desta técnica para realizar-se o acoplamento dinâmico 

entre o subsistema estrutural com parâmetros distribuídos, que representa o chassi, e os subsistemas 

com parâmetros concentrados que representam os passageiros, motor e suspensão. 

Na modelagem do chassi fez-se uso dos procedimentos da análise estrutural dinâmica através da 

técnica dos Grafos de Ligação. Com estes procedimentos, o modelo dinâmico obtido com a discretização 

do chassi pelo Método dos Elementos Finitos é integralmente aproveitado pela técnica dos Grafos de 

Ligação. 

r modelo escolhido para a análise no trabalho procura representar através dos seus parâmetros 

geométricos e físicos, o chassi de um ônibus urbano com motor dianteiro e suspensão de feixe de 

molas. O grafo multiligação correspondente ao sistema global do veículo, é construído justapondo-se 

os três grafos desenvolvidos individualmente para cada tipo de subsistema: o chassi discretizado por 

elementos finitos , os passageiros e motor e as suspensões. 

O modelo matemático linear na forma de estado foi obtido diretamente do Grafo de Ligação global 

do veículo. Este modelo é caracterizdo por um sistema de equações diferenciais ordinárias do tipo 

stif.f("de difícil solução") e para simulá-lo foram utilizados três procedimentos distintos: o modelo de 

espaço de estado de tempo discreto; a sub-rotina DIVPAG da biblioteca IMSL em linguagem 

FORTRAN e a função LSIM do programa MATLAB. 

Foram simulados o comportamento do veículo passando obliquamente sobre um obstáculo (que

bra-molas) e trafegando sobre diferentes classes de estradas, que foram geradas randomicamente. 

Foram vários os resultados obtidos, como por exemplo: deformações dinâmicas das molas da suspen

são; tensões normais induzidas no chassi; acelerações verticais dos passageiros, o que possibilitou a 

análise de conforto proporcionada pelo veÍCulo, segundo a norma ISO 2631/1: 1997; e algumas análi

ses relativas às interações energéticas entre a dinâmica veltical do veículo e o seu sistema propulsor. 

A modelagem e a obtenção do modelo matemático global do veículo através da técnica dos Grafos 

de Ligação, mostrou-se bastante simples. Assim, a utilização desta técnica da engenharia de sistemas 

se constitui numa boa alternativa na modelagem de veículos terrestres, onde sejam considerados os 

efeitos da flexiblidade estrutural. 

FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE COLETIVO 
RODOVIA RIO URBANO 

Autor: Salvador Cardoso 

Orientadores: Laerte de Holanda Sales Filhos - DSc 

Vânia Barcellos Gouvêa Campos - DSc 

(Tese defendida no IME, em 1 º de abIiI de 1998) 
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o trabalho em questão apresenta uma consolidação de procedimentos de fiscalização dos serviços 

de transporte coletivo urbano brasileiro e opiniões de especialistas em transportes urbanos de diversos 

organismos, de tal forma a ser utilizado como fonte de consulta por municípios de pequeno e médio 

porte que estejam interessados na formação de seus órgãos gestores de transporte coletivo, ou ainda 

auxliando nas medidas a serem tomadas, subsidiando propostas mais adequadas a cada situação. 

São abordados também algum aspectos da gestão dos transportes no que se refere à delegação 

dos serviços, às leis e às responsabilidades tanto do Poder Público quanto das Empresas Operadoras 

que exploram os serviços . 

No que concerne à fiscalização são apresentados tipos de organização, estruturas, procedimentos, 

atribuições, parâmetros e equipamentos de apoio e de automação eletrônica, referentes ao desenvol

vimento dessa atividade por prte dos órgãos gestores, visando ao controle e à fiscalização de veículos, 

prepostos e documentos operacionais, seja nos terminais , garagens ou corredores urbanos. 

Para melhor entendimento do trabalho desenvolvido são incluídos em um segundo volume os se

guintes anexos glossários, legislação, procedimentos para preenchimento de formulários e modelos, 

infra-estrutura e equipamentos de apoio e de inspeção, plano emergencial de greve, precedimentos do 

corpo de fiscalização e registradores de velocidade. 

A partir desta consolidação, são propostas alternativas para estruturação e implementação da 

atividade de fiscalização, classificada em distintas situações e medidas para aumentar sua eficácia. 

PROCEDIMENTO PARA SELEÇÃO DE MÉTODO 
PARA MANUTENÇÃO DA GEOMETRIA 
DA SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA 

Autor: Henrique Alexandre Dourado Lima 

Orientadores: Maria Cristina Fogliatti de Sinay - PhD 

Carlos Alceu Rodrigues - MC 

(Tese defendida no 1ME, em 15 de abril de 1998) 

O objetivo do presente trabalho é o de propor um procedimento que auxilie na seleção do método 

de correção geométrica da superestrutura ferroviária a ser utilizado levando em consideração carac

terísticas da via e dos métodos de manutenção. 

Inicialmente, são apresentados conceitos sobre via permanente e seus componentes, acompanhan

do uma revisão da literatura pesquisada sobre os parâmetros geométricos da superestrutura da via 

permanente e os seus possíveis defeitos. São definidos os fatores de degradação ferroviária e as 
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formas de se determinar a qualidade da via. Em seguida são abordadas as tolerâncias dos parâmetros 

geométricos. É definido o objtivo da manutenção da via permanente sendo identificados os principais 

serviços que integram essas atividades, sempre enfocando aquelas ligadas diretamente à correção 

geométrica. 

Os três métodos correntes de correção geométrica (manual, semi-mecanizada e mecanizada) são 

descritos de forma detalhada, evidenciando suas diferenças em relação à produtividade, custos de 

aquisição e manutenção dos equipamentos, custos com combustível e lubrificante, custos com deslo

camentos e vida útil dos serviços. 

A partir da identificação das variáveis que compõem os custos de correção geométrica é proposto 

um procedimento para selecionar o método ou combinação de métodos que apresente o menor índice 

custo/benefício para uma determinada situação. 

A utilização do procedimento em um caso prático confirma a aplicabilidade do mesmo mostrando 

que, além de selecionar o método de correção, ele pode ser utilizado como ferramenta para tomada de 

decisão, auxiliando na previsão de custos, análises de cenários e dimensionamento das equipes. 

UMA CONTRIBUIÇÃO AO PLANEJAMENTO DO 
TRANSPORTE DE CARGAS EM ÁREAS URBANAS 

Autor: Jorge Alberto de Carvalho 

Orientadores: Laerte de Holanda Sales Filho - DSc 

Ângelo Francisco Martins Gonçalves - DSc 

(Tese defendida no 1ME, em 16 de abril de 1998) 

O objetivo do presente trabalho é contribuir para o planejamento da movimentação de cargas em 

áreas urbanas, a partir de uma investigação exploratórià e descritiva, baseada no levantamento de 

medidas adotadas em algumas cidades brasileiras e também de cidades dos países hoje considerados 

desenvolvidos, bem como em abordagens teóricas sobre o assunto pesquisadas na literatura. 

São enfatizadas questões relacionadas com esse tipo de movimentação, no que concerne à nature

za, características, problemas vinculados, impactos ambientais, tipos de veículos e tipos de cargas, 

dentre outras. 

O estudo tanto ressalta a importância de movimentação das cargas nas áreas urbanas como iden

tifica a carência de metodologia consolidada para o seu planejamento, seja no nível restrito apenas às 

cargas, como em âmbito sistêmico e integrado com o planejamento tradicional de transportes urbano 

de passageiros. 

c~, i Vol. XVIII - 3º Ouadrimestre de 2001 89 



RESUMOS DE DISSERTAÇÕES DE DOUTORADO E MESTRADO 

Neste sentido, e com base nas experiências e considerações teóricas levantadas, são estruturadas 

alguns princípios, que servem de subsídios ao processo de planejamento da movimentação das cargas 

em áreas urbanas. 

Dentre as contribuições advindas da presente tese, pode-se dizer que a incorporação dos transpor

tes de cargas no processo de planejamento do transporte urbano pode resultar em melhora 

significativa no sistema de transporte urbano como um todo e criar um correspondente benefício 

para a comunidade. 

ANÁLISE NUMÉRICA D,A INTERAÇÃO DE 
DEFEITOS QUALIFICA VEIS COMO HIC 

Autora: Ana Lucia Hortencio dos Santos de Souza 

Orientador: Cícero Vianna de Abreu - Coronel 

(Tese defendida no IME, em 27 de abril de 1998) 

Este trabalho utiliza o Método dos Elementos Finitos para estudar numericamente a interação de 

defeitos qualificávies como Trincamento Induzido por Hidrogênio - HIC (Hydrogen lnduced 

Cracking). 

O modelo de placa contendo duas trincas passantes foi escolhido para efeito de comparação com 

outros estudos. As condições de contorno resumem-se em pressão na superfície das trincas e tensões 

remotas atuando paralelamente ao eixo x. A placa nestas condições simula a parede e um tubo ou de 

um vaso de pressão. 

Do ponto de vista da Mecânica da fratura, o modo de falha operante é o modo I de abertura 

paralelamente ao eixo x. A placa nestas condições simula a parede de um tubo ou de um vaso de 

pressão. 

Do ponto de vista da Mecânica da Fratura, o modo de falha operante é o modo I de abertura de 

trinca. As condições necessárias para o início de propagação são dadas pelos parâmetros de energia 

conhecidos por CTOD (deslocamento de abertura de trinca) e integral J. 

O principal objetivo desta análise é tratar o problema da fragilização por hidrogênio pela aplicação 

do conceito de instabilidade de supelfície como um fenômeno de instabilidade plástica, e, assim, 

comprovar a possibilidade de associar tal fenômeno aos parâmetros de Mecânica da Fratura. Este 

fato favorece o desenvolvimento futuro de um critério similar ao desenvolvido por Rice e Johnson 

para extensão de trincas dúcteis. 

Dentro de duas possíveis configurações no posicionamento das trincas, trincas frontais e trincas 

defasadas, as distâncias entre as pontas das trincas foram diminuídas e os valores de deformação 
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plástica nos nós foram monitorados. Um valor de carga crítico foi obtido pelo valor de deformação 

plástica para início de instabilidade de superfície definido em análise considerando a bifurcação de 

fluxo plástico. 

Os resultados mostraram que somente no caso de trincas defasadas a instabilidade de superfície 

correspondeu a valores de CTOD e integral J críticos. 

FERRAMENTA PARA MINERAÇÃO DE DADOS 
COM INTERFACE INTELIGENTE 

Autor: João Luiz Alves de Barros 

Orientador: Emmanuel Piseces Lopes Passos 

(Tese defendida no IME, em 29 de abril de 1998) 

O objetivo da tese é o desenvolvimento de uma ferramenta destinada à obtenção de conhecimen

tos em bancos de dados, empregando técnicas inteligentes como redes neurais e algoritmos genéti

cos. 

Para atingir esse objetivo é abordada a compreensão de uma metodologia completa do processo de 

KDD (descoberta de conhecimentos em bancos de dados), que é implementada na ferramenta 

construída. 

Como contribuição adicional da tese, são apresentadas as diferentes visões sobre como realizar a 

mineração de dados. 

Na parte final do trabalho, é mostrada a aplicação da ferramenta construída com alguns casos 

reais. 

FONTES DE REFERÊNCIA DE RADIONUCLÍDEOS 
EMISSORES ALFA 

Autor: Paulo Alberto Lima da Cruz 

(Tese defendida no IME, em 6 de maio de 1998) 

Neste trabalho são apresentados os procedimentos de preparação de fontes puntiformes individuais 

e mistas de 233U, 23SpU, 241Am 244Cm, e fontes extensas de 241Am desenvolvidas pela técnica de 

eletrodeposição desses radionuclídeos em suporte de aço niquelado. 

Obteve-se rendimento de deposição superior a 90% e fontes com qualidade equivalente às fontes 

padrões de laboratórios primários de metrologia de radionuclídeos utilizados. Da mesma forma, a 
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homogeneidade de deposição com dispersão da ordem de 10% para as fontes preparadas é equivalente 

a das fontes padrões. 

As fontes mistas preparadas apresentaram espectros com picos característicos dos radionuclídeos 

bem-definidos e resolvidos com resolução em energia da mesma ordem das fontes individuais. Isso 

permitiu a determinação das quantidades dos radionuclídeos presentes, por meio de fontes individuais 

e de fontes mistas simuladas a partir de fontes individuais, com incerteza de 2,5%. 

A metodologia proposta para a avaliação da homogeneidade de deposição permitiu verificar como 

ocorreu a deposição e quantificar a dispersão. 

A estabilidade em longo prazo verificada para as fontes extensas apresentou uma variação de 

0,2%, relativamente ao padrão primário de 239PU depositado em platina. 

Resolução em energia das fontes com valores similares aos padrões primários, homogeneidade de 

deposição da mesma ordem dos valores recomendados na literatura e estabilidade em longo prazo, 

qualificam essas fontes como fontes de referência. 

SISTEMAS DE GESTÃO PARA A EXCELÊNCIA: 
Um enfoque para a indústria de software 

Autor: Carlos Mathias Mota Vargas 

Orientador: Paulo Afonso Lopes da Silva, PhD 

(Tese defendida no IME, em 19 de maio de 1998) 

Esta tese tem como objetivo analisar comparativamente as metodologias para o aprimoramento do 

processo de desenvolvimento de software intituladas Modelo de Maturidade da Capabilidade 

para Sofnvare - SEI/SW-CMM, v. 1.1 (Capability Maturity Model for Software) e a Norma 

NBR ISO 9000-3/1993 com os Critérios de Excelência do Prêmio Nacional da Qualidade -

PNQ/1998 criando as bases para o desenvolvimento de uma metodologia para a excelência em 

software, agregando os seus benefícios. 

92 

Desta forma
7 
objetiva-se agregar valor ao processo de decisão das organizações que: 

• pretendam utilizar metodologias de aprimoramento nos seus processos de desenvolvimento de 

software, podendo também se auto-avaliarem; 

• apóiam a indústria de software no intuito de torná-la de exportação pela criação de critérios 

de avaliação da excelência; e 

• pretendem utilizar critérios de avaliação de fornecedores. 

A metodologia utilizada para as comparações compreendeu duas etapas: 
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ETAPA I - Identificação das atividades - Constituiu-se em identificar as atividades de cada 

sistema de gestão, dentro de suas peculiaridades: 

• Critérios do PNQ: Identificaram-se dentro de cada um dos 20 itens de avaliação as atividades 

contidas nas áreas a serem abordadas. 

• Norma NBR ISO 9000-3: Foram identificadas todas as atividades em todos os quesitos de 

suas 22 cláusulas. 

• Modelo CMM: Consideraram-se todas as práticas-chave agrupadas dentro de suas 18 áreas

chave de processo e em suas características comuns . 

ETAPA 11 - Identificação das similaridades - Constituiu-se em utilizar os Critérios do PNQ 

como referência de identificar similaridades nas atividades com os demais sistemas de gestão: 

• Norma NBR ISO 9000-3: Analisou-se cada uma das atividades identificadas buscando 

similaridades com os critérios do PNQ. 

• Modelo CMM: Inicialmente consideraram-se os escopos das características comuns, 

denominadas: Comprometimento com a execução, Capacitação para a execução, Medição 

e Análises e Verificação da implementação, identificando-se suas respectivas áreas-chave. 

Após isto, buscou-se analisar as práticas-chave contidas nas atividades a executar (a caracte

rística comum que restava) para então identificar as similaridades com os critérios do PNQ. 

Com essas comparações foram respondidas as seguintes perguntas: 

1. Como está a similaridade dos sistemas de gestão com os critérios de excelência do PNQ? 

2. Qual a contribuição principal desses sistemas de gestão? 

3. Qual é a melhor forma de utilização dos sistemas de gestão estudados? 

Conclui-se que para o desenvolvimento de um sistema de gestão para a excelência em software 

deve-se usar os critérios do PNQ como uma base para o sistema de gestão, incorporando a ele o 

Modelo CMM, principalmente no que se refei'e à gestão de processos a serem implementados na 

organização de sofnvare e à Norma NBR ISO 9000-3 como um instrumento de entendimento desses 

processos, considerando neste sistema de gestão o seu processo de documentação e de avaliação 

pelas auditorias. 

Entre as recomendações de continuidade encontram-se: 

• Considerar a versão 2.0 do Modelo CMM (em elaboração), o Modelo SPICE (também em 

elaboração) e as normas da qualidade do produto no contexto do sistema de gestão para a 

excelência em Software, atualizando e integrando a qualidade do produto e a qualidade do 

processo. 

• Utilizar os critérios do PNQ como um instrumento gerencial. 

• Verificar se existe correlação entre a pontuação dos critérios do PNQ, o nível de maturid~rle do 

Modelo CMM e a obtenção de certificação ISO 9001. 
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• Verificar o impacto do nível de maturidade, da obtenção da certificação ISO 9001 e da premiação 

do PNQ nos resultados das organizações, considerando-se inclusive o nível de satisfação das 

partes interessadas. 

AVALIAÇÃO DE DANOS POR FADIGA 
EM LIGAS DE ALUMÍNIO 

Autor: Pedro Augusto de Souza Lopes Cosentino - Cap QEM Met 

Orientadora: Martha Patrícia Bufrón Guillén - Prof.l PhD 

(Tese defendida no 1ME, em 17 de junho de 1998) 

Os materiais metálicos, em especial as ligas de engenharia para fins estruturais são altamente 

complexos. Esta complexidade está ilustrada esquematicamente na Figura 1, onde se vêem as 

particularidades rrllcroestruturais (nem todas estão necessariamente sempre presentes no matetial) e 

dois dos principais modos de fratura, a fratura transgranular e a intergranular. 

átomo 

célula elementar 

94 

/ 
precipitação nos 

contornos de grão 

partículas de 2' fase 

fratura transgranular 

Figura 1: Características microestruturais dos materia metálicos 
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Além disso, a maioria dos materiais estruturais é policristalino. Eles consistem em um agregado de 

grãos, onde cada um possui uma orientação clistalina particular. A avaliação e a quantificação de 

como evolui o dano na microestrutura do material é um desafio permanente para o Engenheiro de 

Materiais. 

O dano responsável pela maioria das falhas em serviço provocadas por solicitações mecânicas é a 

fadiga.! Particularmente, no setor aeronáutico tem crescido a preocupação com a fadiga dos materiais. 

Nos últimos anos quase 2 mil aviões sofreram sérios acidentes provocados pela fadiga e hoje em dia 

ocorrem cerca de cem acidentes por ano.2 

O alumínio é o principal material utilizado na fabricação de componentes estruturais para a aviação 

e, devido às crescentes exigências de resistência mecânica, tolerância ao dano e durabilidade das 

novas aeronaves bem como a extensão da vida das que estão voando atualmente, torna-se importante 

avaliar os danos das ligas sujeitas a carregamentos cíclicos. 

As ferramentas utilizadas na análise da fadiga são as seguintes:3 

• A compreensão detalhada da microestrutura. A metalurgia física está num alto nível de 

compreensão. Dentre alguns aspectos incluem-se: movimento das discordâncias e a interação 

da microestrutura do material com elas. 

• Máquinas de ensaio e equipamentos de laboratório. O instrumental dos laboratórios possui um 

padrão adequado às necessidades experimentais. 

• Mecânica da fratura, que é a mecânica aplicada a um corpo sólido com trincas, utilizadas 

intensamente para modelar estruturas de engenharia com resultados satisfatórios. 

• Métodos computacionais poderosos. 

• Possibilidade de medidas e de análises estatísticas das cargas de fadiga em serviço. 

A fadiga é, porém, um problema multidisciplinar. Dois objetivos primários podem ser definidos: a 

compreensão dos mecanismos físicos básicos do processo de fadiga e o desenvolvimento de métodos 

de previsão da resistência à fadiga, da vida em fadiga e do crescimento da trinca. 

Em fadiga, é necessário obter um amplo conhecimento das relações existentes entre a microestrutura 

e as propriedades cíclicas a serem alcançadas. A microestrutura que oferece a melhor resistência a 

iniciação da trinca pode não ser a mais resistente à propagação. 

A microestrutura de um material é definida por vários parâmetros, tais como a estrutura de 

discordâncias (densidade e a EFE - energia de falha de empilhamento) estrutura dos grãos (distribuição 

do tamanho e da forma), conteúdo de segunda fase (fração volumétrica tamanho e distribuição) e a 

estrutura do contorno de grão. Outro parâmetro é a distribuição da orientação dos grãos individuais. 

A orientação de cada grão individual é definida por um conjunto de eixos ortogonais fixos em cada 

grão e correlacionados com um sistema de coordenadas externas. Quando a distribuição das orientações 

dos grãos deixa de ser aleatória diz-se que o material apresenta textura". Diversas propriedades 

importantes dos materiais dependem da orientação do cristal, ou seja, elas são anisotrópicas. 
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A textura pode se alterar durante o processamento e o uso do material. Ela pode ser medida 

globalmente através de técnicas de difração de raios-X ou de neutrôns. 

A textura do material é heterogênea numa escala microscópica o que poderia propiciar a falha do 

material em conseqüência destas heterogeneidades. Assim, a determinação da orientação individual 

dos grãos e sub-grãos em pequenas regiões é importante para esclarecer a evolução dos danos 

causados ao material pela fadiga. 

Estudou-se a alteração da Olientação cristalina na região danificada pelo processo de fadiga utilizando 

a técnica de Microscopia de Imagens por Orientação (MIO). Esta técnica utiliza a análise dos padrões 

de J(jkuchi formados pela reflexão dos elétrons retroespalhados no Microscópio Eletrônico de Varredura 

(MEV) na determinação das orientações dos grãos individuais. Estas, então, podem ser relacionadas 

diretamente com a microestrutura e com a posição da trinca, no caso dos materiais fadigados. 

A técnica surgiu comercialmente no inicio da década de 19904 com a utilização da fibra óptica para 

a captura dos padrões e a digitalização destes para a indexação através de um método de análise de 

imagens, cristalografia e textura. 

A primeira e principal aplicação desta técnica tem sido o estudo da recristalização dos metais. Há 

um amplo potencial para a aplicação da MIO no campo das ciências dos materiais. Ressalta-se aqui 

o pioneirismo da utilização desta técnica para analisar os danos provocados pela fadiga no material. 

Neste trabalho foram estudados os danos causados pela propagação de trincas por fadiga em duas 

ligas de alunúnio utilizadas tradicionalmente pela indústria aeronáutica, a A17475T7351 e a 

A 17050T7451. 

Determinaram-se as taxas de propagação da trinca em função da razão de tensões R (tensão 

mínima/tensão máxima), utilizando a Mecânica da Fratura. Verificou-se que um aumento de R 

corresponde a um aumento na taxa de propagação. Utilizou-se os seguintes valores para R: O, 1; 0,4 

e 0,7. 

Em paralelo, foi analisada o efeito de sobrecargas na propagação da trinca. Utilizaram-se sobrecargas 

de magnitudes correspondentes a 50%, 75 % e 100%. O retardamento desta propagação só foi 

constatado para sobrecargas acima de 75%. Analisando as superfícies de fratura no Microscópio 

Eletrônico de Varredura, constatou-se o efeito das sobrecargas. Estas reduziram a rugosidade da 

superfície de fratura e promoveram a formação de trincas secundárias. 

Utilizou-se pela primeira vez a Microscopia de Imagens por Orientação (MIO) para analisar os 

efeitos da passagem da trinca no material. Constatou-se a mudança na microtextura do material junto 

á superfície de fratura, indicando assim que ocorre a rotação dos planos cristalográficos do material 

pela criação da trinca. A análise da região submetida à sobrecarga mostrou uma forte heterogeneidade 

da estrutura cristalográfica 

Tentou-se avaliar a subestrutura de discordâncias do alul1Únio provocadas pelos danos por fadiga 

em amplitude constante e os danos provocados pelas sobrecargas, utilizando a Microscopia Eletrônica 
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de Transmissão (MET), mas não foi possível devido à rugosidade da supelfície de fratura impedir a 

formação de imagem com suficiente contraste para se visualizar a subestrutura de discordâncias. 

As principais conclusões do trabalho foram: 

• Observou-se a atuação do mecanismo do fechamento da trinca para a propagação em amplitude 

constante. O efeito das sobrecargas torna-se efetivo a partir de 75%, sobrecargas em torno de 

50% não influenciam as taxas de propagação. 

• A trinca de fadiga promove uma alteração da orientação dos planos clistalinos do material nas 

suas imediações quando de sua passagem. 

• Os dados indicam aparentemente que possa ocorrer a ativação de diferentes planos de 

deslizamento com a sobrecarga. Planos estes que expostos ao ambiente podem se oxidar com 

mais facilidade, promovendo o fechamento da trinca. 

• A sobrecarga promove uma forte desorientação dos planos cristalinos. O retardamento observado, 

talvez seja uma conseqüência da trinca ter que se reorientar novamente de modo favorável à 

sua propagação. 
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PROCEDIMENTO PARA A VIABILIZAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS PRIVADOS EM FERROVIAS 

Autor: Waldercy do Carmo 

Orientadores: Fernando Luiz Cumplido MacDowell da Costa 

Vânia Barcellos Gouvêa Campos 

(Tese defendida no IME, em 13 de julho de 1998) 
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Esta dissertação de mestrado aborda o Processo de Concessões públicas da infra-estrutura dos 

transportes, explorando a intima relação entre as concessões e a diminuição dos custos operacionais 

no transpOIte, fruto da exigência da abeltura da economia brasileira e do fortalecimento do MERCOSUL, 

visando a ampliar a capacidade dos corredores de transporte que o alimentam. 

Para atingir o objetivo foram pesquisados o modelo de concessão brasileiro, os modelos de concessão 

utilizados no exterior, a importância da contribuição da iniciativa privada nos corredores de transportes 

e a evolução da legislação pertinente. 

Todo o trabalho foi desenvolvido de acordo com a tendência mundial de parceria público-privada 

que originou o projet finance, com o financiamento dos projetos de infra-estrutura recebendo como 

garantia o cashfLow do empreendimento com uma divisão balanceada de riscos equacionados entre 

patrocinadores, credores e beneficiários. 

Busca alternativa para o problema da ociosidade dos corredores ferroviários, atraindo empresários 

rodoviários, donos das cargas, para o sistema ferroviário. Propõe a utilização de uma das tecnologias 

mais avançadas no mundo o road rai/er (Car Less), técnica capaz de revolucionar o transporte 

intermodal brasileiro, estuda o transporte de contêineres e destaca a evolução da taxa de crescimento 

de utilização dos mesmos no transporte de carga geral. 

Admite condições de operação, comportamento de linha, freqüência, velocidade, confiabilidade 

etc., para que as ferrovias possuam sistemas operacionais com credibilidade, que possibilite desenhar 

uma logística mais adequada ao mercado de transporte atual de carga geral. 

Metodologia Proposta 

Propõe uma metodologia que aborda de forma sistêmica a utilização de corredores de transporte 

onde se encontram várias modalidades de transportes, com características peculiares e interdependentes. 

O procedimento permite avaliar sob o ponto de vista da Empresa Privada, as conseqüências do 

estabelecimento das prioridades que se deseja como atingimento de metas e outras restritivas, como 

o montante de investimentos passíveis de aplicação no tempo, no intuito de obter a configuração, que 

melhor atenda o objetivo de captar para o transporte ferroviário uma parcela da carga geral transportada 

pelo modo rodoviário. 

Importância do Trabalho 

O Governo brasileiro está consciente de que a consolidação da ampla reforma do Estado, iniciada 

em 1988, é cada vez mais premente e fundamental para torná-lo mais atuante em suas funções típicas 

de regulador e fiscalizador, delegando a execução dos serviços públicos à iniciativa privada. 

O Governo Federal, na definição do PND Programa Nacional de Desestatização, procurou tanto 

viabilizar a melhoria dos produtos e serviços das ferrovias estatais, em termos do aumento da eficiência 

e melhoria do padrão de qualidade e preço, quanto desonerar o Estado de encargos presentes e 
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futuros, dado o cenário de escassez de recursos públicos, tendo especial interesse em tornar o processo 

de concessão atrativo aos investidores privados. 

O PND tornou-se uma das esperanças do Governo para que o Brasil retome o crescimento 

econômico, alicerçado sobre um Estado forte e apoiado numa economia de livre mercado. 

DESEMPENHO DINÂMICO E ADAPTAÇÃO DE 
CONTROLES AUTOMÁTICOS DE GERAÇÃO 

Autor: Eduardo de Medeiros Brandi 

Orientador: Jorge Luiz de Araújo Jardim 

(Tese defendida no IME, em 14 de julho de 1998) 

Um levantamento dos controles de regulação primária e secundária dos geradores e sua modelagem 

é apresentado. 

O critério atual de ajuste do Bias para os Controles Automáticos de Geração (CAG) para a 

característica de resposta natural de freqüência de um sistema é revisto. Estes critérios são baseados 

na análise em regime permanente. É apresentado que as aproximações que envolvem este critério 

não são válidas quando o efeito das dinâmicas do sistema é levado em consideração. 

Um novo critério de ajuste baseado somente no desempenho dinâmico do CAG é proposto. O 

ajuste dos Controles Automáticos de Geração para atender ao desempenho dinâmico desejado, utili

zando-se o Controle Adaptativo de Modelo de Referência (controle direto) que é projetado e avaliado. 

O controle adaptativo é utilizado para manter o desempenho dinâmico desejado sob variações 

paramétricas significativas. As leis de controle adaptativo empregado se baseiam na teoria da 

passividade. 

QUALIDADE NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES 
PARA O SETOR DE TRANSPORTES 

Autor: Gilberto Jorge da Cruz Araújo 

Orientadores: Maria Cristina Fogliatti de Sinay 

Paulo Roberto Dias Morales 

(Tese defendida no IME, em 30 de julho de 1998) 
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o objetivo principal desta tese é estudar o Método do Albedo aplicado a duas camadas e vários 

grupos de energia. 

As principais ferramentas de modelagem nucleares disponíveis para blindagem incluem a aproximação 

da difusão, teoria de transporte e técnicas de Monte Carlo. A teoria de transporte ou o Método de 

Monte Carlo são habitualmente usados para análise de blindagem onde investigações de penetração 

são mais sensíveis a aspectos direcionais. 

O Método do Albedo aplicado ao nêutron a multigrupos é caracterizado por acompanhar a radiação 

e está baseado nos dados de saída das matrizes de reflexão [a], absorção [b] e transmissão [g] de 

cada camada. 

No capítulo lI, foi analisado um caso particular de cálculos neutrônicos para múltiplas camadas, em 

uma blindagem, usando o Método do Albedo aplicado ao nêutron para um grupo de energia. Foi 

modelado e desenvolvido o algoritmo e então feito uma aplicação para um grupo de energia e quatro 

camadas. Os resultados obtidos, quando comparados com o método da difusão, foram excelentes. 

No capítulo I1I, foi analisado um caso particular de cálculos neutrônicos para múltiplas camadas, 

em uma blindagem, usando o Método do Albedo aplicado ao nêutron para dois grupos de energia. Foi 

modelado e desenvolvido o algoritmo e então feita uma aplicação para dois grupos de energia e três 

camadas. Os resultados obtidos, quando comparados com o método da difusão, foram excelentes. 

No capítulo IV foi analisado um caso particular de cálculos neutrônicos para duas camadas e 

multigrupos de energia, em uma blindagem usando o Método do Albedo aplicado ao nêutron para seis 

grupos de energia e duas camadas. Foi modelado e desenvolvido o algoritmo e então feita uma 

aplicação para um grupo de energia e quatro camadas. Os resultados obtidos, quando comparados 

com o método da difusão, foram excelentes. 

Os resultados dos cálculos teóricos confirmaram a validade do Método do Albedo aplicado ao 

nêutron, para multigrupos de energia, em análises de blindagem dos tipos tratados nesta pesquisa. 
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Nem tudo que reluz é ouro. 
Provérbio Popular 

Poema é uma única expressão literária imortal e 

não há nada de tão péssimo escrito que não tenha 

algum pensamento que valha. 
Austregésilo de Athayde 
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Desenvolvimento 
e Tecnologia 

INDÚSTRIA BÉLICA BRASILEIRA: 
SUBSÍDIOS PARA UMA AVALIAÇÃO 

Wanderley Ferreira de Amoriln Júnior* 

INTRODUÇÃO 

o Brasil realmente teve um Complexo Industrial Militar? Realmente dominamos, 
pelo menos por um período, alta tecnologia militar? O setor de produção militar foi 
realmente importante para a nossa economia? É viável a criação e a manutenção de 
uma Indústria Bélica Nacional? Esse trabalho foi criado com objeti vo de tentar fornecer 
subsídios para respostas dessas perguntas que são extremamente imp0l1antes para a 
nossa Segurança e Soberania Nacional. 

ORIGENS DA INDÚSTRIA BÉLICA BRASILEIRA 

A produção de armamentos no Brasil se iniciou em 1808, quando o Arsenal de 
Marinha do Rio de Janeiro passou a produzir navios para a Marinha de Guerra, criada 
naquele ano com o objetivo de defender D. João VI e a Corte portuguesa que tinha no 
Brasil o refúgio contra as investidas de Napoleão Bonaparte. 

Ainda em 1808, temos a criação da Fábrica de Pólvora do Rio de Janeiro, 
objetivando a produção de explosivos e propelentes para munição. Também data deste 
século a Fábrica do Realengo, destinada à fabricação de munição de Infantaria, já 
então dotada de cartuchos metálicos. 

Na virada do século XIX para XX, observa-se a emergência da Fábrica de Pólvora 
sem Fumaça (Piquete - SP), em 1909, que teve seu nome mudado para Fábrica de 
Pólvora e Explosivos de Piquete e mais recentemente, para Fábrica Presidente Vargas. 

* Engenheiro Mecânico (UFPB) e Mestrando (em fase de conclusão) em Blindagem para Proteção 
Balística pela UFPB - UFRJ (COPPE) E-mail: wanderleyamorim@bol.cm.br 
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Também é importante registrar, aqui, a produção de carros de combate e canhões, pelos 
paulistas em 1932 (contando com o apoio do IPT) além das fábricas que surgiram na década 
de 1930 sob a responsabilidade do Ministério do Exército. 

Na iniciativa privada, a primeira fábrica de armamentos aparece no final do século XIX: 
a Fábrica Rossi, especializada em armas leves. Surge também a Taurus S.A., localizada no 
Rio grande do Sul, fundada em 1939. Data de 1926 a Companhia Brasileira de Cartuchos 
(Santo André - SP), voltada para a produção de munição. 

Em função da grande sazonalidade que tem marcado a Indústria de Material Bélico 
brasileira, vamos considerar que essa indústria surgiu a partir de 1960 (até meados da década 
de 1960, basicamente todas as linhas de produção de armamentos estavam reunidas em três 
velhos arsenais e onze fábricas do Exército, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e na 
Base do Galeão - onde eram construídos pequenos aviões de treinamento, com tecnologia 
estrangeira). 

A criação do Centro Técnico Aeroespacial (CTA), pode ser considerada o marco inicial 
da indústria de armamentos brasileira. A partir de 1964, os militares passaram a promover o 
reequipamento das Forças Armadas. A produção interna de armamentos foi então estimulada 
e criou-se o Grupo Permanente de Mobilização Industrial (GPMI), cuja função seria incentivar 
os empresários nacionais a entrar no ramo da produção armamentista. 

Outro evento importante para a indústria armamentista brasileira foi o cancelamento dos 
acordos de cooperação militar com os EUA ocorrido em 1977. Por esses acordos, o Brasil 
recebia equipamentos produzidos pelos norte-americanos, já obsoletos. 

Em meio a esse processo, o governo começou a desenvolver políticas de apoio à produção 
interna de armamentos: 

- compra de equipamentos nacionais, o que podia garantir e consolidar a produção; 
- protecionismo em relação aos produtores internos; 
- transferência para a Embraer, a custo zero, dos projetos desenvolvidos pelo CTA; 
- canalização de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico 

para a pesquisa militar. 
Dotado dessa dinâmica, o setor bélico brasileiro assinou contratos com empresas francesas, 

italianas, alemãs e britânicas para adquirir tecnologia moderna. E desenvolveu pesquisas 
próprias, sempre de olho na possibilidade de exportar. No bojo desse dinamismo surgem as 
três grandes empresas produtoras/montadoras/exportadoras do setor bélico nacional: Embraer, 
Engesa e Avibrás. 

SOBRE O CONCEITO DE INDÚSTRIA BÉLICA 

A indústria bélica pode ser definida stricto sensu como o conjunto das atividades industriais 
que tem por função a fabricação e a venda de armas. Precisamos melhorar essa definição se 
quisermos melhor delimitar e identificar essa indústria. 
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Se trabalharmos com a expressão de indústria de material bélico não poderemos distinguir 
qualitativamente a produção brasileira de armas leves e munições da de Sistemas de Armas 
que surge a partir da década de 1970. A expressão de indústria de material de emprego 
militar é pouco precisa, pois envolve as indústrias de botas e uniformes militares que não 
estão em crise. 

O SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) estabelece uma classificação 
sobre a natureza das armas que são: 

• Armas leves: fuzis , metralhadoras etc. 
• Armas médias ou semipesadas: morteiro, peças de artilharia em geral e de defesa 

antiaérea. 
• Armas pesadas (major Weapons): aviação, marinha de guerra, blindados e mísseis . 
Partindo desta classificação podemos concluir que o conjunto de atividades industriais 

dirigidas para a fabricação e as vendas dessas três grandes categorias de armamentos constitui 
o que correntemente se denomina indústria bélica ou de armamentos. Mas precisamos ampliar 
este conceito, pois a guerra não é só travada com instrumentos que causem diretamente 
destruição, mas também com instrumentos que quando usados pelo setor militar auxiliam, 
muitas vezes de forma decisiva, na defesa ou na preparação para a destruição. 

Uma melhor definição seria para a indústria bélica: o conjunto de produtos cujos objetivos 
são a destruição ou a preparação para a destruição. 

Com base nessas considerações, Saraiva propôs um esquema simplificado sobre a forma 
de inserção no tecido industrial das empresas envolvidas na produção de material bélico 
podendo ser assim esboçada: 

• Categoria A: constituída por fabricantes de armas leves, médias e pesadas. 
• Categoria B: indústrias que produzem componentes e subsistemas para as três grandes 

categorias de armas. Ex.: motores, lagartas para carros-de-combate, equipamentos de 
proteção individual, de comunicação e etc. 

• Categoria C: indústrias capazes de rápida reconversão (de fabricação civil para a militar). 
Alguns tentam evitar os resultados das pesquisas sobre a industrialização militar brasileira 

através de um falso questionamento conceitual/terminológico perdendo-se o rumo das 
discussões vitais para o entendimento desse processo de industrialização. 

REAL TAMANHO DA INDÚSTRIA DE 
ARMAMENTOS BRASILEIRA 

o superdimensionamento da indústria bélica brasileira divulgada pela mídia 
especializada e não-especializada com apoio de seus "patronos" faz parte da história recente 
de nosso País. Justificando motivos de segurança nacional dados sobre o tamanho e real 
desempenho dessa indústria foram escondidos da opinião pública. Essa campanha de 
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desinformação oficial visava a atrair mais vendas e principalmente justificar investimentos 
feitos nessa área. Porém com a clise no setor esse muro de desinformação veio a baixo. E 
pesquisadores civis altamente qualificados trabalhando em centros de pesquisas de excelência 
conseguiriam, por meio de trabalhos de pesquisa em nível de tese de doutorado, desmistificar 
esse universo de falsas informações. Portanto vamos agora conhecer os resultados dessas 
pesqUisas. 

Segundo Saraiva (membro do Núcleo de Estudos Estratégicos da UNICAMP e colaborador 
do SIPRI) a indústria bélica brasileira teria as seguintes dimensões: 

• Na Categoria A - 43 empresas sendo que 40 dependentes do setor militar e 3 
independentes. 

• Na Categoria B - 152 empresas sendo que 34 dependentes do setor militar e 118 
independen tes. 

• Na Categoria C - 11 empresas. 
A produção bélica bra.sileira é extremamente concentrada, um pequeno número de grandes 

empresas detêm parcela considerável do capital, investimentos, mão-de-obra e vendas da 
produção militar. 

Total de 206 empresas e apenas 43 empresas de armamentos stricto sensu. 
Roberto Lopes afirma que a indústria de equipamento militar movimenta cerca de 55 

empresas de armamentos empregando 17 mil pessoas (dados de 1980). 
Resultados de pesquisas feitas por Dagnino (1989), Rodrigues (1991) e Franko - Jones 

(1992) apontam para o setor como algo que dificilmente ultrapassa a casa de 40 empresas 
produtoras de armamentos ou subsistemas de fim militar, talvez menos de 10 produtoras de 
armamentos de uso final. Sua mão-de-obra empregada em números de dezembro de 1992 foi 
de no máximo 20 mil pessoas (provavelmente jamais teria ultrapassado 50 mil pessoas no 
período de maior produção bélica). 

Dagnino em sua tese de pós - doutoramento nos fornece o seguinte dado que inclui o 
total de trabalhadores das empresas produtoras de armas e munições ou componentes (também 
orientado para fins civis) e das instalações da Forças Armadas: o total de trabalhadores 
alcançou um valor máximo em 1986 de cerca de 39 mil pessoas. Neste ano a população 
economicamente ativa era de 61 milhões de pessoas, o pessoal ocupado era de 59 milhões de 
pessoas e o emprego na indústria de 9 milhões. Ou seja, o emprego na indústria de armamentos 
brasileira era 0,4 % do gerado na indústria e 0,06% do total da economia brasileira, ou seja, 
insignificante no cenário industrial nacional. 

Portanto essas pesquisas demonstraram que a indústria de armamentos brasileira estava 
muito longe do tão propalado número de 350 empresas e 100 mil empregados divulgados na 
mídia nacional pelos seus "patronos" durante a década de 1980. Esses números eram prati
camente um slogan da campanha de desinformação feita por nossa indústria de mmamentos. 
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REAL IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA INDÚSTRIA DE 
ARMAMENTOS BRASILEIRA 

Fazendo parte da campanha de desinformação sobre a indústria bélica brasileira constava 
o superdimensionamento da sua importância econômica para o Brasil. Falsa era a idéia dos 
bilhões de dólares ganhos na exportação ou sua benéfica influência na balança comercial do 
nosso País e até mesmo a posição de quinto maior exportador de armamentos do mundo. 
Portanto vamos continuar conhecendo os resultados das pesquisas. 

Dagnino em sua tese de pós - doutorado chegou às seguintes conclusões: 
• As empresas de armamentos divulgavam na imprensa valor de contrato de fomecimento 

com outros países a serem cumpridos durante vários anos como sendo o valor das 
exportações daquele ano. 

• A exportação de armamentos nunca ultrapassou o pico de 570 milhões de dólares 
alcançado em 1987, estando a média do período de 1975-1988 situada em 186 milhões 
de dólares anuais. 

• A CACEX (Carteira do Comércio Extetior) foi desmoralizada apresentando informações 
sobre o setor no mínimo de forma inadequada (Ex.: veículos blindados exportados 
eram classificados como outros veículos automotores e foguetes como tubos de aço 
sem costura). 

• A indústria de armamentos brasileira cresceu rapidamente durante o período recessivo 
no início da década de 1980, porém a participação da mesma no valor da produção 
industrial brasileira foi inferior a 0,9% e sua participação no PIB não alcança 0,2% . 

• O balanço final do armamentismo brasileiro durante o período estudado teria sido: 
para cada 100 dólares do produto teria ocorrido uma importação (de insumos para a 
produção e de armamentos para as Forças Armadas), de 53 dólares e uma exportação 
de 40 dólares. Em resumo: a indústria de armamentos brasileira além de insignificante 
do ponto de vista da produção e do emprego, teve um efeito líquido negativo sobre a 
balança comercial brasileira (Dado: aproximadamente 20% do preço final do avião de 
treinamento Tucano da Embraer é devido à importação da sua turbina da Pratt & Whitney 
canadense, Canca) . 

• A participação dos armamentos brasileiros no total das compras militares realizadas 
pelos países sul-americanos durante o período de 1981-1985 foi de cerca de 4%. Essa 
porcentagem é muito pequena quando comparada com outras mercadorias brasileiras 
de intensidade tecnológica semelhante (como produtos automobilísticos) no total das 
importações realizadas por esses países. Os principais compradores foram a Argentina, 
a Venezuela e o Peru. 

• Os países do "Mundo Industrializado" são responsáveis por aproximadamente 95% de 
toda exportação e aquisição de armamento no mundo (dado do SIPRI: no período de 
1985-89 à OTAN adquiriu 546 bilhões de dólares de armamentos, considerando que o 
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mesmo tenha sido feito pelo Pacto de Varsóvia e sabendo que o Terceiro Mundo adquiriu 
106 bilhões de dólares chegamos a conclusão que o Terceiro Mundo só foi responsável 
durante esse período por 6% da aquisição total de armas no mundo). 

Devemos lembrar que essa porcentagem de 5% do mercado de armamentos não ocupado 
pelos países do "Mundo Industrializado" tem que ser dividido com mais 10 países que 
produzem armamentos que são: Israel, África do Sul, Coréia do Sul, Índia, Egito, Grécia, 
Argentina, Taiwan, Chile, Paquistão (Conca). 

Proença comenta que fontes bem-informadas da imprensa revelaram uma tendência, nem 
sempre acidental, de misturar pedidos com entregas, encomendas plurianuais com dinheiro 
em caixa e a registrar uma mesma venda mais de uma vez como se fosse um novo negócio. 

Saraiva, em pesquisa realizada em 1985 chegou às seguintes conclusões: 
• Não se sabe se as exportações de armamentos brasileiras (por falta de estudos 

específicos) são benéficas a nossa balança comercial, pois os armamentos nacionais 
dependem de importações substanciais de componentes, subsistemas e tecnologia, além 
de receberem de sucessivos governo pós-1964 subsídios creditícios e fiscais. É 
necessário saber se a produção militar contribuiu ou não para o agravamento do déficit 
público. 

• Não é evidente a importância direta das empresas produtoras de armas para a dinâmica 
dos setores metalúrgico, mecânico, químico e eletroeletrônico e só se confirmando 
importante para o setor de matedal de transporte (Embraer e Engesa). 

• Não é evidente a rentabilidade econômica da maioria das empresas do setor. 
• Segundo dados do próprio governo, 95% da produção de armas brasileira é para a 

exportação. 
Em 1989 Saraiva realizou uma pesquisa sobre a nossa indústria bélica ainda mais completa, 

e o que era hipótese na pesquisa anterior (1985) virou conclusão, portanto temos as seguintes 
conclusões: 

• A importância da nossa indústria bélica para o desenvolvimento do nosso parque 
industrial é muito pouca. 

• Insignificante peso da demanda de fabricantes de armamentos por produtos e serviços 
de empresas de diferentes setores industriais que embora sejam capazes de produzir 
para a área militar, dela se afastaram mais ainda na segunda metade dos anos de 1980. 

• Baixa rentabilidade econômica das empresas produtoras de armas, inclusive no tocante 
as exportações. 

Portanto essas pesquisas demonstraram que a indústria de armamentos brasileira estava 
muito longe do tão propalado número de 3 bilhões de dólares de exportação anual para mais 
de 33 nações ou de ser uma poderosa "alavanca" que impulsionaria o nosso desenvolvimento 
industrial. 
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REAL IMPORTÂNCIA TECNOLÓGICA DA INDÚSTRIA DE 
ARMAMENTOS BRASILEIRA 

Também fazendo parte da campanha de desinformação sobre a indústria bélica brasileira 
constava o superdimensionamento da sua importância tecnológica para o Brasil. Falsa era a 
idéia do domínio de alta-tecnologia e da transferência da mesma para outros setores industriais 
do nosso País. 

Saraiva em pesquisa realizada em 1985 chegou às seguintes conclusões: 
• Grau de autonomia e de independência em matéria de produção de armamentos da 

nossa indústria muito limitada, restrita em grande parte a armas de segunda categoria 
(armas médias e semipesadas, segundo classificação do SIPRI), apoiada na importação 
de tecnologia mesmo no campo de armas leves e médias. 

Dagnino, em sua tese de pós-doutorado, chegou às seguintes conclusões: 
• Mostrou que os gastos com P&D militar, durante o período estudado, não foi o divulgado 

pelo o governo de 0,7% do orçamento público dedicado à Ciência e à Tecnologia, 
sendo, na verdade, de 20%, o que nos dá uma relação do orçamento disponível para a 
pesquisa/participação da indústria de armamentos sobre o PIE (0,2%) de 100: 1 que é 
muito inferior a americana (10:1). 

• A transferência de tecnologia militar para as indústrias de produção civil é contestada 
nos países chamados de primeiro mundo, portanto dificilmente poderia ocorrer em um 
país tecnologicamente dependente como o Brasil (com poucas exceções) . 

• A indústria aeronáutica mundial é pouco verticalizada, portanto, seu impacto econômico 
é muito pequeno em uma nação. Não há evidências dos 400 fornecedores nacionais da 
Embraer. 

• Existe dúvida da possibilidade das empresas nacionais e transnacionais de produção 
civil se interessarem por uma tecnologia desenvolvida no Brasil, pois, tradicionalmente 
nesse setor a importação de tecnologia em forma de "caixa preta" é regra geral com 
poucas exceções. 

Schwarz (1987) calcula um índice de dependência de tecnologia estrangeira na indústria 
de armamentos do Brasil de 0,47%. Ou seja, 47% da produção priorizam os acordos de co
produção ou de licenciamento de tecnologia. O método de Schwarz, no entanto, subestima 
o papel das fontes externas no aprendizado tecnológico. Por exemplo: no caso dos veículos 
blindados da Engesa ele não contabiliza como dependência tecnológica a importação do 
projeto do canhão belga da empresa Cockerril (Canca), pois se isto fosse feito o índice de 
dependência seria ainda maior. 

Conca, analisando a dependência de importação e exportação das principais indústrias 
militares brasileiras entre 1975-88, chegou à seguinte conclusão: os altos níveis de dependência 
externa para componentes e tecnologia têm permanecido, enquanto novos produtos são 
desenvolvidos. 
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o projeto do cano-de-combate Osório da Engesa é bem emblemático da nossa indústlia 
bélica. Neste veículo, o motor, o canhão, o sistema de controle de tiro, a suspensão, o sistema 
de transmissão, a tone, os equipamentos óticos são importados, cabendo à Engesa a sua 
montagem. 

DISCUSSÃO ECONÔMICA-TECNOLÓGICA PARA 
A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO QE UMA INDÚSTRIA 

DE MATERIAL BELICO 

Por que falhamos na construção da nossa indústria bélica? É viável a construção de uma 
indústria bélica nacional? Fomeceremos agora subsídios teóricos para mostrar a complexidade 
da resposta de tais perguntas com o desejo de contribuir de alguma forma para a discussão de 
tão importante tema nacional. 

Sistemas de Armas 

A sofisticação crescente do armamento fez aparecer o Sistema de Armas, onde não mais 
entra em jogo somente o atirador e a arma, mas toda uma estrutura de homens, engenhos e 
equipamentos, cuja finalidade é obter a máxima eficiência no cumprimento de uma missão 
operacional. Sistema de Armas é o conjunto de armas, equipamentos militares e os compo
nentes necessários à sua operação, empregados como uma entidade para desempenhar uma 
missão militar (ME 320-5 Vocabulário da ECEME). Exemplos de sistemas de armas: caça 
sueco supersônico Grippen, fragata da marinha brasileira, o cano-de-combate Osório. 

O grau de complexidade de um Sistema de Armas toma o seu desenvolvimento complicado 
e oneroso. Complicado porque envolve atividades multidisciplinares utilizando o conhe
cimento aplicado de diversos segmentos da ciência e da tecnologia, e porque necessita de 
recursos humanos de alto nível com visão de conjunto e com competência para promover a 
intelface dos componentes do sistema. Onerosos porque requerem uma extensa gama de 
componentes sofisticados e dispendiosos e porque demandam um programa complexo de 
desenvolvimento que culmina com a fase de integração do Sistema de Ar·mas. 

Existem três aspectos fundamentais que contribuem de maneira decisiva para o estabe
lecimento da capacitação tecnológica industrial que são necessários para o projeto e a 
fabricação, por uma empresa, de um Sistema de Ar'mas: 

- Competência técnica 
- Competência industrial 
- Competência estrutural-administrativa 
Competência técnica: 
- A massa cinzenta armazena e gera tecnologia. A competência técnica está intimamente 

associada à QUALIDADE e à QUANTIDADE dos recursos humanos disponíveis, isto é, o 
que pode ser chamado de massa crítica e é CONDIÇÃO MINÍMA NECESSÁRIA para o 
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desenvolvimento de um Sistema (de armas ou não) . Além disso, a empresa deve contar com 
um número de técnicos com conhecimento armazenado do saber o "como" (Know How) e 
outra quantidade com conhecimento armazenado do saber o "porquê" (Know Why) . A 
conjugação de ambos gera as capacitações executora e criadora. 

Competência industrial: 
- As máquinas componentes do acervo empresarial dão uma indicação do seu potencial 

de realização. Outros fatores necessários são: tradição industrial, a participação no mercado 
externo, aptidão para a geração de tecnologia, a polarização do florescimento industrial e a 
administração da produção. 

Competência estrutural-administrativa: 
- A empresa deve ter uma estrutura organizacional específica para centros que se dediquem 

ao desenvolvimento tecnológico e uma estrutura de administração da produção que seja 
eficiente e adequada a um ambiente onde se deseja desenvolver projetos tecnológicos. 

Importação x Fabricação Nacional de Armas 

A importação de equipamentos militares representa um elevado ônus para o País devido 
à sofisticação de que hoje se reveste e, por conseguinte, seu alto custo e a rapidez com que se 
torna obsoleto ou perde sua eficácia pelo envelhecimento, como acontece com a munição, 
por exemplo. 

Um dos maiores óbices para a criação de uma indústria bélica nacional de sucesso é a 
rapidez com que, permanentemente, se processa o desenvolvimento tecnológico no setor 
militar e a profundidade das mudanças que ele acarreta. 

A rapidez com que está evoluindo a tecnologia militar em nossos dias representa um 
formidável obstáculo a qualquer progra.ma de nacionalização. À medida que, depois de penosos 
esforços e gastos consideráveis, um programa de nacionalização se aproxima da fase de 
produção de detelminado item, não muito defasado tecnologicamente do correspondente 
disponível no mercado, ele é tornado totalmente obsoleto por um novo desenvolvimento e a 
frustração é inevitável. 

Será impossível criar um programa de nacionalização viável perseguindo, desde logo, a 
mais avançada tecnologia disponível. Os custos daí resultantes impediriam a continuidade 
do esforço. 

É fundamental considerar que a posse de equipamento tecnologicamente mais avançado 
não implica, necessariamente, na obtenção de um sistema de maior eficácia. A eficácia de 
um dado sistema - por exemplo, um Sistema de Armas - depende de três aspectos: 
desempenho, emprego e aprestamento. O desempenho é a medida física do que a componente 
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não humana (equipamentos, programas etc.) é capaz de fazer; o emprego é a medida da 
contribuição da componente humana à eficácia do sistema; o aprestamento é a medida da 
capacidade do sistema estar pronto quando solicitado (disponibilidade) e permanecer operando 
enquanto necessário (confiabilidade). Portanto, a escolha do equipamento mais sofisticado, 
de melhor desempenho, não garante o sistema mais eficaz, pois a complexidade e a sofisticação 
opõem-se aos aspectos de emprego e aprestamento, podendo acarretar, conseqüentemente, 
uma menor eficácia do sistema. Por outro lado, a escolha de equipamentos menos complexos, 
mais robustos, mais fáceis de operar e de manter pode resultar num sistema de maior eficácia, 
como resultado de emprego e aprestamento de valores maiores. 

Parece possível, pois, conciliar a nacionalização com a eficácia, aceitando-se equipamentos 
mais simples, mais fáceis de serem fabricados no País e, pela melhoria das condições de 
emprego e aprestamento, com índice de eficácia aceitável. 

Há uma tendência inequívoca dos militares em visarem, prioritariamente, ao desempenho 
em detrimento das possibilidades de nacionalização, sem que, nem por isto, tenham garantido 
maior eficácia. O ideal de nacionalização implica aceitar desempenho inferior ao que de 
melhor existe disponível, usando tecnologia compatível com o estágio de desenvolvimento 
industrial do País, mas assegurando melhores condições de emprego e aprestamento, de 
modo que a eficácia do sistema se mantenha dentro de valores que não comprometam o 
cumprimento da missão. Equipamentos ultramodernos, mas malconduzidos por deficiência 
técnica dos operadores; mal mantidos por limitações do pessoal de manutenção e reparo ou 
por falta de sobressalentes; mal-empregados por enos de concepção dos utilizadores podem 
ser menos úteis que equipamentos menos sofisticados, mais fáceis de operar, de manter e de 
empregar adequadamente. Ex: a frota de F-14 Tomcat da Força Aérea do Irã pouco ou nada 
fez durante a Guerra Irã-Il·aque devido à falta de peças sobressalentes, à destruição de todas 
as sofisticadas baterias antiaéreas sírias pela Força Aérea de Israel (sem nenhuma baixa) no 
Vale de Bekaa em junho de 1982 mostra o que o uso inadequado de equipamentos complexos 
pode fazer. 

Transferência de Tecnologia x Desenvolvimento Tecnológico Autônomo 

Adquirir tecnologia não pode ser entendido como a posse de desenhos de um material. O 
processo implica na aquisição não apenas do pacote tecnológico (desenhos e processo de 
fabricação) como, também, da aquisição do conhecimento tecnológico de como produzir o 
material em questão. O simples fato de se adquirir o conhecimento de como produzir 
determinados tipos de material bélico não significa o domínio da tecnologia. Estaremos quando 
muito, habilitados a produzir esse material ao longo do tempo, sem estarmos, porém, em 
condições de introduzir melhoramentos ou desenvolver novos equipamentos. E para confirmar 
essa idéia transcreveremos agora um trecho de Mozart Padilha de Souza, Assessor da 
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Presidência do BNDES: "As compras de pacotes tecnológicos constituem um by pass de 
grande uso no mundo atual. O processo permite bens e serviços comparáveis àqueles 
originários das próprias fontes de tecnologia. Os preços pagos pelos pacotes são geralmente 
vantajosos se comparados com as despesas envolvidas num desenvolvimento próprio. Países 
que necessitam engajar-se num esforço de exportação de produtos manufaturados encontram 
na compra de tecnologia externa uma maneira de manter condições competitivas para os 
seus produtos no mercado internacional. O processo tem, entretanto, o grave inconveniente 
de poder matar o incentivo ao desenvolvimento autônomo, com o agravante de que os pacotes 
tecnológicos são comumente fechados, isto é, não descem ao nível de detalhamento dos 
critérios de concepção e projeto, tornando impossíveis certas adaptações ou uso das 
informações técnicas para outras finalidades . O fornecimento de pacotes abertos esbarra em 
resistência compreensível por parte dos fornecedores e, mesmo quando estas são sobrepujadas, 
só dará resultados se existir, do lado do recebedor, um cabedal de conhecimentos teóricos e 
experiências práticas que possibilitem a absorção para uso futuro." 

Esse trecho é bastante elucidativo para se compreender o que é absorção de tecnologia. 
Portanto precisamos ter elementos e meios para uma completa absorção de tecnologia. 

Outro fato sobre a transferência de tecnologia, militar ou não, é que a mesma está a cada 
dia mais controlada, o que diminui ainda mais as chances brasileiras de ter acesso rápido às 
tecnologias necessárias para a produção de armamentos mais sofisticados do que aqueles 
atualmente produzidos no País. 

Um bom exemplo de um programa bem-sucedido de transferência de tecnologia foi o 
programa de nacionalização do avião Xavante no Brasil. Que seguiu as seguintes séries de 
etapas de dificuldade crescente. 

Na primeira fase de um programa típico, dá-se a aquisição de determinado número de 
unidades prontas para uso, que num estágio mais adiantado, são montadas no país receptor. 
Nesta etapa forma-se a mão-de-obra especializada e identificam-se os instrumentos técnicos 
necessários à manutenção do produto tais como calibres, ferramentas, testes etc. Em paralelo, 
é indispensável que se proceda ao estudo das especificações das peças e componentes que 
serão nacionalizados e se dê início ao preparo da indústria para essa fabricação, incluindo-se 
tanto os aspectos de material como os de pessoal. A segunda etapa, que compreende a co
produção, deverá propugnar por índices crescentes de nacionalização até serem atingidos os 
índices fixados nos prazos determinados, de acordo com as possibilidades do parque industrial 
do país receptor. Na fixação dos índices, é fundamental que os itens de maior consumo na 
manutenção do equipamento sejam, efetivamente, nacionalizados. Os custos que esta fase 
envolve são, em geral, significativos em face dos investimentos necessários para assegurar a 
crescente nacionalização. A aplicação da "contrapartida" nessa etapa pode acelerar a 
amortização dos investimentos, fabricando-se localmente equipamentos ou peças que serão 
adquiridas pelo cedente da tecnologia como contrapartida às partes importadas dele, os 
royalties pagos etc. Além desse ponto não se trata mais de transferência de tecnologia, mas 
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de desenvolvimento de tecnologia própria, de pesquisa aplicada. A criação e o desenvol
vimento de novos métodos e produtos, agora adaptados às peculiaridades locais , são 
conseqüência dessa fase; no campo militar, isso ocorre cerca de oito a dez anos depois de 
implantado o programa (Vidigal). 

Produção Militar x Produção Civil 

A produção de tecnologia militar é cunplwnente divergente da produção de tecnologia 
civil, Mary Kaldor, em The Baroque Arsenal, argumentou que o impulso para produzir sistemas 
de armas cada vez mais sofisticados é parte da dinâmica interna da produção de defesa. A 
espiral ascendente da mudança tecnológica cria produtos menos negociáveis. O que quer 
dizer, quando os produtores de sistema de armas do Terceiro Mundo sobem na escala de 
sofisticação, o número de compradores de tais custosos sistemas cai tremendamente. Mas 
assim que a sofisticação tecnológica progride, a escala na qual a produção é eficiente em 
termos de custos torna-se crescentemente maior. Esse é o paradoxo da produção de defesa 
para países do Terceiro Mundo. Quando os produtos se tornam mais sofisticados os mercados 
de exportação não sustentam um grande número de compras. Mas as exigências de escala 
aumentam, porque a produção só é eficiente em termos de custos em grandes quantidades. 
Esse conflito entre o número decrescente de compradores potenciais e quantidade crescente 
da produção para eficiência deve resultar numa absorção de recursos do estado. 

Wulf (1987) aponta que podemos contar com esse crescente custo de ocasião da pro
dução de defesa ao longo da evolução dos sistemas tecnológicos, e que ciclos de produto 
caracterizados por curtos cursos de produção a menos do que o valor crítico de produção 
eficiente tendem a prevalecer. Investimentos de defesa têm, poucas conexões com o 
seto r civil. 

Assim, quando as exigências de escala tornam-se maiores, o tamanho do potencial do 
mercado internacional começa a diminuir, e domesticamente a indústria tem menos ligações 
diretas com a grande estrutura industrial. 

Portanto enquanto a produção de defesa brasileira estava diretamente ligada ao setor 
automotivo, economias de escala podiam ser derivadas de processos semelhantes . Os 
fornecedores eram capazes de alcançar as necessidades da empresa por um custo razoável. 
Assim que os sistemas se tornam mais sofisticados, os custos, incluindo aqueles para pesquisa 
e desenvolvimento, aumentam notadamente e o provimento doméstico torna-se menos comum. 
Importações de subsistemas tecnologicamente avançados com aplicações especificamente 
militares eram necessárias. Mas, ao mesmo tempo, o fator crítico para o sucesso da indústria 
de defesa brasileira, sua orientação de exportação, não era mais uma boa fonte de vendas. 
Isso é consistente com a afirmação de Hirschman de que tamanho de mercado e possibilidades 
de exportação são críticas variáveis complementares. 
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CONCLUSÃO 

Desde já podemos adiantar que a nossa indústria bélica foi pequena, frágil e com produtos 
de baixa a média tecnologia. Que a mesma foi um projeto político (Roberto Lopes) e não 
econômico-tecnológico. A desinformação e o excesso de sigilo foram prejudiciais à indústria 
bélica, transformando a mesma em um grande elefante branco no seio de nossa sociedade. 
Sociedade esta que em primeira ou última análise a financia. 

Discutir o futuro de nossa indústria bélica é algo de extrema importância para a nossa 
segurança nacional e é uma tarefa árdua e complexa que transcende a cúpula militar. E o que 
é discutir indústria bélica? 

Na verdade discutir a Indústria Bélica por si só não representa absolutamente nada. Antes 
de partirmos para essa discussão devemos discutir o que hoje para o Brasil significa Soberania 
e Segurança Nacional e, o mais importante, o que significa Soberania e Segurança Nacional 
nos próximos vinte anos para a nossa sociedade. Um povo politizado e educado com qualidade 
é hoje o mais poderoso exército. 

Para dimensionarmos essa indústria devemos não só convocarmos a alta cúpula militar 
nacional mas também todos os membros da elite intelectual do País que possam contribuir 
para esse intento; por exemplo: Ministério da Economia, setores de planejamento do 
orçamento governamental, alguns e seletos deputados e senadores, Escola Superior de Guerra, 
industriais, centros de estudos estratégicos civis entre outros. 

Capitalizar os setores não militares para a solução deste problema é, na verdade, uma 
forma de transformar o que infelizmente ainda é hoje considerado como um problema militar 
em um problema nacional e em última análise do povo brasileiro, pois será este último que 
vai sofrer as conseqüências das decisões tomadas em futuro próximo. 

Caso esse supercomitê seja criado, a primeira pergunta que ele deve responder será: é 
viável dentro do atual orçamento que as nossas Forças Armadas destinam para a renovação 
e pesquisa de material militar a construção e manutenção de uma Indústria Bélica? Se a 
resposta for negativa podemos alterar o modo de vermos o problema e em vez de sabermos 
fabricar armamentos, deveríamos priorizar sabermos comprá-los. Pois só isso já demandaria 
formação de quadros especializados e a construção de novos ou reequipamento dos atuais 
centros de avaliação de armamentos de nossas Forças Armadas. Quem sabe até a criação de 
um grande e avançado centro de avaliação de armamentos comum às três Forças. 

O tempo urge, devemos o mais rápido possível chegar a alguma conclusão sobre este 
assunto; avançados programas tecnológicos possuem longo tempo de estudo e desenvol
vimento (de 5 ou mais anos) e podemos dizer com toda franqueza que a cada ano perdido por 
falta de alguma decisão, estamos perdendo no mínimo 5 anos em execução. 

Não mais podemos correr o risco de criarmos uma Indústria Bélica por decreto, pois a 
mesma seria rapidamente consumida no atual cenário mundial onde o mercado de armamentos 
sofreu uma grande retração devido ao fim da Guerra Fria e onde armamentos altamente 
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avançados estão disponíveis para os países do chamado Terceiro Mundo, antigo nicho de 
mercado da nossa indústria bélica, e muitas vezes a um custo extremamente baixo (os russos 
estão disponibilizando no mercado mundial de armamentos não só a sua avançada tecnologia 
militar como também os seus qualificados engenheiros). r::m 
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Assim é a vida... Um recomeçar continuo 

mesmo quando tudo está perdido. 
Cronin 

o silêncio é um amor que não trai nunca. 
Provérbio Chinês 

A amizade, depois da sabedoria, é a mais bela dádiva 

feita aos homens. 
Provérbio Popular 

Por trás de todos os progressos, há o entusiasmo. 
Henry Ford 
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Desenvolvimento 
e Tecnologia 

RÁDIOS DIGITAIS 
PARA REDES DE ACESSO 

Marcello Praça G0111.es da Silva * 

INTRODUÇÃO 

Chama-se redes de acesso àquelas redes de telecomunicações que fazem o acesso 
direto aos usuátios (indústrias, escritórios, residências). Tradicionalmente o acesso vinha 
sendo feito através de cabos de pares (para comunicação de dados, voz, textos etc.) com 
o uso de modems. Já o acesso às emissoras de TV era feito através de cabos coaxiais ou 
enlaces rádio na banda de 130Hz. 

Com o crescimento das necessidades de comunicação foram desenvolvidas novas téc
nicas com a incumbência de suportar taxas (ou velocidades) cada vez mais elevadas e 
possuidoras de alta confiabilidade e disponibilidade. 

Um bom exemplo das novas taxas de transmissão se situa na área de comunicação de 
dados entre computadores. Há alguns anos, uma taxa de 9.600 bits por segundo era consi
derada elevada. Hoje em dia, a maioria dos usuários de computadores pessoais possuem 
modems de 56 mil bits por segundo. 

FACILIDADES 

Se uma certa empresa quiser implementar uma rede de computadores interligando seu 
escritório e sua unidade fabril (ambos localizados na mesma cidade, porém geograficamen-

* Engenheiro de Telecomunicações Sênior da NEXTEL Telecomunicações Ltda. E-mail: 
marcello.praca@uol.com.br. 
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te distantes um do outro) ela irá dispor de uma sélie de opções de meios de transmissão (ou 

facilidades). Algumas dessas opções são: fibras ópticas, modems HDSL, cable modems, 
radioenlaces ou satélites. 

As fibras ópticas pertencem à chamada classe dos lneios físicos ou meios confinados. Os 
meios físicos englobam os cabos de pares, os guias de onda, os cabos coaxiais e multicoaxiais, as 

linhas abertas (open wires) e quaisquer outros condutores elétticos para comunicação. 
Os meios físicos necessitam de obras de infra-estrutura ao longo de toda a sua extensão para 

serem implantados. Isto pode representar um custo muito alto para o orçamento disponível. Além 

disso, a posição geográfica poderá vir a criar outras dificuldades, tais como: a travessia de vias 
públicas, o cruzamento de serras ou cordilheiras, largas extensões de terras ou rios. Isso sem falar 

nas dificuldades com os direitos de passagem junto, por exemplo, às prefeituras. 
Se ambas as estações terminais estiverem situadas no mesmo terreno e já forem interligadas 

por posteação ou dutos, a passagem da nova cabeação poderá ser facilitada. Todavia, isto nem 
sempre acontece, pois o duto pode estar fisicamente congestionado por um grande número de 

cabos já existentes. De maneira análoga, a posteação pode não suportar o lançamento de um novo 
cabo (por menor que ele seja). 

A ligação via satélite é custosa e, a princípio, não deveria ser vantajosa utilizá-la para enlaces 

ponto-a-ponto (a não ser, talvez, que as distâncias envolvidas fossem muito grandes). 
O satélite é essencialmente um meio multiponto (ponto-multiponto, multiponto-multiponto ou 

multiponto-ponto ). 
Uma solução atraente é a interligação dos dois pontos via um enlace rádio (ou radioen

lace) dedicado. 
No ambiente urbano os rádios digitais em microondas (DMRs - Digital Microwave Radios) 

vem sendo amplamente usados na composição das redes de acesso aos usuários (RAUs) . As 
filosofias existentes são o ponto-a-ponto (P-P) e o ponto-multiponto (P-MP). 

A ligação ponto-a-ponto OCOITe entre duas estações fixas A e B (no entanto pode haver um ou 

mais pontos de repetição intermediários entre os extremos). Já a ligação ponto-multiponto conecta 
uma estação A com diversas outras estações (fisicamente ela se parece com uma estrela onde o 
ponto A é o núcleo ou ponto nodal, ou seja, o centro da estrela). Por outro lado, as estações 

terminais são as pontas das estrelas. 
O rádio ponto-multiponto possui velocidades desde 1.200bps (bits por segundo) até 64kbps 

(quilobits por segundo), tendo capacidade total de 2 ou 4Mbit/s (opera na faixa de 2GHz). Pode 
ser considerado como um substituto de modem de dados convencional (utilizados em LPCDs -

Linhas Privativas para Comunicação de Dados). 
O sistema P-MP se constitui em uma estação nodal, estações terminais (nos clientes) e esta

ções repetidoras (se houver). O alcance máximo entre uma estação terminal e a sua respectiva 

nodal (ou repetidora) é da ordem de vinte quilômetros. 
O sistema P-MP atua de acordo com a filosofia TDM/TDMA (Time Division Multiplexing / 

Time Division Multiple Access). 
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Os DMRs são ideais para serem usados em lances curtos e médios, na transmissão de voz, 
dados e imagens. Existem também versões para transmissão de vídeo analógico e LAN (Redes 
Locais de Computadores) em 10 ou 16Mbits/s. 

As principais freqüências usadas no Brasil para o radioacesso são 15, 18,23 e 380Hz (micro
ondas) além de 900MHz (UHF). 

Para clientes de grande porte e com necessidade de velocidades muito elevadas de transmis
são pode-se, por exemplo, usar a banda de 80Hz alta (34Mbit/s). 

A Tabela 1 mostra a correspondência entre a megabitagem digital PD H (Plesiochronous Digital 
Hierarchy) e os respectivos canais analógicos FDM. 

Nível da hierarquia 

zero 

1 

2 

3 

4 

Velocidade de 
Transmissão (kbit/s) 

64 

2.048 

8.448 

34.368 

139.264 

Número de Canais 
de Voz PCM 

1 

30 

120 

480 

1.920 

OBS. : As velocidades dos níveis hierárquicos 1,2,3 e 4 são normalmente escritas como 2, 8, 34 e 140Mbit/s. 

Tabela 1: Hierarquia PDH ITU-T (antigo ccitt) 

Existe também o nível hierárquico 5 que corresponde, aproximadamente, à 565Mbit/s. Esta 
taxa, no entanto, somente é usada emenlaces com fibras ópticas ou cabos coaxiais de banda ultra
larga (ultra broadband) e foi superada pela hierarquia digital síncrona SDH. 

120 

VANTAGENS E PRECAUÇOES COM OS RADIOENLACES 

Dentre as vantagens apresentadas podemos destacar: 

• Ampla variedade de taxas de transmissão (que vão desde alguns quilobits por segundo até 

muitos megabits por segundo). 

• Facilidade e rapidez de alinhamento e instalação. 

• Alta confiabilidade devido ao elevado MTBF do equipamento (Mean Time Between Failures 

ou Tempo Médio entre Falhas - TMEF). 

• Manutenção restrita aos equipamentos dos dois extremos (o meio físico de propagação é a 

própria atmosfera em vez de um meio físico confinado sujeito a desgastes de todos os tipos). 

Esta caractelÍstica, se bem aproveitada, pode colaborar para um baixo MTIR (Mean Time 

to Repair ou Tempo Médio para Reparação - TMPR). 
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• Simplicidade de upgrading (expansão). Se a taxa de transmissão entre os dois pontos pre

cisar ser aumentada, um novo radioenlace (em paralelo com o primeiro) poderá ser rapida

mente implantado. 

Em muitos casos, a mudança de megabitagem pode ser feita com a troca de placas de circuito. 

• Baixo consumo (baixa wattagem), leveza e pequena ocupação de espaço físico. 

• Testes de loopback remoto e local (para auxilio à manutenção). 

• Elevada eficiência espectral (medida em bps/Hz - bits por segundo por hertz). 

• Facilidades de alarmes e supervisão. 

• Existência de canal de serviço (SC - Service Channel). 

• Pouca limitação em distância. Dependendo da quilobitagem, da topografia, da faixa de fre

qüência e dos requisitos de desempenho pretendidos, o radioenlace poderá cobrir dezenas 

de quilômetros (sem ou com repetição entre as estações terminais). 

Obviamente que diversos problemas e obrigações também podem estar presentes, dentre os 

quais destacam-se: 

• Custo total do empreendimento. 

A relação custo-benefício é, no entanto, excelente. Usando-se meios físicos confinados (ca

bos coaxiais e cabos de pares) é bom lembrar que também há necessidade de equipamentos 

terminais de linha e, em geral, de um número maior de repetidores em função da distância 

envolvida. Isto sem contar com as obras de infra-estrutura para passagem da cabeação. 

• Necessidade de registro de freqüência junto ao órgão competente (ANATEL no Brasil). 

• Intelferência de outros sistemas rádio (ou de outras fontes). 

Um bom projeto mantém os níveis de intelferência, provenientes de outros sistemas rádio, 

em valores aceitáveis além de garantir uma margem de desvanecimento (jading margin) 

ampla o suficiente para suportar as demais degradações (multi percursos, atenuação por 

hidrometeoros e gases atmosféricos etc.). Intelferências de outras fontes são, por exemplo, 

o ruído de ignição, os radares, os links de satélites etc. 

• Congestionamento espectral (principalmente nas faixas inferiores do espectro, UHF por 

exemplo). Uma determinada região geográfica onde existam muitos enlaces em 15GHz, por 

exemplo, poderá sofrer os efeitos do congestionamento espectral (notadamente nos seus 

pontos nodais). 

• Área de cobertura limitada pelas condições topográficas (naturais ou artificiais). 

Para bypassar um relevo adverso será feito ou um cálculo de altura de torre e antena ou a 

escolha de um (ou mais) ponto(s) para a colocação de repetidores ativos ou passivos (ante

nas back-to-back ou refletores). Na faixa de 900MHz usa-se apenas repetidores ativos ou 

passivos (não se usa refletores passivos). 

Nas faixas de VHF (Very High Frequency) e UHF (Ultra High Frequency) é possível se esta

belecer a comunicação entre dois pontos com o enlace obstruído via mecanismo de propagação 

por difração. Isto já não é factível no âmibto das microondas em radiovisibilidade. 
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Se o enlace for obstruído (banda de 900MHz) é necessário que se faça um detalhado teste de 

propagação e deBER (BítError Ratio) ou TEB (Taxa de Erro de Bits) para comprovar ou não a 

viabilidade da ligação. 

INFORMAÇÕES PARA O DIMENSIONAMENTO 
DE RADIOENLACES 

As equipes que participam de pré-vistorias e vistorias de instalação devem haurir uma grande 
quantidade de informações in loco. Muitas delas, entretanto, não precisam ser enviadas à área de 

Engenharia de Projetos (pois não são pertinentes ao dimensionamento dos radioenlaces). 

são: 

122 

As informações a serem fornecidas pelas equipes de instalação e de vistoria à área de projetos 

a) Coodenadas Geográficas das Estações (latitude e longitude) 
Os valores podem ser dados em graus decimais ou em graus na base 60 (sexagesimais). 
Esta última é a forma mais comum (graus, minutos e segundos) . 

Deve ser incluída, obrigatoriamente, a informação do datum horizontal (Córrego Alegre, 
Astro Chuá, SAD-69, WGS-72 e WGS-84 são aqueles que devem ser utilizados no Brasil). 

As coordenadas geográficas podem ser obtidas via levantamento topográfico tradicional 
(maior precisão), pelo uso de aparelhos GPS (Global Positioning System) ou através de 
cartas topográficas (graficamente). 

Quando o envio ,das coordenadas for feito através de fotocópia de carta topográfica deve

rão ser tomadas as seguintes precauções: 
1. A fotocópia deverá conter as escalas N (noIte) e E (leste) legíveis. 

2. A fotocópia deverá conter a legenda da respectiva carta com as seguintes informações: 
- Nome da referida carta. 

- Datum horizontal (ou planimétrico). 
- Datum veltical (ou altiméu1co). 

- Equidistância das curvas de nível (em metros). 
- Meridiano cenu·al. 

- Escala da carta. 

- Esquema de ruticulação da folha. 
- Localização da folha no estado. 

3. A cruta topográfica deverá ser pelo menos na escala 1 :50.000 (um para cinqüenta mil) 

ou de preferência melhor (1: 10.000, 1 :5.000, 1 :2.000). Na falta destas use-se a melhor 
escala que estiver disponível. 

O projetista, de posse da fotocópia, irá obter as coordenadas geográficas (latitude e longi
tude) a prutir das coordenadas planas UTM (Universal Transversal Mercator). Obterá tam

bém a altitude aproximada do solo (em metros) . 
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É escusado dizer que a legibilidade de toda a fotocópia deve ser a melhor possível para se 

evitar erros de interpretação. 
b) Altitudes das Estações em relação ao Nível Médio do Mar (NMM ou MSL - Mean 

Sea Leve!) 
Em geral as altitudes são dadas em metros. Podem ser tiradas de cartas topográficas, serem 
obtidas via levantamento topográfico tradicional ou por meio de aparelhos portatéis GPS 
(deve se evitar esta última forma). A referência altimétrica mais comum nas cartas topogt'á
ficas brasileiras costuma ser o datum vertical denominado Marégrafo de Imbituba (no 
estado de Santa Catarina). 

~) Alturas das Antenas em Relação ao Solo 
São medidas a partir do port das antenas (quaisquer que sejam os tipos - parabólicas, 
Yagis, helicoidais, cometas). Em geral as alturas são dadas em metros. Sempre que possível 
o técnico deverá medir a altura com uma trena ou outro método confiável (evitando se 
basear em infOlmações de terceiros). 

d) Tipo e Comprimento da Cabe ação de Radiofreqüência 
Esta informação somente é peltinente para as bandas de 900MHz e 2GHz. O comprimento 
do cabo de RF deve ser dado com a maior exatidão possível. O trajeto do cabo deve ser 
cuidadosamente estudado para se evitar percursos perigosos, demasiadamente longos, curvas 
por demais acentuadas etc. 

e) Tipo do Acesso (faixa Pretendida, Taxa de Transmissão, Modelo do Equipamento 
Rádio, Número e Características dos Circuitos de Dados) 

f) Informações de Radiovisada 
Se é livre ou obstmída, tipo da obstmção (se houver). Devem ser dadas todas as radiovisadas 
que forem livres (ou seja, para todas as estações da prestadora de serviços). 

g) Endereços Completos das estações 
Rua, estrada ou avenida, CEP (de 8 algarismos), estado, município, distrito e bairro. 

h) Contacto (Nome, Telefone, Celular, Fax, Telex, Pager, E-Ma i!) 
Sempre que possível indicar um mínimo de duas pessoas de contacto (a principal e outra 
secundária). 

PROJETO 

Após terminado o dimensionamento do enlace rádio a área de projetos deverá enviar uma 
correspondência para a área de instalação com todas as informações pertinentes. Estas informa
ções são: 

a) Comprimento do Lance (em quilômetros) 
Calculado a partir das coordenadas geográficas das estações, medido em campo (com 
telurômetro ou distanciômetro por exemplo) ou tirado de carta topogt·áfica. 
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b) Potências de Transnússão (el1'l dBm) 
Valor existente na porta de saída do equipamento rádio (não considera a perda no cabo de 
RF e nem em atenuadores externos). 
Muito embora a potência de transmissão pudesse ser fornecida em watts (unidade linear) 
isto não é uma prática muito comum. 

c) Tipo das Antenas (modelo e diâmetro se for o caso) 
No caso de antenas parabólicas o item diâmetro é pertinente. Para antenas Yagi-Uda ele 
não tem significado. 

d) Atenuadores Fixos de RF (valores em, dB) 
Normalmente não se usa atenuadores variáveis ou ajustáveis. 

e) Polarização da Antena (vertical ou horizontal) 
t) Atenuações nos Cabos de RF 

Este item só é pertinente para as bandas de 900MHz (P-P) e 2GHz (P-MP). Deve ser 
explicitado qual o tipo de coaxial que se está usando (RGC 213, LCF 7/8" etc.). 

g) Freqüências de Transmissão (em MHz ou GHz) 
Obviamente que se fornecemos as freqüências de transmissão das estações A e B não será 
preciso fornecer as suas respectivas freqüências de recepção. 

h) Níveis de Potência Recebida (en'l dBm) 

SISTEMAS RÁDIO PARA ACESSO EM 15, 18 E 23GHz 

As distâncias máximas, para um único lance, ficam em torno de 25 quilômetros (15GHz), 20 
quilômetros (18GHz) e 10 quilômetros (23GHz). 

Existe um variado leque de velocidades (taxas de transmissão), a saber: 2, 2x2 e 4x2Mbit/s. 
Uma taxa de 4x2Mbit/s (= 8Mbit/s) indica que existem quatro portas de banda básica digital (cada 
uma carreando 2Mbit/s). Raciocínio idêntico é feito para uma taxa de 2x2Mbit/s (duas portas de 
banda básica digital cada uma carreando 2Mbit/s). No estágio multiplexador estes tributálios (dois 
ou quatro a depender do caso) serão devidamente multiplexados para dar origem ao agregado de 
4 ou 8Mbit/s. 

Se for necessário uma elevada megabitagem existem rádios com taxas de 34 e 140Mbit/s 
(hierarquia plesiócrona PDH) e 155Mbit/s (hierarquia síncrona SDH). 

Nas faixas de 15, 18 e 23GHz usam-se antenas parabólicas inteiriças com diâmetros de 30, 
60,120 e 180 centímetros com qualidade standard (padrão), alta ou ultra-alta performance. 
Às vezes, é também necessário usar colares (saias ou necklaces) e/ou radomes (protetores) 
de baixas perdas. 

O colar reduz o transbordo ou transbordamento (spillover) enquanto o radome protege a 
corneta de alimentação ifeedhorn) e a supelfície refletora contra as intempéries do tempo (ventos 
fortes, granizo, neve, chuva intensa, formação de gelo). O radome também protege contra dejetos 
deixados por aves, formação de ninhos e colmeias. 
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As antenas podem ser montadas em um mastro (pole-mount), na parede (wall-mount), em 
tripé (tripod-mount) ou diretamente fixadas sob um teto (ceiling-mount). Este último caso é 
usado em freqüências muito elevadas (como 50GHz) em viltude do baixo peso total do conjunto. 

A conexão da antena com a parte de RF é feita através de um guia de ondas flexível 
(f/exible waveguide ou twist flex ). 

Existem três tipos de instalação: indoor (ou interna), outdoor (ou externa) e split (mista 
ou bipartida) . 

Na indoor o conjunto fica no interior de um cômodo e a antena fica do lado externo (i media
ta men te do outro lado da parede) . Uma variante do tipo indoormantém também a antena do lado 
interno (por detrás de umajanela envidraçada). 

Quando a antena estiver situada atrás de uma janela envidraçada a equipe de projetos deverá 
ser informada com antecedência. Nesse caso o vidro introduzirá uma atenuação suplementar (a 
qual irá variar de acordo com a composição do vidro, a sua espessura, a freqüência, a distância do 
vidro até a antena e o ângulo de incidência do feixe) . O pior caso será quando o vidro estiver 
recobelto por uma película refletora metalizada e/ou contiver celtos constituintes tais como o chumbo 
(atenuações superiores a vinte decibéis podem então ocorrer). 

No tipo split o equipamento é separado em duas partes (daí o nome). A parte externa é 
composta basicamente pela unidade de radiofreqüência (a RFU) e a parte interna é composta pelo 
I1wdem (modulador/demodulador), banda base e multiplex (se houver estágio de multiplexação). 
A interligação entre as duas partes (interna e externa) é feita através de um multicabo operando em 
freqüência intermediária (FI). 

No tipo outdooro equipamento fica acondicionado em um housing (ou gabinete) ao relento e 
liga-se aos equipamentos auxiliares internos via cabos de banda base. O gabinete é do tipo weather 
proof(à prova do tempo meteorológico). A extensão dos cabos de banda base poderá atingir até 
300 metros (o que possibilita um grande afastamento do equipamento rádio outdoor das suas 
fontes de dados). Algumas vezes esta distância precisa ser grande por razões de radiovisibilidade 

entre as estações. 
Acima de 10GHz a propagação troposférica (através da troposfera) é afetada significati

vamente por hidrometeoros. Hidrometeoros é o nome dado à uma série de fenômenos 
meteorológicos que se precipitam com conteúdo aquoso (como a neve, o granizo, o nevoeiro, 
as nuvens e a chuva) . 

Nos países equatoriais e tropicais úmidos (como o Brasil, o Zaire e a Indonésia) o hidrometeoro 
de maior importância é a chuva (ou precipitação pluviométrica). Já em países com desertos areno
sos (como a Arábia Saudita e a Argélia) é sabido que as tempestades de areia se revestem de uma 
grande importância prática (atenuação suplementar por partículas sólidas). 

A propagação troposférica também é afetada pelos gases atmosféricos dependendo da fre
qüência de operação do enlace, da temperatura, da altitude (rarefação do ar) e dos ângulos de 
elevação. Os gases atmosféricos de maior relevância são o oxigênio e o vapor d'água não 
condensado (embora existam outros gases de menor importância como o nitrogênio e o dióxido 
de carbono). 
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No espectro temos raias de absorção (linhas muito estreitas) onde as atenuações são elevadas. 

Tais raias estão separadas por intervalos de baixas perdas. O oxigênio (0
2

) absorve muito em 

60GHz (acima de 10 decibéis por quilômetro) e também em 1I8,7GHz (acima de 2 decibéis por 

quilômetro) . Abaixo de lOGHz a influência atenuadora do oxigênio é desprezível (são apenas 

milésimos de decibéis por quilômetro). 

O vapor d' água possui uma linha de absorção de quase 0,2 decibéis por quilômetro em 22,2GHz 

e de mais de 20 decibéis por quilômetro em 183 ,3GHz. Acima de 200GHz (ondas submilimétticas) 

o vapor d' água prepondera (valores de 5 decibéis por quilômetro ou mais). 

Normalmente os radioenlaces para acesso funcionam na configuração "1 + O", ou seja, sem 

proteção (unprotected) embora seja possível a utilização da configuração "1 + I" (mantendo, 

todavia, a mesma freqüência de operação). Esta última característica é fundamental como fator de 

economia do espectro de radiofreqüência (que é um recurso limitado, caro e amplamente disputa

do pelos usuálios em geral). 

SISTEMAS RÁDIO PARA ACESSO EM 900MHz 

Os rádios podem ser transparentes aos dados por eles transportados (caso o sejam, eles não 

realizarão qualquer checagem de conteúdo, erros ou controle da informação original). Mesmo 

assim, o equipamento deverá fornecer alguns indicativos de anormalidades, tais como: queda do 

nível de recepção abaixo de um certo limiar (limiar de 10 E-3 ou 10 E-6), falta de dados na porta 

de entrada de banda base etc. 

Para a faixa de 900MHz (UHF) o equipamento transmissor-receptor (transceptor) é comumente 

chamado modem-rádio e possui dimensões físicas aproximadamente iguais às de um vídeo-casse

te residencial. 

Sua potência máxima de transmissão é de +37dBm (ou 5 watts) e ele trabalha nas bandas de 

928 a 929MHz (baixas) e 940 a 94IMHz (altas). A potência de transmissão pode ser variada (de 

+37dBm para menos). 

O sistema também permite usar atenuadores de RF (fixos ou variáveis) . Esses atenuadores 

devem ser inseridos entre o cabo coaxial de RF e o rádio (são comuns tanto ao caminho de 

transmissão quanto ao caminho de recepção). 

A potência consumida (wattagem) é 60 watts e o rádio opera no modo full-duplex ou half
duplex (semi-duplex). Sua alimentação no lado remoto (ou lado do cliente) é AC, 110 ou 220 

VAC, 50 ou 60 he11z. Sua alimentação no lado central (lado da prestadora de serviços) é De. 

O equipamento fica totalmente acondicionado em um único módulo e não necessita de modem 

externo. Além dele, somente é preciso o sistema inadiante. 

Geneticamente nós podemos dizer que a distância máxima entre duas estações nesta faixa fica 

em torno de 50 ou 60 quilômetros para um único lance (single-hop link) . 
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A faixa de 900MHz transporta duas canalizações: 19,2kbit/s e 64kbit/s. A Tabela 2 mostra os 
pares de feqüência para 19,2kbit/s e a Tabela 3 mostra os pares para 64kbit/s. 

Número do Canal de RF 

21 

22 

23 

24 

F ida (baixas) 

928,5125 

928,5375 

928,5625 

928,5875 

F volta (altas) 

940,5125 

940,5375 

940,5625 

940,5875 

Tabela 2: Plano de Freqüências (antigo) para 900MHz - 19,2kbitls 

Número do Canal de RF F ida (baixas) F volta (altas) 

1 928,65 940,65 

2 928,75 940,75 

3 928,85 940,85 

4 928,95 940,95 

Tabela 3: Plano de Freqüências (antigo) para 900MHz - 64kbitls 

Observe que para 19,2kbit/s a separação entre portadoras é de 25kHz e para 64kbit/s a 
separação entre portadoras é de 100kHz. Estes valores são tais que não existe interferência de 
canal adjacente (existe somente a interferência co-canal). 

Normalmente se dispõe de dois tipos de antena para sua instalação: parabólica (vazada, tipo 
grade ou inteiriça) e Yagi -Uda (ou simplesmente Yagi). De acordo com a situação sistêrnica encon
trada pelo projetista do enlace (infra-estrutura para sustentação da antena, disponibilidade de 
espaço físico, interferências, obstruções etc.) um dos dois tipos de antena será selecionado. 

Em relação à parabólica a antena Yagi-Uda possui menor ganho, seu diagrama de irradiação é 
de pior qualidade (lóbulo principal mais largo e maiores lóbulos secundários) e a sua relação 
frente-costas é menor. Todavia, em vÍltude das dimensões e do peso reduzido, a antena Yagi-Uda 
possui uma instalação bem mais simples e rápida. 

Um exemplo de antena Yagi-Uda usada nesta faixa é a TY -900 (do fabricante nOlte-amelica
no SCALA). A TY-900 tem um ganho no meio da faixa de 12,2dBi (decibéis em relação ao 
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irradiador isotrópico). A TY -900 pesa 1,5 quilogramas-força e é montada em um tubo de diâme
tro de duas polegadas. Sua capacidade de ajuste em azimute é de 360° (± 180°) e ela pode variar 
o ângulo de elevação através do uso de um suporte especial. A VSWR na porta de entrada é 
tipicamente 1,35 e no máximo é igual à 1,5. A relação frente-costas (FBR - Front-to-BackRatio) 
é de 20 decibéis (no mínimo). 

Um exemplo de antena parabólica vazada (estrutura tipo grade) usada nesta faixa é a PV2-890 
(de fabricação nacional). A PV2-890 tem um ganho no meio da faixa de 22,5dBi (aproximada
mente 10 decibéis maior do que o ganho da Yagi-Uda TY -900) e é especificada para operar na 
faixa de 890 a 960MHz. O diâmetro da PV2-890 é de 2 metros e seu peso é 52 quilogramas
força. Como a PV2-890 é uma antena vazada, ela possui uma pequena área de exposição. Isto 
significa uma baixa carga de vento comparando com outras antenas parabólicas inteiriças de mes
mo diâmetro. Deve ser montada em um tubo de diâmetro de quatro polegadas e possui capacida
de de ajuste fino em elevação de ±1O graus. Sua VSWR na porta de entrada vale 1,3. 

Além da PV2-890, também é possível se usar antenas parabólicas de diâmetros maiores como 
a PV4-890 (4 metros). 

Os cabos coaxiais de RF levam o sinal de RF desde o port de saída do equipamento rádio até 
o port da antena. Na recepção eles se incumbem do inverso. 

Os cabos coaxiais de RF mais utilizados neste caso são o RGC 213 e o LCF 7/8". O RGC 
213 possui impedância característica de 500hms e uma atenuação distribuída de 16,48 decibéis 
por 100 metros (na freqüência de 1.000MHz e na temperatura de 20°C). O LCF 7/8" (sete 
oitavos de polegadas) possui uma atenuação distribuída cerca de 4 vezes menor do que a anterior 
(= 4,3 decibéis por 100 metros em 1.000MHz a 20°C) . Em compensação, o manuseio do 
LCF 7/8" é mais difícil do que o manuseio do RGC 213 (em razão do maior diâmetro). Isto 
dificulta sobremaneira a realização de curvas (notadamente as curvas mais fechadas). 

O cabo LCF7/8" é mais indicado quando tivermos lances longos em linha reta (como a desci
da de torres altas) ou quando for preciso minimizar as atenuações nos cabos de RF. Em geral, 
quanto maior a secção reta do cabo coaxial menor será a atenuação distribuída do mesmo. 

Algumas características adicionais do cabo coaxial RGC 213 estão listadas a seguir: 
- Encamisamento, camisa, capa ou jaqueta: poli etileno; 
- Isolação: PE-expanso; 
- Tolerância da impedância característica: ±30hms; 
- Fator velocidade: 81 ±3%; 
- Peso distribuído: 135 quilogramas-força por mil metros; 
- Atenuação distribuída em 2.100MHz: 25,25 decibéis por 100 metros (valor aplicável ao 

sistema ponto-multiponto na banda de 2GHz). 
Também se usa o RGC 213 para enlaces ponto-multiponto na banda de 2GHz (embora nesta 

faixa se prefira, geralmente, usar o LCF 7/8" por causa da atenuação distribuída ser muito menor). 
A seleção do cabo coaxial envolve critérios como a potência média e a potência de pico, o raio 

de curvatura, o fator velocidade (ou velocidade de propagação relativa), a freqüência máxima de 

operação do cabo e o peso distribuído (em quilogramas-força por unidade de comprimento). Na 
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banda de 900MHz (para rádio-acesso) o critério de maior importância costuma ser o da atenua
ção distribuída. 

O cabo coaxial possui conector macho (do tipo "N", por exemplo). O port da antena e o port 
do rádio devem possuir conectores fêmea. Se o cabo coaxial tiver conector "N" em ambas as 
extremidades será preciso que os ports da antena e do rádio também tenham conectores do tipo 
"N". Caso contrário será obrigatólio o uso de quadlipólos adaptadores (os chamados adaptadores 
deRF). 

Todavia, o uso de adaptadores degrada o desempenho global do sistema (através do aumento 
da atenuação total, do possível aumento do vazamento ou escapamento de RF nas intelfaces e da 
introdução de descontinuidades nas intelfaces adaptador-cabo e adaptador-antena ou adaptador
rádio). 

Por melhor que seja o adaptador nunca haverá uma conexão pelfeita (o descasamento de 
impedâncias sempre existe em qualquer interface de RF). Uma regra básica a ser seguida por 
todos que trabalham com microondas é: 

"Sempre que for possível, evitar o uso de adaptadores." 
Todas as conexões coaxiais externas (ao relento) devem ser protegidas adequadamente da 

chuva e da umidade (caso a umidade penetre em uma conexão, ocorrerá uma degradação do 
desempenho do sistema, através do aumento da VSWR na intelface). Isto é particularmente im
portante na conexão do cabo coaxial com a antena (em geral esta é a única conexão que fica 
exposta ao tempo). Para vedá-la existem sei antes que envolvem completamente os conectores. 
Um dos mais usados para cabos coaxiais de 3/8 de polegada (como o modelo LDF2-50) é o 
vedador a frio denominado Cold Shrink™ e que é muito empregado em microondas. 

TESTES E ENSAIOS (CAMPOIFÁBRICA) 

- Perda de retorno nas entradas (IRL -lnput Return Loss) ou VSWR (Voltage Standing 
Wave Ratio) nas entradas; 

- Verificação das formas de onda nas saídas de banda básica; 
- Aceitação de jitter (jitter na entrada); 
- fiuer intrínseco; 
- Ganho ou função de transferência de jitter (= G jt); 
- Curvas nível de recepção x BER (Bit Error Ratio); 
- BER residual (= RBER); 
- Potência de transmissão (= P Tx); 
- Espectro de RF na transmissão; 
- Freqüência de transmissão (valor e estabilidade); 
- Osciladores locais (TX e RX); 
- Espúrios em RF; 
- Alarmes e pontos de monitoração; 
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- Canais de serviço e comutação (caso haja); 
- Inspeção visual e mecânica geral; 
- Teste da pintura (em equipamentos e bastidores) . 
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NOTICIÁRIO 
Recebemos da ABEM o exemplar do primeiro número do 

Jornal Informativo da Associação Brasileira de Engenharia 
Militar, contendo farto noticiário sobre as atividades da Engenharia 
Militar. 

Agradecendo a remessa, a RMCT deseja ao recém-inaugurado 
informativo uma longa e profícua existência. Aproveitamos, 
também, o ensejo para nos colocar à disposição da ABEM para o 
trabalho comum de apoio cultural ao setor científico-tecnológico 
das Forças Armadas. 

130 Vol. XVIII - 32 Quadrimestre de 2001 ('1111 i 



Atualize os seus conhecimentos por 
intermédio da Biblioteca do Exército, 
a preços nunca vistos! 

PEDIDO DE ASSINATURA 
COLEÇÃO GENERAL BENíCIO - ANO 2002 
Composta de 10 (dez) obras selecionadas, de renomados autores, nacionais e 
internacionais, sobre temas de grande interesse na atualidade. 

REVISTADO 

Exércilo Bliaslleiro 
Periódico quadrimestral com informações variadas sobre a vida na caserna, temas 
históricos e técnico-profissionais desde 1882. 

(fi' i REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA 
Periódico quadrimestral sobre pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico do 
Exército Brasileiro. 

Periódico quadrimestral de assuntos militares e estudo de problemas brasileiros. Circu
la nos meios civil e militar desde 1913. 

r ---------------------------- , 
Faça seu pedido! 
COLEÇÃO GENERAL BENíCIO REVISTAS 
o à vista - R$ 210,00 
O 02 vezes - R$ 105,00 (válido até 20 Set) 
O 03 vezes - R$ 70,00 (válido até 20 Ago) 
O 05 vezes - R$ 45,00 (válido até 20 Jun) 

o Exército Brasileiro - R$ 40,00 (à vista) 
O A Defesa Nacional - R$ 40,00 (à vista) 
O Ciência & Tecnologia - R$ 40,00 (à vista) 

Envie cheque correio ou vale postal, nominal à "Biblioteca do Exército" para efetuar sua assinatura. 

Dados cadastrais 
Nome Profissao 

Militar 
O Reserva I OM 

I Posto/Grad Pree - CP 
O Ativa 

Endereço N" Complemento 
Rua 
Cidade IUF ICEP Tel. Fax. 

E-mai! 

~ 
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO 

Palácio Duque de Caxias - Praça Duque de Caxias, 25 Ala Marcílio Dias - 3º andar - CEP 20221-260 - Rio de Janeiro, RJ. 
ti' Assinaturas 0800 238365 (grátis) ou (21) 2519-5715 - Fax (21) 2519-5569 - E-mail: bibliex@ism_com.br 

~----------------------------~ Recorte e preencha este PEDIDO DE ASSINATURA, junte oIs) chequeIs) e use o envelope anexo para envio à Biblioteca do Exército. 



Impresso nas oficinas da 

SEIUvlOGRAF - ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA. 

Rua São Sebastião, 199 - Petrópolis - R] 
Te!.: (24) 2237-3769 



400 Mil PARTICIPANTES ATIVOS 

68 Mil PESSOAS CARENTES ASSlmDAS MENSALMENTE 

85 MilHÕES DE REAIS PAGOS EM BENEFiCIOS, EM 1999 

PLANO DE PECÚUO PARA PROTEÇÃO DA FAMillA 
Plano Idade Certa. A maneira mais segura 

de deixar uma proteção em dinheiro 
para sua familia 

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EXCLUSIVA PARA PARTICIPANTES 

Taxas especiais de juros, prazo até 24 meses, 
sem fiador, prestações fixas averbadas, 

crédito aprovado sem burocracia 

FAÇA UM PLANO. 
LIGUE ALO CAPEM. 0800 21 3030 



REALIZAR UM , 
SONHO E FACIL 

Micro Fácil FAM. Ideal para você que está qu~rendo comprar um computador ou outro 
equipamento de informática. Juros de apenas 2,3% a.m., em até 24 prestações fixas . Sem 
burocracia. E você ainda pode comprar seu equipamento onde desejar. 

Exclusivo para participantes do FAM - Fundo de Apoio à Moradia 

hplanodo dos Ministerios - 810(0 '0' -Ane~o I· hército -Térreo - 5. 103 - 70052-900 
Brasília-DF - Fone (61) 314.7539 e 314.7540 - DOG 0800 61 -3040 - FAX (61) 314-7664 

I-I FUNDAÇÃO 
_ HABITACIONAL 
_ DO EXÉRCITO 

i I Cristiano Ofoni - 30 Andar - Pro~o Duque de Coxios - 25 
Centro - 20221·260· Rio de Joneiro-RJ - Fone (21) 253.8395 e 253.0102 

Fone e fOI 253.0860 

BAIIBI!!!!X rvvrliiii ~ 
A"o"o~"o de Pouponco e Empre, ! mO 




