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EEntre as várias comemorações tradicionais feitas no Brasil

durante o último quadrimestre do ano, merece especial

destaque a homenagem prestada no mês de outubro ao

Professor, isto é, àqueles homens e àquelas mulheres

cujas tarefas se ligam à relevante e, sobretudo, nobre

Arte de Ensinar.

Há muitos anos o Instituto Militar de Engenharia participa

dessa muito justa homenagem. Este ano, entre vários

eventos programados no auditório principal daquela Casa

de ensino, no dia 15 de outubro foi entregue o honroso título

de Professor Emérito a dois antigos e respeitados docentes

do IME, o Coronel da Reserva Antonio Luiz dos Santos e o

Doutor Rex Nazaré Alves. Citemos breves resumos das

atividades acadêmicas destes dois agraciados:

Coronel da Reserva Antonio Luiz dos Santos exerceu as

funções de professor, no IME, no período de 1966 a 1975,

tendo retornado ao IME em 1988, exercendo, desde então,

as funções de professor até a presente data. Nestes mais

de 30 anos dedicados ao ensino de engenharia no Instituto

Militar de Engenharia, o Cel Antonio Luiz dos Santos minis-

trou as disciplinas de termodinâmica, motores, sistemas

térmicos I, sistemas térmicos II; orientou diversos trabalhos

acadêmicos; idealizou, e coordena até hoje, o curso exten-

são em Engenharia do Ar Condicionado e Conservação de

Energia, curso este que se encontra na oitava edição. Em

face da sua dedicação e do apoio irrestrito às atividades

experimentais na área de motores, o Laboratório de Motores

do IME foi reinaugurado, em 26 de setembro de 2008,

recebendo o nome do Cel Antonio Luiz dos Santos. O Cel

Antonio Luiz dos Santos é um exemplo para todos os

Engenheiros Militares.
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Professor Rex Nazaré Alves se destaca pelas suas ativi-

dades de ensino, de pesquisa e de gestão técnico-científica

no IME, nos períodos de 1964 a 1979 e de 1991 até hoje.

Professor de diversas disciplinas no curso de mestrado em

Engenharia Nuclear, dentre elas: Tecnologia das Radiações

e Segurança Nuclear, Física Atômica e Nuclear, Dosimetria

das Radiações, Introdução à Engenharia Nuclear, Prote-

ção Radiológica e Terrorismo Tecnológico. Orientador de

diversas dissertações de mestrado, temas dirigidos e

projetos de iniciação científica. Participa de inúmeras

bancas de mestrado e doutorado no IME e em outras

Instituições de Ensino. Desenvolve projetos científicos

financiados pelas diversas Instituições de fomento, tais

como FINEP, FAPERJ, BNDES e outros. O professor Rex,

mentor do programa PRONUCLEAR (Programa Nacional

de Formação de Recursos Humanos para o Setor Nuclear)

das décadas de 1970 e 1980, continua até hoje a ser um

marco no ensino e na pesquisa nuclear no Brasil.

Neste momento, cremos que seria bem oportuno ressaltar

o fato de serem os dois homenageados, respectivamente,

um Militar e um Civil. Uma feliz coincidência que simboliza a

natural, e por isso mesmo sempre desejável, cooperação

dessas duas classes da sociedade brasileira em prol do

Bem Comum da nossa pátria, uma eficiente e eficaz

cooperação que, há dezenas de anos, discretamente

ocorre ali na Praia Vermelha.

E, ao finalizarmos este último quadrimestre, a magna festa

do NATAL inspira-nos a fazer um cordial agradecimento a

todos os nossos leitores, amigos e colaboradores, cujo

precioso apoio vem tornando possível a continuidade da

Revista Militar de Ciência e Tecnologia. A todos, o nosso

muito obrigado!
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Resumo

Neste trabalho, medidas de ressonância ferromagnética (RFM) foram realizadas em função da

temperatura (0-300K) em nanopartículas de γ-Fe
2
O

3
 preparadas pelo método sol-gel. Medindo em

várias temperaturas a intensidade relativa do espectro produzido por partículas superparamagnéticas

e o campo de anisotropia do espectro produzido por partículas ferrimagnéticas, foi determinada

a distribuição de tamanhos de nanopartículas de γ-Fe
2
O

3
. Observou-se que a distribuição é do

tipo log-normal, com um diâmetro mais provável D
m
 = 8,1nm e um desvio padrão σ = 0,25.  Medidas

de microscopia eletrônica de transmissão, realizadas nas mesmas amostras, revelaram uma distribui-

ção log-normal com D
m
 = 11,2 nm e σ = 0,23. A diferença é atribuída à existência de uma camada

superficial amorfa nas partículas.

Introdução

A determinação da distribuição de tama-

nhos de nanopartículas por ressonância mag-

nética foi objeto de vários trabalhos.1-5 Recente-

mente,6 foi mostrado que medindo as intensida-

des relativas dos espectros superparamagnéticos

e os campos de anisotropia dos espectros

ferrimagnéticos em função da temperatura, é

possível determinar a distribuição de tamanhos

de partícula do sistema. Naquele trabalho,

porém, a medida do campo de anisotropia foi

facilitada pelo fato de que as partículas mag-

néticas eram precipitadas de magnesioferrita

coerentes com a matriz de óxido de magnésio.

O objetivo deste trabalho é mostrar que o mesmo

método pode ser aplicado a sistemas nos

quais as partículas magnéticas estão orienta-

das aleatoriamente, como fluidos magnéticos

e pós-magnéticos.

4
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Teoria

O uso da ressonância ferromagnética para

determinar a distribuição de tamanhos de partí-

cula de partícula magnética foi discutido em tra-

balho recente.6 Os resultados principais são apre-

sentados a seguir.

A variação com a temperatura da intensi-

dade do espectro de absorção de microondas de

partículas superparamagnéticas é dada por

11/ 3

0 0( ( ))
2 6

SP SP
SP S S

c

c c
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onde C é uma constante, P(D) é a distribuição

de tamanhos de partícula, D
c
(T) é o diâmetro

crítico abaixo do qual os momentos magnéticos

estão desbloqueados à temperatura T, M
s
 é

a magnetização intrínseca das partículas, 0
SPH

é o campo de ressonância das partículas

superparamagnéticas e x
c
 é o parâmetro crítico,

dado por

3
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onde 〈D〉 é o diâmetro médio das partículas e  〈T
C
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é a temperatura média de bloqueio, dada por
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∂
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pode ser interpretada como a distribuição de tem-

peraturas de bloqueio do sistema.

Para demonstrar a Equação 1, supusemos

que

onde 0
FMH  é o campo magnético de ressonância

do espectro ferrimagnético, já que estamos lidando

com temperaturas muito menores que a temperatu-

ra de Curie, que para o γ-Fe
2
O

3
 é maior que 800 K.

O valor de D〈 〉  pode ser determinado me-

dindo o campo de anisotropia em função da tem-

peratura e ajustando os resultados experimentais

a uma função da forma

onde H
A
 é o campo de anisotropia em amostras

de grandes dimensões e f
c
 é a função7 (válida

para simetria cúbica)

f
c
(x) =

onde

Em um trabalho anterior,6 o campo de

anisotropia foi obtido a partir dos espectros de
ressonância magnética calculando a diferença
dos campos de ressonância com o campo mag-
nético aplicado ao longo das direções cristalinas
[100] e [110]. No presente trabalho, não é
possível fazer o mesmo, já que as partículas
magnéticas estão orientadas aleatoriamente
em uma matriz amorfa. Usamos, em vez disso,
o fato de que a forma geral do espectro de RFM

de partículas orientadas aleatoriamente reflete

(1)

(2)

(3)

(4)

(7)

(8)

(5)

(6)H SP= H
A 

f
c
(x)

A

5
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a anisotropia magnética das partículas. Assim,

simulando o espectro para vários valores da

anisotropia magnética, foi possível determinar,

para cada temperatura, o valor que permitia um

melhor ajuste do espectro experimental e assim

estimar o valor do campo de anisotropia.

Método experimental

Preparação das amostras

As amostras usadas neste estudo foram

preparadas pelo método sol-gel, usando a

técnica descrita por Hsieh et al.8 Uma solução

foi preparada misturando 1g de FeCl
3
.6H

2
O com

4mL de etanol e acrescentando 20mL de TEOS,

16mL de água deionizada e duas gotas de HNO
3
.

A solução foi deixada secar por uma semana

à temperatura ambiente e, em seguida, tratada

a 50oC por 2h. Finalmente, pequenos pedaços

do gel foram tratados no ar por 20min a 1.000oC.

Métodos de medida

As medidas de ressonância magnética

foram realizadas a 9,50GHz, em temperaturas

entre 10 e 300K, usando um espectrômetro

Bruker ESP 300 e um sistema de refrigeração

Displex.

O microscópio eletrônico de transmissão

usado neste trabalho foi um JEOL EM 2010. Uma

gota da amostra em suspensão em metanol

foi depositada no porta-amostra (uma rede de

cobre 200 mesh recoberta de carbono) e deixada

secar por duas horas à temperatura ambiente

antes de serem feitas as micrografias. As partí-

culas tinham forma aproximadamente esférica.

Os resultados finais foram obtidos usando um

programa de computador que forneceu o raio

médio de cada partícula. Na análise final foram

usadas 11 partículas.

Resultados experimentais e análise

A figura 1 mostra um espectro típico de RFM

para três temperaturas diferentes. Em baixas

temperaturas (figura 1a), observa-se uma linha

larga, assimétrica, típica de um material ferri-

magnético policristalino,9 enquanto, à temperatu-

ra ambiente (figura 1c), observa-se uma linha

estreita, simétrica, típica de partículas superpara-

magnéticas.10,11 Em temperaturas intermediárias

(figura 1b) é observada uma superposição das

duas linhas.

Figura 1 – Espectros de RFM de nanopar tículas de
γ-Fe

2
O
3
 medidos em três temperaturas diferentes:

(a) T = 10K; (b) T = 100K; (c) T = 300K

0,0              0,1              0.2              0,3              0,4             0,5
CAMPO MAGNÉTICO (T)

(a)

0,0              0,1              0.2              0,3              0,4             0,5
CAMPO MAGNÉTICO (T)

(b)

0,0              0,1              0.2              0,3              0,4             0,5
CAMPO MAGNÉTICO (T)

(c)

6
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O campo de anisotropia       das partículas

ferrimagnéticas foi obtido a partir dos espectros

obtidos em várias temperaturas ajustando a linha

larga ao espectro teórico de uma amostra em pó

de um material ferrimagnético com a ajuda de um

programa de computador.12 É sabido13 que, em-

bora a anisotropia cristalina seja cúbica, efeitos

de superfície e/ou de forma às vezes fazem com

que a anisotropia efetiva seja uniaxial, tornando

difícil distinguir uma distribuição de partículas com

a mesma anisotropia de uma distribuição de par-

tículas com o mesmo tamanho. No presente tra-

balho, os efeitos de superfície e de forma sobre a

anisotropia foram desprezados porque os resul-

tados de microscopia eletrônica mostraram que

as partículas eram aproximadamente esféricas,

uma forma que minimiza os efeitos de anisotropia

que não se devem à anisotropia magnetocristalina.

A curva da figura 2 foi obtida ajustando a equação

6 aos dados experimentais para calcular o diâ-

metro médio 〈D〉 . O resultado foi  〈D〉 = 9,9nm.  A

partir da variação da intensidade da curva estrei-

ta com a temperatura, obtivemos usando a equa-

ção 3, 〈T
c
〉= 118,9K.

A figura 3 mostra a distribuição de tamanhos

de partícula obtida usando a equação 1 para cal-

cular o valor de P(D) para vários valores de T e

ajustando os resultados a uma função de distri-

buição log-normal14

2
2

2

exp( / 2) 1
( ) exp ln

22 mm

D
P D

DD

σ
σσ π

−
= −

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

onde  D
m
 é o diâmetro mais provável e s é o desvio

padrão. A figura mostra também a distribuição de

tamanhos de partícula obtida ajustando os resul-

tados de microscopia eletrônica de transmissão

à mesma função. A tabela 1 mostra os parâme-

tros do melhor ajuste nos dois casos.

Figura 2 – Variação com a temperatura do campo de
anisotropia de amostras tratadas a 1000oC. Cada ponto
é a média dos resultados para cinco amostras diferentes

Figura 3 – Distribuição de tamanhos de nanopar tículas
de γ-Fe

2
O
3
 (a) de acordo com as medidas de RFM;

(b) de acordo com as medidas de MET

(9)

Tabela 1 – Parâmetros da distribuição de tamanhos

de partícula obtida ajustando os dados experimentais

(RFM, MET) a uma distribuição log-normal.

Diâmetro mais
provável (Dm)

Desvio padrão (σ)

RFM

8,1 ± 0,1 nm

0,25 ± 0,01

MET

11,2 ± 0,1 nm

0,23 ± 0,01

H
A
 (m

T
)

1/T (K-1)

DIÂMETRO (nm)

HSP
A

F
R

E
Q

Ü
Ê

N
C

IA
 R

E
LA

T
IV

A
 (

U
.A

.)

7
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Discussão e conclusões

Este trabalho mostra que o método de RFM,

previamente usado para investigar a distribuição

de tamanhos de nanopartículas em precipitados

ferrimagnéticos coerentes com uma matriz mono-

cristalina,7 também pode ser aplicado a partícu-

las orientadas aleatoriamente, já que o desvio

padrão da distribuição de tamanhos da partícula

é quase o mesmo que o obtido por microscopia

eletrônica de transmissão. O fato de que o valor

do diâmetro mais provável medido por MET é qua-

se 40% maior que o valor do diâmetro mais prová-

vel medido por RFM é atribuído à existência de

uma camada desordenada na superfície da partí-

culas15 que torna o “tamanho magnético” das par-

tículas menor que o tamanho real. Dependendo

da aplicação, este “tamanho magnético” pode

ser mais importante que o tamanho real; nesse

caso, os resultados de RFM podem ser usados

diretamente. Se o tamanho real é mais importan-

te, uma correção pode ser aplicada aos dados de

RFM para obter a distribuição de tamanhos reais.

Existem outras formas de medir a distribui-

ção de tamanhos de pequenas partículas magné-

ticas a partir de medidas magnéticas, como o le-

vantamento de laços de histerese e de curvas de

magnetização em amostras resfriadas com e sem

campo aplicado. Seria muito difícil comparar a

precisão desses métodos com a do método pro-

posto no presente trabalho, já que cada uma en-

volve um conjunto diferente de hipóteses. O mé-

todo da ressonância ferromagnética é provavel-

mente mais indicado quando a anisotropia

magnetocristalina é relativamente pequena e a

forma das partículas é aproximadamente esféri-

ca. Nesse caso, ele permite obter uma estimati-

va rápida e razoavelmente precisa da distribuição

de tamanhos em um sistema de nanopartículas

magnéticas.

8
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As águas dos rios da Amazônia são classi-

ficadas de acordo com a sua coloração: a água

branca é barrenta; a água preta é marrom escura;

e a água clara é esverdeada e transparente. A cor

da água preta geralmente é causada pela queda

de vegetais, frutas e de carcaças de animais na

água, de modo que com o passar do tempo ocor-

re o acúmulo de sedimentos no fundo do rio, pro-

porcionando a tonalidade escura da água. A prin-

cipal característica da água preta é o seu alto

teor de acidez (baixo pH, na faixa de 3,5 e 6,0).  A

alta acidez da água preta é responsável pela pe-

quena diversidade de espécies de árvores na

margem do rio, pois as larvas e os ovos dos inse-

tos têm dificuldade de se desenvolver nesta água.

Assim, a população de insetos nas proximidades

do rio de água preta é reduzida drasticamente,

favorecendo a homogeneidade de determinada

espécie de vegetal na margem do rio. O solo pró-

ximo ao rio de água preta também possui um

elevado nível de acidez, inviabilizando a prática

da agricultura nas margens do rio. Os rios de

águas claras possuem um valor de pH alto, sen-

do, portanto, uma água mais básica. Possibilita

a presença de uma grande variedade de espécies

de vegetais nas margens do rio como também de

plantas subaquáticas. As larvas de insetos po-

dem se desenvolver nesta água mais básica re-

sultando numa grande população desses animais

capazes de polimerizar em locais distantes do

rio. A água clara possui minérios como sódio, po-

tássio, magnésio e cálcio, já a água preta possui

minérios como alumínio, ferro, cobre, manganês

e zinco.

Muitas pessoas relacionam os rios de água

preta da Amazônia à poluição. No entanto, o fato

de a água dos rios apresentar coloração escura,

semelhante ao café, é devido ao acúmulo de se-

dimentos de materiais orgânicos, produtos da

decomposição de animais, vegetais e insetos.
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Esses materiais orgânicos são conhecidos

como substâncias húmicas. Quimicamente, as

águas escuras apresentam acidez elevada, bai-

xa quantidade de nutrientes e poucos minerais

dissolvidos.

Dificultando, assim, o desenvolvimento de

larvas de insetos e da diversidade das espécies

vegetais nas margens dos rios de água preta.

O solo das margens dos rios de água preta tam-

bém é ácido, pobre em nutrientes, o que

inviabiliza a prática do cultivo. Assim, justifican-

do o apelido Fome, dado ao rio Negro pelos

índios.

O húmus

As substâncias húmicas, também conheci-

das como húmus, são materiais orgânicos, re-

sultantes da decomposição de animais e plantas

mortos, que alcançam certa estabilidade, não

sofrendo mais degradação para moléculas meno-

res. Esse material orgânico de cor café sedimenta

com o tempo, formando camadas abaixo da su-

perfície do solo que podem ficar estáveis por sé-

culos e até milhões de anos. A figura 2 mostra

uma camada preta de substâncias húmicas

abaixo do solo.

O processo de conversão dos restos de ve-

getais em substâncias húmicas leva muito tem-

po na natureza. A degradação microbiológica ou

bioquímica de animais e plantas mortos fornece

substâncias não húmicas e húmus. Primeiramen-

te, os microorganismos sintetizam substâncias

químicas que possuem o grupamento amina.  As

aminas presente no solo fazem reações com açú-

cares, quininas e ligninas modificadas gerando

complexos escuros conhecidos como substân-

cias húmicas. A figura 3 mostra a formação de

húmus.

Figura 3 – Formação de húmus

Figura 1 – Margem de um rio de água escura

                           Igarapé                  Rio Negro

Figura 2 – Os húmus abaixo de solo

Decomposição de animais e plantas mor tos

Degradação

Microbiológica         Bioquímica

Produtos da degradação Degradação

húmus
Substância não húmica

Carboidratos
Ceras
Resinas

Síntese
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O húmus possui três membros: ácido

húmico, ácido fúlvico e humina. A humina é uma

mistura de substâncias húmicas insolúveis em

água; o ácido fúlvico é solúvel em água, tanto em

meio ácido quanto em meio básico; o ácido

húmico é a fração principal do húmus, que são

substâncias húmicas solúveis em água, porém

insolúveis em meio ácido. A figura 4 mostra um

fluxograma para a separação das substâncias

húmicas.

Figura 4 – Separação de húmus

A degradação de materiais orgânicos da

natureza, tais como a lignina, a celulose etc.,

fornece componentes menores derivados de

aldeídos, fenóis e ácidos (figura 5), como produ-

tos primários que por meio de transformações

posteriores produzem polifenóis. A oxidação

enzimática de polifenóis fornece quinonas, que

podem reagir com aminas e ácidos orgânicos

oriundos da degradação biológica ou microbioló-

gica de proteína da planta ou animal morto.

Figura 5 – Formação de húmus na natureza

Figura 6 – Degradação de proteína

As moléculas pequenas, produzidas pela

decomposição da lignina, são precursores para

síntese de macromolécula húmicas. Elas encon-

tram e reagem com as aminas e ácidos da degra-

dação de proteína e formam o húmus.
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A condensação de açúcar com amina tam-

bém forma produtos marrons.

Figura 7 – Formação de húmus a par tir de açúcar

A figura 8 mostra as principais vias para for-

mação das substâncias húmicas a partir dos res-

tos de vegetais na natureza.

Figura 8 – Principais vias de formações de substâncias húmicas

Química de ácido húmico no solo

O ácido húmico é um material orgânico

coloidal com grande quantidade de carbono e pre-

sença de grupos funcionais, tais como fenol, enol,

carboidrato e ácido carboxílico. A figura 9 repre-

senta estrutura de um ácido húmico.

Figura 9 – Estrutura de um ácido húmico

O ácido húmico atua em diversas formas no

desenvolvimento da planta e na melhoria da qua-

lidade do solo. Um solo denso e compacto de

barro geralmente é resultado do alto teor de sal

que prejudica a passagem dos micronutrientes

para as raízes do vegetal. A presença de ácido

húmico aumenta a penetração de água, separa e

remove os íons positivos da superfície do barro,

reinstalando, assim, os íons negativos na superfí-

cie do barro.

a) placas de barro compacto;                        b) placas de barro afastadas

Figura 10 – Ação de acido húmico no solo compacto
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Os húmus, por intermédio de seus grupos

funcionais carboxílicos e fenólicos, atuam em solo

com diferentes acidezes. Pela ligação hidrogênio

ele segura a água no solo e, através da quelação

com íons metálicos, neutraliza o solo, liberando

os nutrientes para o solo e, assim, melhorando a

qualidade da terra. As figuras 11-13 mostram a

agregação de ácidos húmicos no solo e sua

atuação no barro agregado carregado com íons

positivos por grupo funcionais.

Figura 11 – Agregação de ácido húmico no solo

Figura 12 –  Atuação do ácido húmico no solo com barro compacto

Dessa maneira, há rompimento das forças

de atração entre a extremidade da carga positiva

e carga negativa ou com outra camada plana. O

ácido húmico separa e remove os íons positivos

em excesso da superfície das partículas de barro,

e os íons de carga negativa são introduzidos na

camada de barro. As camadas de barro se repe-

lem ocorrendo a desagregação do barro e os

micronutrientes saem do ácido húmico e se

deslocam para as membranas das raízes.

O processo de mineralização transforma os

materiais orgânicos em substâncias estáveis, “o

húmus”, que alimenta o solo com microorganis-

mos e outros nutrientes, mantendo assim o solo

em estado saudável.  Húmus  aumenta a manu-

tenção de umidade e nutrientes no solo, melhora

a aeração do solo, reduz a erosão e  aumenta a

tolerância do solo nas estações de seca. Na

época do verão, no período de forte chuva, o uso

do húmus fortalece as raízes dos vegetais próxi-

mas das encostas, assim, reduzindo o risco de

deslizamento da terra. O húmus é visto como

solução para aperfeiçoar as plantações. Pesqui-

sas recentes realizadas pela Embrapa com uso

Material agiloso

Figura 13 a) O ácido húmico “segura” os cátions próximos
das raízes das plantas e facilita a sua absorção pela raiz.

Figura 13 b) A atração entre moléculas de água e os cátions
facili ta a absorção de nutrientes pela planta
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de húmus nos solos garantem um aumento na

produtividade em 18%. O uso de ácido húmico

está em evidência na Região Nordeste do Brasil,

principalmente nas proximidades do Vale de São

Francisco, onde o cultivo de uvas se destaca.

Neste local, mais da metade dos agricultores uti-

lizam o ácido húmico, que vem alcançando um

aumento na produção próximo de 30%.
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Resumo

Este trabalho apresenta um método analítico no domínio da freqüência para identificação de modelos

lineares de plantas com múltiplas entradas e saídas. O modelo é calculado pela minimização de um

critério bem definido baseado em norma quadrática. As respostas em freqüência dos vários canais do

modelo são ajustadas às correspondentes respostas em freqüência medidas dos canais da planta. Os

modelos são calculados sob a forma de matriz função de transferência, a partir da expansão de um

conjunto gerador. Considera-se que as plantas utilizadas possam ser ajustadas por modelos lineares e

invariantes no tempo. No caso de plantas com comportamento não-linear, a metodologia pode ser

aplicada em pontos de operação dessas plantas para obtenção de modelos linearizados. No final do

artigo, aplica-se a metodologia com bons resultados em três exemplos encontrados na literatura.

Palavras-chave

Identificação de sistemas, sistemas MIMO, resposta em freqüência, conjuntos geradores.

Introdução

A síntese de uma lei de controle visa aten-

der requisitos de robustez em estabilidade e de-

sempenho dos sistemas sob análise. Naturalmen-

te, o emprego da síntese requer, previamente, a

obtenção de um modelo matemático que descre-

va adequadamente o comportamento dinâmico da

planta. Um bom modelo é aquele que consegue

representar a dinâmica do sistema satisfatoria-

mente sem apresentar uma complexidade mate-

mática excessiva. Em geral, o modelo de um sis-

tema pode ser obtido de duas maneiras distintas.

A primeira consiste em utilizar as leis das ciências

que regem a dinâmica do sistema. Entretanto, se

o sistema a ser modelado for relativamente com-

plexo, essa abordagem pode não ser eficiente.

As técnicas de identificação surgem como uma

alternativa numérica à modelagem convencional.

Basicamente, consistem em estimar modelos
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numéricos a partir de um conjunto de dados de

entrada/saída medidos do sistema.

Nos últimos anos, muitas técnicas de iden-

tificação foram propostas, ora baseadas no domí-

nio do tempo,[8],[12] ora no domínio da freqüên-

cia.[2],[4],[19],[25],[16]  As duas formas de identificação

apresentam resultados bastante eficientes. Em,[18]

entretanto, são apresentadas algumas vantagens

das técnicas que utilizam dados freqüenciais do

sistema. Entre essas vantagens pode-se citar: mai-

or facilidade para o tratamento do ruído, menor

volume de dados para o ajuste do modelo, inde-

pendência das condições iniciais e possibilidade

de combinação dos dados medidos em vários

experimentos.

No caso das técnicas de identificação no

domínio da freqüência, os dados utilizados para o

ajuste do modelo correspondem às medidas de

respostas em freqüências dos canais da planta.

A determinação do modelo é realizada pelo ajus-

te das respostas em freqüência de seus canais

aos correspondentes dados medidos, por inter-

médio da minimização de um critério de erro, tam-

bém chamado de função objetivo.

Diversos trabalhos já discutiram o problema

de identificação, porém com abordagens distin-

tas como em[22],[6],[14],[5],[3] que utilizaram o Método

dos Mínimos Quadrados ou mesmo em[11], [10], [17], [9],

que empregaram para estimação do modelo a

norma H∞. Em todos esses trabalhos, observa-se

a preocupação em obter soluções analíticas, o

que normalmente só é possível quando os proble-

mas propostos são convexos nas variáveis de

decisão.

O método proposto de identificação de sis-

temas MIMO (Multiple Input Multiple Output) é uma

extensão da abordagem monovariável apresenta-

da em[1]. Para ambos os casos, busca-se mini-

mizar o erro de ajuste entre as respostas em fre-

qüência do modelo identificado e a do sistema

sob análise. As funções objetivo utilizadas são
baseadas em norma quadrática. Os problemas
de otimização resultantes são convexos. As so-
luções globais, obtidas por expansão de conjun-
tos geradores, são calculadas analiticamente para
os sistemas lineares e invariantes no tempo
monovariáveis e multivariáveis.

Para a metodologia MIMO proposta, os ele-
mentos das Matrizes Funções de Transferência
(MFT) estimadas apresentam denominadores
comuns, isto é, as Funções de Transferência (FT)
dos canais compartilham o mesmo conjunto de
pólos. A técnica multivariável permite a identifica-
ção simultânea de todos os canais, dadas as cor-
respondentes respostas em freqüência.

Ao final do artigo, são apresentados três
exemplos acadêmicos nos quais a metodologia
foi aplicada. O primeiro exemplo está relacionado
com a identificação do modelo de um turbogerador.
No segundo exemplo trata-se de um míssil ar-ar

e no terceiro de uma aeronave de combate.

Formulação do problema e a metodologia
proposta

Considere um sistema multivariável linear (ou

linearizado em torno de um ponto de operação)

com p entradas e q saídas e o conjunto G de

matrizes complexas com dimensões q ×  p, re-

presentando as medidas G(j ω) de resposta em

freqüência em m valores na faixa de freqüências

de interesse                                     :

                                                        (1)

Sejam ainda[24]:

– R(s) o conjunto de todas as funções de transfe-

rência próprias com coeficientes reais, de siste-

mas monovariáveis e invariantes no tempo; e

– M(R(s)) o conjunto das matrizes cujos elementos

pertencem a R(s).
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A MFT identificada de um sistema MIMO

com p entradas e q saídas deve ser tal que:

e sua representação matemática assumirá a

forma:

onde 

)s(Gn
,e λ

 são FT monovariáveis estimadas de

ordem n, θ , o vetor de parâmetros a ser estima-

do e λ , um índice que indica o canal específico

dentre todas as combinações possíveis entre as

p entradas e q saídas do sistema sob análise, ou

seja:

(2)

O objetivo do problema de identificação pro-

posto consiste em determinar um modelo G
e
 (θ, s)

linear, invariante no tempo e de complexidade

limitada, tendo p entradas e q saídas, cuja res-

posta em freqüência se aproxime dos dados de

G em (1), de acordo com um critério previamente

estabelecido. Entende-se por complexidade limi-

tada o fato de o modelo G
e
 (θ, s) depender do

vetor paramétrico real θ de dimensão finita. O

ajuste do modelo parametrizado G
e
 (θ, s) aos

dados medidos em   G buscará minimizar o se-

guinte erro aditivo:

onde 

)j(G ωλ

 representa a resposta em freqüên-

cia medida do canal λ , de acordo com (1) e (2).

As FT           são racionais e próprias, sendo

estimadas com ordem n. Para tanto, a represen-

tação destas funções adotará a seguinte expan-

são sob a forma de conjuntos geradores:

onde                                                      ,

                                                ,

                                          e

                                            .

Define-se um critério de custo aditivo 
)(J θ

,

baseado em norma quadrática, por:

∑
λ

λ
λ ωα−ωωβ=θ

2

2
)j,(N)j(G)j,(D)(J

sendo )j,(N ωαλ e )j,(D ωβ  as respostas em fre-

qüência dos numeradores de )s(Gn
,e λ  e do deno-

minador comum de )s(Ge , respectivamente, e
TTT ])([ βα=θ Λ  o vetor de parâmetros a ser

determinado. Deseja-se calcular os zeros de

)s(Gn
,e λ  e os pólos comuns de )s(Ge , minimi-

zando a função custo em (4) e buscando determi-

nar uma aproximação adequada aos dados de G

em (1).

O fluxograma da metodologia MIMO pode

ser visto na figura 1. A primeira parte da meto-

dologia se refere à obtenção da resposta em fre-

qüência do sistema sob análise, o que não é o

foco desse artigo.

(3)

(4)

{ }pi1;qh1;h,i|hi ≤≤≤≤∈=Λ∈λ N

)s(Gn
,e λ

J(θ)

Gλ (jω)
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Figura 1 – fluxograma da metodologia de identificação proposta (MIMO)

A resposta em freqüência pode ser determi-

nada, basicamente, de duas maneiras: i) pelas

respostas da planta em regime permanente em

face da aplicação de sinais senoidais em suas

entradas; ou ii) a partir da aplicação da FFT (Fast

Fourier Transformer) nos sinais de excitação das

entradas da planta e nas correspondentes res-

postas, conforme ilustrado na figura 1.

A segunda parte da metodologia, foco deste

artigo, se refere à determinação do modelo. Para

isso, utiliza-se o método proposto discutido na

seção seguinte.

Este método calcula analiticamente os pó-

los comuns do modelo ))s(R(M)s(G pq
e

×∈  e os

zeros de )s(Gn
,e λ  de maneira ótima, minimizando

o critério )(J θ  em (4). A ordem do denominador

comum de )s(Ge  é gradativamente aumenta-

da, visando reduzir o custo de ajuste a um valor

previamente estabelecido.  Dessa forma, obtém-

se uma família de modelos que satisfazem o

problema, parametrizada pela ordem n. A esco-

lha da ordem mais adequada está baseada no

compromisso entre a precisão necessária para

se representar o comportamento da planta e a

complexidade matemática desejada para o

modelo.

Caso a ordem do modelo se torne elevada,

os valores singulares de Hankel desse modelo

poderão ser analisados, a fim de checar a possi-

bilidade de realizar uma redução de ordem por

truncamento balanceado[26].

Embora não tenha sido explicitado na figu-

ra, considera-se que o modelo calculado ainda

deva passar por uma fase de validação, após a

redução de ordem.

Determinação do modelo

A solução ótima, segundo o critério descrito

em (4), é obtida resolvendo-se o seguinte proble-

ma de otimização:

=θ
θ

)(Jmin

∑
λ

λ
λ

θ
ωα−ωωβ=

2

2
)j,(N)j(G)j,(Dmin

onde )j(G ωλ  representa a resposta em freqüên-

cia medida do canal Λ∈λ .

A expansão do somatório em (4) permite

escrever:
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         (5)

onde            , 

)(N λα

 e λG  são funções de )j( iω
e  =ωΨλ :)j( i  )j,(N)j(G)j,(D iii ωα−ωωβ λ

λ .

Além disso, )j(:)j( ii
* ω−Ψ=ωΨ λλ .

A soma de funções convexas é também uma

função convexa[7], [23]. Portanto, pode-se afirmar

que o problema descrito em (5) é convexo nas

variáveis λα  e β  e possui solução ótima
TT

min
T

minmin ])([ βα=θ=θ Λ  que satisfaz:

min

T

qp11min
JJJ

)(J

θ=θ

⎟
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⎜
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⎝

⎛
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∂=θ∇ L

1]npq)1n[( ×++= 0

Para um parâmetro ∈θ t θ  descrito em (3),

a diferenciação da expressão em (5) obedece a:

∑ ∑
= λ

λ
λλ
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onde λΨ  e *
λΨ  são funções de )j( iω .

As derivadas parciais )j( iωΨλ  em relação

a λαk  para }n,,1,0{k K∈ e lβ  para }n,,2,1{l K∈
resultam em:

⎩
⎨
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=ω−=ω−
≠

=
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Substituindo as derivadas parciais acima

em (7), realizando algumas manipulações algé-

bricas e suprimindo o argumento 

)j( iω

, a fim de

simplificar a notação, chega-se a:

∑
=

λ
−λ

+α=
α∂
∂ m

1i

*
kn

k

)(NR(2
J

Re

))(DGR **
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β∂
∂ m

1i

*
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l

)](NG[R(2
J

Re

)|GG|)(DR **
ln ∑

λ
λλ− β−

onde )( ⋅Re  representa a parte real do argumento.

De acordo com (6), uma condição neces-

sária de otimalidade é ter 0/J k =α∂∂ λ  e

0/J l =β∂∂ .  Assim, igualando (8) e (9) a zero:

0))(DGR)(NR(
m

1i

**
kn

*
kn =β−α∑

=
λ−

λ
−Re

∑ ∑
= λ

λ
λ− +α

m

1i

*
ln )](NG[R(Re

0))(DR *
ln =Πβ− λ−

onde ∑
λ

λλλλ ωω=ωΠ=Π |)j(G)j(G|)j( i
*

ii .

Escolhida a ordem n para o denominador

comum da MFT estimada, obtém-se um conjunto

de equações para }n,,1,0{k K∈ em (10) e para

}n,,2,1{l K∈  em (11). Estas equações podem ser

(6)

  (9)

  (11)

  (10)

L+α−β=θ
2

2

11
11 )(NG)(D)(J

)(D β

(jωi)
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organizadas sob a forma de um sistema de equa-

ções lineares              , onde os termos indepen-

dentes são aqueles correspondentes ao coeficiente

β
0
 = 1. A matriz dos coeficientes Q e o vetor inde-

pendente Y  têm tratamento computacional mais

fácil se analisados de maneira particionada. Supri-

mindo o argumento )j( iω , genericamente, tem-se:

=
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A matriz dos coeficientes Q para o

caso multivariável é quadrada de dimensão

npq)1n( ++ .  As submatrizes 1Q , λ
2Q  e λ

3Q  e o

vetor λ
αY  seguem as formas matemáticas des-

critas em[1], [23] para os sistemas monovariáveis,

sendo calculadas para cada canal Λ∈λ do sis-

tema, de acordo com:

Os termos 

4Q

 e  βY  em (12) podem ser

calculados por:
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Exemplos de aplicação

A seguir, estão apresentados três exemplos

acadêmicos onde o método proposto foi aplica-

do. Os modelos MIMO desses exemplos são

conhecidos para efeito de comparação de resul-

tados. A notação “canal y:u” utilizada nesta se-

ção faz referência à combinação formada pela

saída y e a entrada u de um sistema com p entra-

das e q saídas sob análise.

Turbogerador

Esse sistema contém duas entradas e duas

saídas. O modelo linearizado utilizado possui seis

estados e está reproduzido em[13], [23]. Suas carac-

terísticas principais são a estabilidade em malha

aberta e um pico ressonante na freqüência

[ ]∑
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35,6=ω  rad/s, com fator de amortecimento de

apenas 0,055.

Os resultados obtidos pela aplicação da

técnica proposta encontram-se resumidos na

tabela 1. Para a identificação, foi utilizado um

vetor de freqüências com 100 valores no intervalo

de 0,03 rad/s a 30 rad/s, considerando o

espaçamento logarítmico uniforme. Neste caso,

o primeiro modelo estimado com custo satisfa-

tório em relação ao modelo original foi            .

Os modelos com ordem n ≤ 5 apresentaram

custos de ajuste bastante elevados e, portanto,

não são boas aproximações para o sistema con-

siderado.

Tabela 1 – Custos obtidos (por canal e total) para o exemplo do turbogerador.

Tabela 2 – Custos obtidos (por canal e total) para o exemplo do míssil ar-ar.

Tabela 3 – Custos obtidos por canal e total para o exemplo da aeronave de combate.

Ordem (n)
de D(s) 1:1

46,981

20,395

1,687.10-9

6,342.10-9

4,813.10-9

2,096.10-9

1:2

64,181

14,223

1,174.10-9

5,065.10-9

1,988.10-9

1,327.10-9

2:2

113,029

40,777

3,064.10-9

1,675.10-8

4,648.10-9

1,224.10-8

2:1

161,804

60,773

4,612.10-9

2,536.10-8

7,709.10-9

1,661.10-8

Custo do canal (Jλ)

3

4

5

6

7

8

385,997

136,169

1,053.10-8

5,351.10-8

1,916.10-8

3,228.10-8

Custo total

Ordem (n)
de D(s) 1:1

8,1467

0,7709

2,4289x10-11

1,3199x10-11

1,6013x10-10

2:1

30,5079

2,7901

3,9113x10-11

2,2353x10-11

2,1719x10-10

Custo do canal (Jλ)

2

3

4

5

6

38,6545

3,5611

6,3402x10-11

3,5553x10-11

3,7732x10-10

Custo total

Ordem (n)
de D(s) 1:1

11,369

2,474

2,969

1,079.10-11

7,120.10-10

5,040.10-10

1:2

491,009

175,405

150,526

7,812.10-9

3,694.10-8

2,222.10-8

2:2

688,824

161,126

143,307

8,762.10-9

3,638.10-8

2,611.10-8

2:1

6,468

3,999

8,088

5,140.10-10

1,924.10-9

1,864.10-9

Custo do canal (Jλ)

3

4

5

6

7

8

1197,671

343,005

304,891

1,710.10-8

7,596.10-8

5,070.10-8

Custo total
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Míssil ar-ar

O modelo não-linear do canal de elevação

de um míssil ar-ar foi proposto por[15], [20], de onde

podem ser extraídos os valores dos coeficientes

numéricos. O sistema contém uma entrada e

duas saídas e seu modelo de ordem 4 é reprodu-

zido, resumidamente, em[23]. A dinâmica modela-

da representa um míssil voando a uma altitude de

20.000 pés. É suposto verdadeiro o desaco-

plamento dos eixos de rumo (longitudinal) e de

rolagem.

Os resultados obtidos encontram-se resu-

midos na tabela 2. O vetor de freqüências utiliza-

do contém 100 pontos com espaçamento logarít-

mico uniforme na faixa de 0,01 rad/s a 100 rad/s.

De acordo com a precisão necessária, é possível

utilizar um modelo de ordem menor que a do

modelo original, com erro de ajuste satisfatório.

Essa conclusão é possível observando-se os

diagramas de resposta em freqüência do modelo

calculado para ordem 3, que, na faixa de freqüên-

cias adotada, estão praticamente coincidentes

com os correspondentes calculados a partir do

modelo original.

Aeronave de combate

Para este exemplo, foi utilizado o modelo

linearizado de uma aeronave de combate, sob

determinadas condições de vôo, apresentado,

por[21] e reproduzido em[23]. O vetor de estados

consiste nas principais variáveis de corpo rígido

do veículo: velocidade longitudinal, ângulo de ata-

que, taxa de arfagem e ângulo de atitude em

arfagem. O modelo final contém, além dos esta-

dos descritos, duas variáveis referentes à dinâmi-

ca de dois atuadores utilizados na aeronave,

resultando num modelo de 6a ordem. Define-se

também o ângulo de trajetória como o ângulo do

vetor velocidade em relação à horizontal.

Os resultados obtidos encontram-se resu-

midos na tabela 3. O vetor de freqüências utiliza-

do contém 100 pontos com espaçamento logarít-

mico uniforme na faixa de 0,01 rad/s a 100 rad/s.

O algoritmo alcançou uma solução de ordem

menor que a do modelo original, com erro de ajuste

satisfatório.

Conclusões

Neste artigo foi apresentado um método ana-

lítico de identificação no domínio da freqüência

de modelos lineares, aplicável em sistemas dinâ-

micos multivariáveis. Este trabalho complementa

o apresentado em[1], no qual tratou-se mais dire-

tamente de sistemas dinâmicos monovariáveis.

Os modelos obtidos pela metodologia estão sob

a forma de matriz função de transferência. Por

construção, os polinômios característicos calcu-

lados dos vários canais do modelo são iguais. Isto

reduz significativamente o número de parâmetros

estimados, diminuindo o tempo de processamento

computacional e facilitando o cálculo de realiza-

ções da matriz função de transferência com ordens

provavelmente mínimas. As aplicações da meto-

dologia proposta em três exemplos encontrados

na literatura apresentaram bons resultados.
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PESQUISA

Resumo

Após o disparo por arma de fogo, componentes do iniciador escapam na forma gasosa e se condensam

formando pequenas partículas denominadas resíduos de tiro. Essas partículas depositam-se nas mãos

do atirador e nas proximidades do local do disparo, constituindo uma importante evidência criminal.

No Brasil, o principal teste empregado ainda é o rodizonato de sódio, teste colorimétrico cujos resulta-

dos são pouco confiáveis. Nessa revisão discutiremos a introdução da microscopia eletrônica de varre-

dura como técnica de análise para resíduos de tiro no Brasil. Também apresentaremos resultados

obtidos pelo nosso grupo utilizando diferentes metodologias de coleta, seus prós e contras. Por último,

discutiremos os problemas relacionados à interferência por partículas de origem ambiental e/ou

ocupacional e o desenvolvimento de munições livres de metais pesados no Brasil.

Palavras-chave

Microscopia eletrônica, resíduos de tiro, munição, metais pesados.

Aplicação da Microscopia Eletrônica de
Varredura à Análise de Resíduos de Tiro

* Pesquisadora do Inmetro. Na época de execução desse estudo, era bolsista de Pós-Doutorado da FAPERJ no IME (2005-2007).
** Maj QEM. Professor adjunto e chefe do laboratório de Microscopia Eletrônica do IME.

Andrea Martiny* e André Luiz Pinto**

Disparos por armas de fogo, curtas ou

longas, geram uma grande quantidade de vapor

contendo material particulado, que é expelido

pelas aberturas e folgas presentes na arma. Em

pistolas, o escape dos gases ocorre principalmen-

te pela boca do cano, janela de ejeção e eventos

de exaustão (quando presentes). Em revólveres,

esse material é expelido pelo cano e folgas do

tambor. Em armas longas, como fuzis e carabi-

nas, os gases podem ser expelidos pelo cano,

janela de ejeção, eventos de exaustão e quebra-

chama. O material particulado expelido nos  ga-

ses contém elementos metálicos oriundos do

cano (Fe), estojo (Cu, Zn, Ni), projetil (Pb, Sb) e

principalmente do iniciador (normalmente Pb, Ba

e Sb; ver tabela I), além de componentes da pól-

vora (orgânicos). Esses elementos são coletiva-

mente chamados de resíduos de tiro (em inglês,

gunshot residues ou GSR). Resíduos exclusivos

do iniciador são designados p-GSR (primer-GSR).
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Tabela 1 – Composição do Iniciador

Os resíduos de tiro são uma importante evi-

dência criminal, podendo ser utilizados para esti-

mar a distância do disparo, identificar perfurações

por projetil (perfurações por arma de fogo ou PAFs)

e, principalmente, determinar o envolvimento de

pessoas com eventos de disparo de arma de fogo.

Desde o início do século passado, investigadores

forenses têm se empenhado em criar metodo-

logias que permitam a detecção de GSR. Esses

ensaios fornecem evidências claras sobre o con-

tato prévio de suspeitos com armas de fogo ou

locais de crime e são baseados na detecção de

componentes químicos produzidos durante o dis-

paro. Em 2000, o Instituto Militar de Engenharia

foi consultado pelo HCE sobre a possibilidade de

realizar exame de resíduos de tiro utilizando

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Des-

de então, esse exame tem sido rotineiramente

realizado no Laboratório de Microscopia Eletrôni-

ca da Seção de Engenharia Mecânica e de Mate-

riais (SE/4) em casos militares. Devido ao conhe-

cimento adquirido, o IME liderou entre 2003 e 2007

um projeto de pesquisa em análise de GSR apoi-

ado pelo MCT e MJ que vem lastreando gradativa

implantação dessa metodologia no Brasil. Como

fruto direto desse projeto, pode-se citar a aquisi-

ção de equipamentos no Instituto Nacional de

Criminalística do Departamento de Policia Fede-

ral (Brasília, DF) e Departamento de Polícia Téc-

nica do Estado da Bahia (Salvador, BA), além do

investimento na recuperação do equipamento da

Polícia Técnico-Científica de São Paulo.

Mecanismo de formação de GSR

A formação de GSR inicia-se com a detona-

ção do iniciador contido na espoleta, pela com-

pressão causada pelo pino percussor. Essa de-

tonação é responsável pela queima da pólvora,

que, juntamente com o iniciador, se decompõe

formando gases em alta pressão (entre 100-

300MPa, dependendo do tipo de arma). Esse fe-

nômeno leva aproximadamente 10ms.  Simulta-

neamente, uma grande quantidade de calor é ge-

rada durante essa reação (em média 2.500°C). A

alta pressão dos gases aquecidos força o projetil

para fora do estojo pelo cano.

O calor gerado durante a ignição do inicia-

dor e da pólvora leva à vaporização dos compo-

nentes destes, que, em contato com a diferença

de temperatura externa, rapidamente se con-

densam. De modo a minimizar a área de superfí-

cie e por ser um processo rápido, a condensação

ocorre predominantemente na forma de partícu-

las esféricas (figura 1). Vários autores descrevem

o tamanho dessas partículas variando entre 0,5-

20µm. O formato e o tamanho das partículas variam

com o tipo de arma empregada para efetuar o dis-

paro e o calibre [SCHWOEBLe & EXLINE, 2000].

Em condições ideais, espera-se que toda a

pólvora seja consumida durante a queima, mas

isso raramente ocorre, e grãos incombustos ou

parcialmente combustos de pólvora também são

freqüentemente expelidos junto com a nuvem

gasosa. Esses grãos apresentam grande variação

Oxidante

Combustível

Iniciador

COMPONENTE

Nitrato de bário

Sulfeto de
antimônio

Estifnato de
chumbo

OUTRAS OPÇÕES

Peróxido de bário,
nitrato de chumbo,

peróxido de
chumbo

Siliceto de cálcio,
tiocianato de

chumbo, ti tânio,
pó de alumínio,
pó de zircônio

Azida de chumbo,
fulminato

de mercúrio.
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de tamanho, freqüentemente sendo visíveis a olho

nu e são responsáveis pelas zonas de esfuma-

çamento e de tatuagem, típicas de disparos à

curta distância.

Figura1– Imagem de elétrons retroespalhados obtida por microscopia
eletrônica de varredura, mostrando alto contraste de número atômico

e morfologia esférica e espectro correspondente de EDS com
a composição química da par tícula de GSR

Mecanismos de deposição de GSR

A deposição de GSR nas mãos de um atira-

dor se dá por três mecanismos básicos: (1) es-

cape de gases de folgas na arma, como, por exem-

plo, folgas no tambor de revólveres; (2) escape

pela janela de ejeção do estojo em pistolas, e (3)

escape pelo cano (incluindo eventos de exaustão

e compensadores de recuo). A maior parte dos

gases escapa pelo cano e parte é impelida para

trás e depositada diretamente sobre o atirador.

Dependendo das condições climáticas (e.g.

disparos em locais abertos com incidência de brisa

ou vento), a concentração pode ser maior ou me-

nor. A probabilidade de deposição é maior na mão

que empunha a arma, embora não seja possível

generalizar. Nessa mão, a deposição ocorre es-

pecialmente no dorso e na região entre o polegar

e o indicador. A deposição na palma normalmen-

te é oriunda de transferência passiva da coronha

da arma [WESSEL et al., 1974]. Antebraço, tórax

e rosto também podem ser contaminados por

GSR e constituem uma alternativa para coleta em

casos em que sabidamente o suspeito lavou as

mãos, ou cujo tempo após o disparo ultrapassa

duas horas. Há ainda relatos sobre coletas reali-

zadas em cabelos [ZEICHNER & LEVIN, 1993;

NIEMEYER, 2000] e muco nasal [SCHWARTZ &

ZONA, 1995; MIGUENS et al., 2007]. Por outro lado,

após disparos realizados com armas longas (e.g..

espingardas, carabinas e fuzis), a maior parte dos

resíduos se deposita no tórax, rosto do atirador

e, em menor proporção, nas mãos. Em armas

longas é comum utilizar ambas as mãos, e, nesse

caso, a mão que sustenta o cano costuma apre-

sentar maior incidência de GSR depositado em

relação à mão do gatilho. Quanto mais curto o

cano, mais GSR tenderá a ser depositado

[KRISHNAN, 1977]. Todos esses fatores devem

ser levados em consideração pelo perito no mo-

mento da coleta e, se possível, repassados ao

operador responsável pela análise no MEV.

Após a deposição de GSR, por gravidade,

sobre as mãos, a perda dessas partículas ocorre

de forma contínua e ininterrupta, a uma propor-

ção estimada de uma ordem de grandeza por hora.

Por esse motivo, a coleta, sempre que possível,

deve ser realizada o mais breve possível após o

disparo, e estimativas sobre o tempo decorrido

em função do número de partículas encontradas

não devem ser levadas em consideração para fins

de investigação. No entanto, GSR depositado em

roupas, superfícies como móveis e em cadáveres

não expostos ao meio ambiente pode persistir por

dias ou até meses.

A transferência de partículas ocorre por con-

tato direto com superfícies contaminadas. Por

esse motivo, não é possível discernir entre o ati-

rador, uma pessoa próxima durante o disparo ou

uma pessoa que manuseou a arma (cuja superfície
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normalmente encontra-se com diferentes graus

de contaminação por GSR).  É importante ressal-

tar que vários estudos corroboram a observação

de que pessoas que não manipulam armas de

forma rotineira (ex. militares, policiais, pratican-

tes de tiro esportivo) não apresentam GSR nas

mãos [MARTINEZ, 2005].

Métodos químicos para detecção de GSR

Os primeiros testes químicos para determi-

nação de disparo por arma de fogo na verdade

eram testes para componentes orgânicos da pól-

vora. As pólvoras modernas são basicamente

constituídas de nitrocelulose (base simples),

nitrocelulose e nitroglicerina (base dupla) ou

nitrocelulose, nitroglicerina e nitroguanidina (base-

tripla) e, portanto, compostas basicamente por

N, O e C, o que dificulta sua associação com

armas de fogo [ZEICHNER, 2003].

Os primeiros métodos de exame de resíduos

orgânicos baseavam-se na detecção de nitritos

(NO
2
) nas mãos de possíveis atiradores e foram

abandonados pela comunidade forense em 1935

devido à baixa especificidade. Logo os investiga-

dores forenses perceberam a importância de se

detectar componentes do iniciador e não da pól-

vora. Com isso surgiram os testes para detecção

de componentes inorgânicos (resíduos metálicos)

oriundos de disparo por arma de fogo. O teste

mais conhecido é o do rodizonato de sódio, para

pesquisa de Pb [STEINBERG et al., 1984]. Ape-

sar da boa sensibilidade (até 0,1µg), a detecção

exclusiva de Pb não constitui prova irrefutável de

disparo, uma vez que esse elemento pode ser

encontrado nas mãos de uma grande variedade de

profissionais como resultado de suas tarefas

ocupacionais [GAROFANO et al., 1999; CARDINETTI

et al., 2004]. Em 1959, Harrison e Gilroy [1959]

adaptaram a técnica do rodizonato de sódio para

identificação de Pb e Ba, variando o pH da solu-

ção. Muitas outras metodologias foram testadas

e amplamente utilizadas: análise por ativação de

nêutrons para identificação de Sb e Ba; espec-

troscopia de absorção atômica [KRISHNAN,

1971], para detecção de Pb entre 5,2-30,0µg,

mas ineficiente para detecção de Ba e Sb;

espectroscopia de absorção atômica sem cha-

ma [GOLEB & MIDKIFF, 1975; KOPEC, 1978];

fotoluminescência, para detecção de Pb e Sb;

espectroscopia por emissão atômica acoplada à

fonte de plasma indutivo (ICP-AES), espectros-

copia de massas de alta resolução com fonte de

plasma indutivo (ICP-MS) [KOONS et al., 1988;

KOONS, 1998; REIS et al., 2004; ZEICHNER,

2003] e microscopia Raman [STICH et al., 1998].

Apesar de algumas dessas técnicas serem

utilizadas até hoje, a grande limitação de todas

elas deve-se ao fato de basearem-se na análise

de amostras brutas, ou seja, a detecção dos ele-

mentos em questão não necessariamente com-

prova que estes são derivados da mesma fonte,

no caso do iniciador. A quantificação total dos ele-

mentos por análise química não leva em conside-

ração a possível contaminação ambiental e

ocupacional. Partículas contendo Pb são encon-

tradas, por exemplo, em emissões por combus-

tão de derivados de petróleo com aditivos, sol-

das, placas de bateria e algumas tintas. O

antimônio é um componente comum em várias

ligas metálicas (muitas vezes em conjunto com

Pb) e utilizado como retardante de fogo em teci-

dos sintéticos. O bário está presente em papéis,

tintas e graxa automotiva, entre outros. Trabalha-

dores da indústria automobilística que nunca tive-

ram contato com armas de fogo podem apresen-

tar os três elementos químicos nas mãos, após

um dia de trabalho. Eletricistas e trabalhadores

da construção civil normalmente apresentam Ba

e Sb nas mãos [GAROFANO et al., 1999].
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A introdução da microscopia eletrônica de

varredura, acoplada à espectroscopia por disper-

são de energia (MEV/EDS), permitiu a identifica-

ção inequívoca de GSR. Esta identificação é

possível por meio da combinação da análise da

morfologia e composição química das partículas

individualmente, sendo atualmente o método mais

confiável e sensível para detecção de GSR.

Detecção de GSR por MEV/EDS

O primeiro relato conhecido do uso do MEV/

EDS para análise de resíduos de tiro data de 1969

[revisto em MENG & CADDY, 1997; ROMOLO &

MARGOT, 2001] e foi realizado no laboratório

forense da Polícia Metropolitana inglesa. O pri-

meiro trabalho com descrição detalhada da análise

foi publicado em 1976 [NESBITT et al. 1976], mo-

tivando um dos mais importantes estudos sobre

GSR conduzido desde então [WOLTEN et al., 1979].

Neste estudo foram caracterizadas centenas de

amostras coletadas de vários tipos de munição

para armas curtas e observadas quatro composi-

ções presentes exclusivamente em GSR, deno-

minadas, na época, “características” ou “únicas”.

Tabela 2 – Classificação de GSR*

Os resultados obtidos determinaram a clas-

sificação das partículas de GSR durante muitos

anos, e alguns autores ainda a utilizam, embora

modificações nessa classificação tenham sido

introduzidas após a publicação dos resultados

obtidos por Garofano e colaboradores [1999] e

mais tarde por Torre e colaboradores [2002] e

Cardinetti e colaboradores [2004] sobre partícu-

las de origem ocupacional. Em especial, o traba-

lho de Torre e colaboradores [2002] mostrou a

existência de partículas contendo PbBaSb em

amostras de pastilhas de freio, o que torna o ter-

mo “partículas únicas” inapropriado. Um estudo

desenvolvido pelo nosso grupo no Instituto Militar

de Engenharia em colaboração com a COPPE/

UFRJ analisou 27 modelos de pastilhas de freio

de nove diferentes fabricantes nacionais. Embora

tenham sido encontradas partículas contendo os

elementos Pb, Ba e/ou Sb em alguns dos mode-

los [MARTINY et al., 2005], apenas uma vez foi

observada uma partícula esférica composta simul-

taneamente pelos três elementos químicos

[GABRIEL et al., 2006, 2007]. A experiência dos

autores indica que é perfeitamente possível dife-

renciar resíduos oriundos do desgaste do materi-

al de atrito de pastilhas de freio e GSR, levando

em consideração os critérios usuais de classifi-

cação descritos na literatura. Em especial, a pre-

sença maciça do elemento Fe nessas amostras

é incompatível com GSR.

Praticamente todo o conhecimento atual

sobre resíduos de tiro e sua formação foi obtido

por MEV/EDS. A grande desvantagem do uso do

MEV para análise de resíduos de tiro era o tempo

necessário, extremamente longo em equipamen-

tos antigos. Hoje em dia, com o advento dos

aplicativos de busca automatizada, esse proble-

ma foi minimizado. No entanto, o sucesso da

análise ainda é determinado pela coleta. O méto-

do mais apropriado é por intermédio de fita

CONSISTENTES
(INDICATIVAS)

PbSb

PbBa

Pb

Ba + traços ou
ausência de S

Sb (raro)

CAR ACTERÍSICAS
(ÚNICAS)

PbBaSb

BaCaSi + traços de S

BaCaSi +traços de Pb e
ausência de CuZn

SbBa

* Segundo Wolten et al., 1979.
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dupla face condutora de carbono aderida a um

suporte específico para MEV, o que reduz a bus-

ca a uma área de aproximadamente 126,7mm2.

No Instituto Militar de Engenharia, as buscas são

realizadas utilizando um equipamento Jeol JSM

5800 LV, por busca manual, que leva em torno de

quatro a cinco horas por amostra. O Inmetro ad-

quiriu recentemente um software para análise de

GSR (Genesis GSR-XT), instalado no equipamento

FEI Quanta 200. Com isso o tempo de análise foi

reduzido para cerca de duas horas ou menos, de-

pendendo da densidade de partículas na amos-

tra. Todas as análises realizadas pelo nosso gru-

po seguem as normas aceitas internacionalmen-

te [ASTM E1588-08; ENFSI Guide for GSR

analysis by SEM/EDS e Report ATR-77(7915)-3.]

Métodos de coleta de GSR

Com a introdução da Microscopia Eletrôni-

ca de Varredura para análise de GSR no Brasil,

especial atenção foi dada à problemática da cole-

ta, uma vez que esta é primordial para o resultado

da análise. A coleta precisa ser rápida e fácil, e o

armazenamento da amostra deve ser capaz de

prevenir contaminação por outras fontes. A coleta

ideal para análise por MEV é realizada utilizando-

se um suporte metálico específico, denominado

stub. Há vários tipos de stub disponíveis à venda,

que variam de acordo com o equipamento. O stub

ideal para coleta forense possui uma área de apro-

ximadamente 126,7mm2 (equivalente a 12,7mm de

diâmetro) e um pino na parte inferior (pin stub),

que permite o encaixe em um suporte apropriado,

facilitando a manipulação pelo responsável pela

coleta, sem contato das mãos com o stub propri-

amente dito. Stubs para análise forense apresen-

tam uma numeração na parte inferior (para facilitar

a identificação das amostras), e algumas empre-

sas adicionam marcas coloridas para discriminar

entre mão direita e mão esquerda. Sobre a super-

fície do stub, utiliza-se uma fita dupla-face de

carbono. O conjunto porta-amostra-stub é pressi-

onado sobre a região de interesse aproximadamen-

te 50 vezes, evitando regiões úmidas (figura 2).

Figura 2 – Kits comerciais para coleta de GSR (A-B). Encaixe do stub

no supor te para coleta (C). Stub comercial com identificação
numérica e por cor (D). Regiões de coleta nas mãos (E-F)

Já os métodos químicos de coleta normal-

mente envolvem swab de algodão embebido em

solvente, papel de filtro ou esparadrapo. No Bra-

sil, o meio para coleta varia de estado para esta-

do e, às vezes, dentro do mesmo estado. Uma

vez que a análise por MEV ainda não é uma

metodologia difundida nos serviços de perícia bra-

sileiros, não há grande preocupação com a pa-

dronização ou com a coleta em meio apropriado.

Nosso grupo realizou um extenso estudo sobre a

viabilidade da detecção de GSR em diferentes

materiais utilizados rotineiramente para coleta

pelos serviços de perícia do país: swabs, algo-

dão, esparadrapo, fita dupla-face e papel de filtro.

Também analisamos amostras antes e após exa-

me por rodizonato de sódio, o teste químico mais

utilizado no país (PINTO et al., 2005; MARTINY et

al., 2006). Em alguns casos foi realizada recoleta

dos resíduos utilizando fita condutora de carbo-

no. As análises foram realizadas nos laboratórios

A B C D

E F
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de microscopia eletrônica do IME, COPPE/UFRJ

e Inmetro, nos microscópios eletrônicos de

varredura Jeol JSM 5800-LV equipado com EDS

Noran, JEOL JSM6460 LV equipado com EDS

Thermo System Six e FEI Quanta 200 equipado

com EDS EDAX Genesis. O material utilizado

na análise foi coletado experimentalmente das

mãos de atiradores voluntários após disparos

realizados em estandes ao ar livre, com revólver

Taurus calibre .38 e munição CBC.38 SPL semi-

encamisada ou chumbo ogival.

A análise de amostras coletadas em

chumaço de algodão se mostrou impossível de

ser realizada no MEV. A pouca compactação das

fibras nesse tipo de amostra impede que esta seja

homogeneamente recoberta com camada

condutora de carbono, gerando carregamento pelo

bombardeamento do feixe de elétrons. A deposi-

ção de camada de ouro não é possível nesse tipo

de análise, pois dificulta a busca por contraste de

número atômico dos elementos Pb, Ba e Sb. Em

equipamentos capazes de operar em baixo vá-

cuo, a análise é possível, mesmo assim é preferí-

vel que tenha sido coletada em swabs, cujo grau

de compactação das fibras de algodão é maior e

a área de busca menor. Utilizando swabs foi pos-

sível fazer a análise mesmo em alto vácuo, após

deposição de uma camada mais espessa de car-

bono (em média três ciclos de deposição). Nes-

se tipo de amostra, as partículas esféricas foram

facilmente detectadas utilizando modo de elétrons

retroespalhados e foi possível detectar partículas

contendo os três elementos (PbBaSb). Mesmo

em modo de elétrons secundários é possível iden-

tificar as partículas aderidas às fibras com au-

mentos a partir de 500x. Já após o exame de

rodizonato de sódio, apenas os elementos Pb e

Ba foram detectados [MARTINY et al., 2006]. Para

testar a possibilidade da acidificação da amos-

tra, requerida para a reação por rodizonato de sódio

estar influenciando na perda dos elementos, rea-

lizamos a análise em swabs que foram apenas

umidecidos com água deionizada ou solução tam-

pão pH 2,8. Em ambos os casos houve perda

dos elementos após o teste por rodizonato de

sódio, especialmente Sb [MARTINY et al., 2006].

Esses resultados estão de acordo com trabalhos

prévios demonstrando que, em meio acídico (pH <

6,0), o Sb é solubilizado [JOHNSON et al., 2005].

No caso de amostras coletadas em fita es-

paradrapo e fita dupla-face, a natureza da superfí-

cie da fita, sua composição rica em zinco e a

grande área (em média 21cm2) dificultam a bus-

ca. Muitas vezes as partículas ficam embebidas

em reentrâncias da fita, impossibilitando sua

visualização. Isso é comum, especialmente em

fitas de esparadrapo mais espessas. Uma vez

colado no papel de filtro e realizado o exame

de rodizonato de sódio, a maior parte das partícu-

las encontradas apresentam apenas um compo-

nente, Pb ou Ba, sendo o mais comum Ba [SENA

et al., 2005; 2006]. Em nenhuma das amostras

analisadas após o exame de rodizonato de

sódio, independente do método de coleta empre-

gado, foram detectadas partículas com os três

componentes.

Pesquisadores do Bundeskriminalamt (BKA,

Alemanha) testaram vários métodos alternativos

para potencializar a coleta de GSR, entre eles,

uma resina polimérica à base de PVAL (polivinil

álcool) e filme adesivo transparente Filmoluxâ

[STEFFEN & NIEWOEHNER, 2003]. O perito de São

Paulo Hélio Rochel também sugeriu a utilização

de uma resina polimérica desenvolvida por ele para

coleta de GSR das mãos. Apesar de permitir um

arraste de GSR satisfatório e se prestar perfeita-

mente à realização de testes químicos, como o

rodizonato de sódio, o tempo necessário para cura

da resina é de cerca de 30min, excessivamente

alto para coletas no local de crime. Além disso,
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para análise por MEV, é necessário incluir grafite

em pó na formulação da resina, para torná-la

condutora. Mesmo assim, a grande área e a

presença da gaze utilizada como suporte prati-

camente inviabilizam sua utilização para esse tipo

de análise. Nosso grupo testou também o uso de

diversas resinas odontológicas à base de alginato

e concluiu que a análise é possível, embora não

satisfatória. A composição química dos alginatos

pode interferir na detecção dos elementos de in-

teresse. Além disso, a resina é muito hidrofílica

[PINTO et al., 2005], gerando problemas para al-

cançar o nível de vácuo necessário à operação do

MEV.

Muitas vezes, em investigações de homicí-

dios com suspeita de uso de arma de fogo, faz-

se necessária à exumação de corpos em diferen-

tes estágios de decomposição. Um procedimen-

to testado pelo nosso grupo foi a análise de frag-

mentos de tecido coletados de regiões suspeitas

e armazenados em solução fixadora à base de

formaldeído. As amostras foram observadas sem

preparação prévia, no MEV FEI Quanta 200, em

modo ambiental (0,83 Torr de pressão). A análise

das amostras coletadas dos ferimentos indicou a

presença de partículas esféricas contendo PbBa

e PbBaSb, embora o Sb fosse menos freqüente,

podendo ser indicativo da solubilização desse ele-

mento durante a fixação e armazenamento das

amostras.

Nossos resultados nos levam a concluir que

(1) o melhor método de coleta é a fita condutora

de carbono aderida ao suporte para o MEV (cuja

área de busca raramente ultrapassa 127mm2),

método este empregado na maior parte dos paí-

ses; (2) o exame de rodizonato de sódio leva a

perda de parte dos elementos detectados, tornando

o resultado inconclusivo; (3) é possível detectar

resíduos de tiro em tecidos de cadáveres; e (4)

entre todos os métodos analisados, o que mostrou

melhor viabilidade no caso do perito não possuir

o kit para coleta e análise por MEV é o swab de

algodão, lembrando apenas que a deposição de

carbono pode interferir em outros métodos de

análise, quando estes forem necessários.

Juntamente com as amostras corretamente

identificadas, deve ser enviada ao laboratório uma

ficha de coleta, com informações que podem au-

xiliar o operador a minimizar o tempo de utiliza-

ção do equipamento. Esses procedimentos sim-

ples forçam os policiais a realizar uma coleta

adequada, minimizando o tempo de análise

laboratorial. Por exemplo, se o suspeito é destro,

o operador do MEV dará preferência por analisar

o stub coletado da mão direita, pois a possibili-

dade de haver GSR na mão esquerda é infinita-

mente menor. Se a arma do crime foi apreendida,

informação sobre o tipo, modelo e calibre podem

auxiliar a explicar a presença de baixa concen-

tração de GSR (uso de armas longas, por exem-

plo). Nesse caso, pode-se optar por analisar

amostras coletadas da face. Estojos recupera-

dos na cena de crime também podem auxiliar na

associação entre arma e vítima (em caso de tiro-

teio envolvendo mais de um atirador, por exem-

plo). A análise de estojos deflagrados é mais crí-

tica em países onde há grande abundância de

fornecedores de munição.

GSR originais por diferentes munições

É comum encontrar diferenças na composi-

ção do iniciador entre diferentes fabricantes. Nes-

ses casos, compara-se a composição/morfologia

das partículas encontradas na amostra com os

resíduos encontrados nos estojos. Alguns auto-

res sugerem que é possível identificar o calibre

da munição pelas características dos resíduos de

tiro formados [BROZEK-MUCHA & JANKOWICZ,

2001; BROZEK-MUCHA & ZADORA, 2003;
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LEBIEDZIK & JOHNSON, 2002]. Nosso grupo re-

alizou um estudo preliminar com munição CBC

de diferentes calibres (.22 LR chumbo ogival e

chumbo ponta oca latonado, .32 S&WL chumbo

ogival, 7.65mm BROWNING (.32 AUTO) enca-

misado total ogival, .38 SPL chumbo ogival e ex-

pansivo ponta oca, .380 AUTO chumbo ogival e

encamisado total, .40 S&W chumbo ogival e ex-

pansivo ponta oca, .44 MAGNUM chumbo ogival,

.45 ACP chumbo ogival e expansivo ponta oca,

9mm LUGER chumbo ogival e encamisado total,

7.62 x 51mm comum e 5,56x45mm comum).

As amostras foram coletadas posicionando

o stub recoberto com fita dupla-face de carbono a

15cm da arma, na direção do tambor ou janela de

ejeção. Os disparos foram realizados em estande

aberto, para minimizar contaminação. Os esto-

jos foram coletados após os disparos para com-

paração de resíduos em sua superfície. Podemos

concluir que não há diferença significativa no

número e freqüência de GSR proveniente de mu-

nição chumbo ogival ou encamisado, em um mes-

mo calibre [MARTINY et al., 2006]. As partículas

geradas pela munição CBC são, em sua maioria,

menores do que as relatadas na literatura para

munições estrangeiras. Em termos de composi-

ção, apenas o calibre .22 LR apresentou diferen-

ças consistentes, gerando em sua maioria partí-

culas de Pb puro ou AlSiSCa de não mais de 5µm

de diâmetro. Esses resultados sugerem que deva

ser tomado um cuidado especial na regulagem

dos parâmetros de busca no MEV, uma vez que

partículas pequenas (<2µm) podem ser facilmen-

te perdidas durante a análise.

Em testes utilizando munição 7,62 x 51mm

CBC e Lapua, a densidade das partículas coleta-

das sempre foi menor com a munição nacional

(figura 3). Partículas contendo os três elementos

(PbBaSb) também são menos freqüentes do que

as geradas por munição estrangeira, o que talvez

esteja relacionado à concentração desses elemen-

tos no iniciador da CBC.

A preocupação com a saúde dos atiradores

e com os altos custos para evitar contaminação

de lençóis freáticos por metais pesados impulsi-

onou o desenvolvimento de munições ambientais,

que não contêm Pb, Ba e Sb na composição do

iniciador e, por isso, mais difíceis de classificar

com o GSR. A Companhia Brasileira de Cartu-

chos (CBC) produz munição ambiental denomi-

nada CleanRange®. Essa munição é comer-

cializada pela MagTech no exterior e foi recente-

mente lançada no Brasil, com o nome de NTA

(Non-Toxic Ammunition), nos calibres 9mm Luger,

.380 AUTO, .38 SPL, .40 S&W e .45 ACP.

Figura 3 – Imagem de elétrons secundários, obtida por microscopia
eletrônica de varredura, de resíduos de tiro de munição

CBC 7,62 x 51mm e Lapua .308 Win

Nosso grupo testou duas diferentes gerações

de munição de vários calibres. A primeira delas,

A 5 μm

B 5 μm
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produzida até 2002 e comercializada na Europa,

apresenta basicamente Sr em sua composição e

gera resíduos de morfologia relativamente esféri-

ca (figura 4A). Já a segunda geração, comer-

cializada na América do Norte, produz resíduos

de morfologia e dimensão prevalentemente irre-

gular, e presença de Al, Si e K (figura 4B), com

traços de Ca, Na e Mg. Em amostras coletadas

das mãos de atiradores, também foram encontra-

dos traços de cloro e enxofre e elementos deriva-

dos do cano (Fe) e estojo (Cu/Zn). Uma grande

variação de tamanho nas partículas formadas pode

ser observada (1-20 ìm) utilizando ambas as ge-

rações de munição. A morfologia esférica, uma

das características principais na identificação de

GSR convencional, não pode ser utilizada como

parâmetro para a munição CleanRange®. Embo-

ra a primeira geração, apresente, em sua maio-

ria, morfologia esférica, o mesmo não foi observa-

do na segunda geração e nenhum dos elementos

da mistura iniciadora pode ser considerado úni-

co, na determinação do uso de armas de fogo por

um suspeito. A ausência de um elemento metáli-

co que possa ser utilizado como marcador dessa

munição praticamente inviabiliza a sua identifica-

ção por qualquer metodologia conhecida. A exce-

ção é o teste de Griess para nitritos, que na ver-

dade detecta componentes orgânicos da pólvora,

e não do iniciador.   Em outros países onde muni-

ções sem chumbo são comercializadas desde  a

década de 1980, o elemento Sr é um dos princi-

pais marcadores (e.g. CCI Blazer Lead Free,

Fiocchi, Hirtenberger-Patronen, Speer Lawman

Clean Fire and Winchester Super Unleaded). O

grande problema da ausência de um elemento

marcador da mistura iniciadora é que vários resí-

duos de origem ambiental (ex. poluição) e

ocupacionais apresentam similaridades de com-

posição e morfologia com GSR gerado por muni-

ções ambientais. Por exemplo, eletricistas podem

apresentar em suas mãos partículas irregulares

compostas por diferentes concentrações de Al,

Si, Mg, K, S, Fe, Cu e Zn. Mecânicos apresen-

tam Al, Si, S, Fe, Cu, Zn e frentistas de postos de

gasolina, Mg, Al, Si, S, Fe e Cu [GAROFANO et

al., 1999; CARDINETTI et al., 2004]. Resíduos de

desgaste de pastilhas de freio apresentam Mg,

Al, Si, S, Fe, Cu, Zn etc. Uma das possíveis solu-

ções seria a introdução de um elemento do grupo

das terras raras na composição do iniciador.

Figura 4 – Imagem de elétrons retroespalhados e espectro de EDS de
primer de munição CBC CleanRange® de primeira (cal 9mm – A) e

segunda gerações (cal. 380 – B). A munição de primeira geração é mais
fácil de ser identificada, devido à mor fologia esférica de par te das

par tículas e a presença do elemento Sr na composição do iniciador. Já a
segunda geração apresenta mor fologia irregular e nenhum elemento

químico marcador em sua composição

A

B
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Conclusão

Ainda hoje, o MEV/EDS é a ferramenta mais

fidedigna no que tange à análise de GSR, justa-

mente pela sua capacidade de combinar a infor-

mação morfológica e a composição química indi-

vidual dos resíduos, característica esta fundamen-

tal na distinção entre resíduos de tiro e resíduos

de origem ocupacional ou ambiental. Além disso,

a sensibilidade dessa técnica é tão alta, que é

possível detectar um único resíduo de tiro em uma

amostra. Esse é o método de escolha para análi-

se de GSR nos Estados Unidos, Canadá, África

do Sul, Austrália e maior parte da Europa. É pri-

mordial que os institutos de Criminalística do Brasil

passem a realizar análises em conformidade com

as metodologias e normas aceitas mundialmen-

te. Além disso, deve-se incentivar políticas de fo-

mento na área de ciências forenses, visando ao

desenvolvimento de pesquisa que norteie a cria-

ção de bancos de dados de GSR adaptados às

munições mais freqüentes em nosso país.
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Mestrado
RESUMOS DE DISSERTAÇÕES

ROSA+: UMA EXTENSÃO DO MODELO ROSA
COM SUPORTE E REGRAS E INFERÊNCIA

Autor: Diogo Oliveira Paiva Mattos

Orientadora: Ana Maria de Carvalho Moura

Curso: Sistemas e Computação

Tese defendida no IME, em 22/06/06

ROSA é um repositório de Objetos de

Aprendizagem (LOs) com acesso semântico, que

permite a criação, armazenamento, reuso e

gerenciamento de LOs. Um LO é uma coleção de

material reutilizável, usado para dar suporte ao

aprendizado por informações em seu conjunto de

metadados. Conhecimento no ROSA é represen-

tado num modelo próprio, estendido a partir do

RDF, onde LOs são acessados de forma contex-

tualizada, determinada por associações semân-

ticas entre eles. Este artigo apresenta o ROSA+,

uma extensão do sistema que visa deduzir co-

nhecimento semântico através de propriedades

de relacionamentos e de regras. Baseado na lin-

guagem de ontologia OWL (Ontology Web

Language) e na de regras SWRL (Semantic Web

Rule Language), o ROSA+ realiza inferências so-

bre uma base de dados descrita em OWL, recu-

perando conhecimento não explicitado por sua

representação ontológica.

MODULAÇÃO ADAPTATIVA PARA CANAIS
WSS- US BASEADA NA DETECÇÃO DE ERROS
DE EQUALIZAÇÃO

Autora: Alessandra Conceição da Silva Rodrigues

Orientadora: Juraci Ferreira Galdino

Curso: Engenharia Elétrica

Tese defendida no IME, em 29/06/06

Este trabalho aborda o tema de modulação

adaptativa para canais caracterizados pelo efeito de

desvanecimento seletivo em freqüência e variante no

tempo. Uma nova técnica de modulação adaptativa

é proposta e seu desempenho é avaliado e compara-

do com o de técnicas de modulação convencionais,

bem como com o de outra técnica de modulação

adaptativa que foi proposta para o mesmo modelo

de canal de comunicação aqui considerado.

A técnica proposta, que se baseia na detecção

de erros de decisão por meio do emprego do con-

ceito recentemente proposto de Diversidade em

Filtragem, pode, em princípio, ser empregada em

qualquer esquema de recepção. Porém, para fins

de sua apresentação, foi considerado um receptor

que adota o DFE (Decision Feedback Equalization)

para combater o efeito da interferência entre sím-

bolos, que é tipicamente provocada por canais com

desvanecimento seletivo em freqüência.

As avaliações e comparações de desempe-

nho são realizadas via simulação computacional

de Monte Carlo, tendo como figuras de mérito a

taxa de erro e a eficiência espectral do sistema.

Os diversos resultados obtidos sob variadas con-

dições de simulação indicam que o esquema de

modulação adaptativa proposto apresenta melho-

res características de desempenho que as de-

mais técnicas aqui investigadas, tanto as de mo-

dulação fixa quanto a de modulação adaptativa.

FORMAÇÃO DA TEXTURA DE RECRISTALI-
ZAÇÃO DOS AÇOS INOXIDÁVEIS FERRÍTICOS
AISI 430A E 430E

Autor: Alberto Luiz Nascimento Costa

Orientador: Carlos Sérgio da Costa Viana
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Curso: Ciência dos Materiais

Tese defendida no IME, em 30/06/06

O presente estudo apresenta os resultados

obtidos da microestrutura, microtextura e textura

de dois aços inoxidáveis ferríticos, AISI 430A e

AISI 430E, submetidos à laminação a frio e

recozimento, com o intuito de acompanhar a

formação da textura de recristalização de ambos

os materiais.

Os materiais foram fornecidos como chapas

na condição de laminadas a quente, com 4mm

de espessura, pela Acesita S.A. e, em seguida,

foram laminados 80% a frio e recozidos em

banho de sal, por 30 segundos, em várias

temperaturas.

Após estes tratamentos, as amostras foram

analisadas através de metalografia quantitativa,

medição da textura cristalográfica utilizando

difração de raios X e pela técnica de EBSD

(Electron Backscatter Diffraction) e MIO (Micros-

copia de Imagens Orientadas). A difração de

raios X foi utilizada somente nas amostras

laminadas a quente e laminadas a frio. As amos-

tras tratadas termicamente foram analisadas

pelas técnicas de EBSD e MIO.

Os resultados experimentais mostraram que

as texturas observadas nos dois aços foram se-

melhantes, tanto na condição de laminado a quen-

te como na de laminado a frio. Porém, o aço 430A,

na condição de laminado a quente, mostrou a pre-

sença da componente {110}<1 -1 0>, inexistente

no segundo aço. Em nenhuma das amostras,

nesta condição foi observada a componente de

Goss {110}<001>, citada na literatura.

Os mapas de orientações e suas correspon-

dentes figuras de pólo inversas mostraram que

as principais orientações presentes nos dois

materiais foram {111}<101>, {100}<011> e {100}

<001>. Também foi visto que os grãos {111} <uvw>

recristalizam primeiro em colônias de grãos

alinhados, enquanto grãos próximos {001} <uvw>

permanecem recuperados.

A técnica utilizada para a separação das

ODFs dos materiais com microestrutura parcial-

mente recristalizada mostrou-se útil e viável,

porém o método de ajuste das Gaussianas

necessita ser mais preciso que o aqui utilizado.

ESTUDO COMPARATIVO SOBRE MÉTODOS
DE IDENTIFICAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE
MODELOS A PARTIR DE DADOS DE RESPOS-
TA EM FREQÜÊNCIA

Autora: Michele Ferreira Nunes

Orientador: Geraldo Magela Pinheiro Gomes

Curso: Engenharia Elétrica

Tese defendida no IME, em 14/07/06

As técnicas de controle disponíveis neces-

sitam de modelos capazes de representar as ca-

racterísticas dinâmicas dos sistemas físicos. A

modelagem matemática de tais sistemas nem

sempre é viável quando se refere a sistemas de

alta complexidade. A identificação de sistemas

apresenta-se como uma alternativa na obtenção

de modelos aproximados.

É possível realizar a identificação de mode-

los nos domínios do tempo e da freqüência. Este

trabalho apresenta um estudo comparativo entre

metodologias de identificação no domínio da fre-

qüência, na qual o modelo estimado G
e

n(s) tem

seus parâmetros ajustados tomando-se como

critério de ajuste a minimização de uma função

custo baseado em norma quadrática. Este crité-

rio permite aproximar os pontos da resposta em

freqüência do modelo estimado com os respecti-

vos pontos de resposta em freqüência medidos

no sistema real.
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Os procedimentos que serão abordados para

determinar os coeficientes do modelo estimado

neste trabalho foram apresentados em (LEVY,

1959), (VALLE, 2005), (ARAÚJO, 2006) e

(WULHYNEK, 2002). Para as metodologias apre-

sentadas em (LEVY, 1959) e (ARAÚJO, 2006) fo-

ram propostos aperfeiçoamentos com os quais

se obteve resultados satisfatórios. Esses aperfei-

çoamentos englobam a normalização do vetor de

freqüências ω, a aplicação do escalonamento com

pivo-teamento parcial na resolução do sistema de

equações lineares em substituição ao cálculo da

pseudo-inversa e a utilização dos pólos estima-

dos por essas duas técnicas na solução analítica

do cálculo da posição ótima dos zeros.

Ao término do trabalho são apresentados

cinco exemplos acadêmicos e um exemplo utili-

zando os dados de um modelo real de um siste-

ma elétrico de potência de grande porte (New

England). Os exemplos abordam diferentes pos-

sibilidades de sistemas e visam avaliar e compa-

rar o desempenho das metodologias abordadas.

ESTUDO DE SISTEMAS WDM INCLUINDO
COMPENSAÇÃO DE DISPERSÃO

Autor: Daniel Naves de Luces Fortes

Orientadores: Maria Thereza Miranda Rocco

Giraldi e Maria José Pontes

Curso: Engenharia Elétrica

Tese defendida no IME, em 24/07/06

O objetivo deste trabalho é estudar enlaces

WDM de longa distância (centenas de km) ope-

rando a altas taxas de transmissão. A compen-

sação de dispersão é incluída para canais ope-

rando a taxas de 10Gb/s.

O enlace óptico entre Campinas e São

Paulo da Rede GIGA é usado como referência

para o estudo apresentado e cuja caracterização

experimental é confrontada com os resultados si-

mulados. O estudo desse enlace prevê a defini-

ção da localização da fibra DCF no enlace e a

configuração para operar com 8 e 16 canais a

10Gb/s cada e com espaçamento entre canais

de 200 e 100GHz, respectivamente.

Foram realizadas medições na rede experi-

mental WDM instalada no Centro de Referência

Tecnológica (CRT) da Embratel no Rio de Janei-

ro. Nestes experimentos, procurou-se investigar

a variação do ganho e da figura de ruído dos am-

plificadores do sistema no caso da inserção e

retirada de um canal. Por meio de simulação foi

realizado o estudo para o upgrade do enlace de 3

canais a 2,5Gb/s para 8 canais a 10Gb/s.

A técnica de compensação da dispersão

investigada nesta pesquisa prevê a utilização de fibras

compensadoras da dispersão (DCF), e as simulações

foram realizadas para diversos comprimentos de DCF

visando identificar o melhor compromisso entre baixa

taxa de erro e desempenho uniforme dos canais.

Um sistema monocanal 40Gb/s, operando em

fibras STD de até 4km, foi analisado em simulação,

e uma configuração mais otimizada, com base em

um receptor de melhor desempenho, foi proposta.

BIOANOT: UM SISTEMA MULTIAGENTES PARA
NOTIFICAÇÃO DE (RE) ANOTAÇÕES DE SEQÜÊN-
CIAS EM BANCOS DE DADOS GENÔMICOS

Autora: Ana Carolina Brito de Almeida

Orientador: Maria Claudia Reis Cavalcanti

Co-orientador: Ricardo Choren Noya

Curso: Sistemas e Computação

Tese defendida no IME, em 24/07/06

A Bioinformática é uma área que está evolu-

indo rapidamente. Os projetos de pesquisa desta
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área, pelo uso de ferramentas computacionais,

geram um grande volume de dados. Como a mai-

oria destes projetos colabora entre si, é funda-

mental que haja uma troca destes dados entre

eles, a fim de que cada um tenha acesso à infor-

mação dos demais. Uma destas informações é a

anotação genômica, que é a identificação de genes

e sua função. Esses dados sobre anotações de

seqüências estão em constante atualização. Como

os projetos de pesquisa colaboram e estudam or-

ganismos correlatos, há a necessidade de se noti-

ficar biólogos sobre mudanças nesta anotação.

Esta dissertação introduz o BioANot, um

sistema multiagentes para auxiliar os pesquisa-

dores na troca de anotações genômicas. O

BioANot auxilia no processo de anotação e ofere-

ce um mecanismo de notificação automática so-

bre (re) anotações de seqüências. As principais

contribuições do BioANot são: a especificação

de um mecanismo proativo para manter os biólo-

gos atualizados sobre anotações de seqüências

de seu interesse e a melhoria na qualidade de

anotação genômica, evitando a propagação de

erros entre projetos colaborativos. Assim, por meio

deste mecanismo, espera-se que cada projeto

mantenha as anotações atualizadas sobre as

seqüências que podem levar a descobertas so-

bre organismos em estudo.

USO DE PADRÕES DE CÓDIGO NO ENSINO
DE JAVA

Autor: Walmir Oliveira Couto

Orientador: Alex de Vasconcellos Garcia – D. C.

Curso: Sistemas e Computação

Tese defendida no IME, em 28/07/06

Este trabalho apresenta uma avaliação da

aplicabilidade prática de uma ferramenta de

detecção de padrões de codificação para a lin-

guagem Java. Iniciamos este trabalho instan-

ciando um conjunto de 39 padrões sintáticos que

foram incorporados à ferramenta. Em seguida,

usando técnicas de experimentação de software,

utilizamos esta ferramenta em ambiente acadê-

mico com os alunos de graduação em Engenha-

ria de Computação do IME objetivando: avaliar a

aplicação prática da ferramenta e dos antipadrões

codificados (comparando os programas escritos

pelos alunos que utilizaram a ferramenta com

daqueles que não usaram a ferramenta); e analisar

o impacto no ensino (o que os alunos aprende-

ram utilizando a ferramenta? Quais os ensinamen-

tos que esta experiência trouxe para o alunado).

Chegamos à conclusão que a ferramenta

contribui para a obtenção de melhores programas

e que ela poderia ser utilizada como instrumento

de apoio na aquisição do conhecimento sobre

padrões de codificação; ajudando os alunos a

adquirir o hábito de programar se preocupando

com a qualidade do seu trabalho.

IN SERVICES: UM SISTEMA PARA GEREN-
CIAMENTO DE DADOS INTERMEDIÁRIOS EM
WORKFLOWS CIENTÍFICOS NA BIOINFOR-
MÁTICA

Autor: Fabrício Nogueira da Silva

Orientadora: Maria Cláudia Reis Cavalcanti

Curso: Sistemas e Computação

Tese defendida no IME, em 28/07/06

Workflows científicos têm sido utilizados

para a gerência de experimentos in silico. Esses

experimentos são caracterizados por serem exe-

cutados e analisados por computadores.

Em suas execuções, uma seqüência de

programas computacionais é processada e os
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dados de saída de um programa são compostos

como dados de entrada no programa seguinte.

Na área de bioinformática, workflows científicos

são comumente definidos utilizando-se linguagens

de script. Porém, essa abordagem de definição,

apesar de permitir a automatização da execução

do experimento, possui algumas deficiências

com relação à flexibilidade para atender diferen-

tes necessidades dos cientistas sobre o workflow.

Além disso, conta ainda com a deficiência de

interoperabilidade entre os passos do workflow ou

entre outros workflows. Para superar essas defi-

ciências, a tecnologia de serviços Web vem sen-

do adotada pela comunidade científica como um

facilitador para a disponibilização e acesso a pro-

gramas científicos. Isso possibilitou que progra-

mas científicos utilizados em ambientes distin-

tos pudessem ser integrados para comporem

workflows científicos. Porém, a natureza distribuí-

da dos serviços Web resgatou algumas questões

referentes à gerência dos dados gerados e pro-

cessados durante a execução dos experimentos

– dados intermediários. Onde e como disponi-

bilizar esses dados de modo que fiquem acessí-

veis para análises e reutilizações em futuras exe-

cuções dos experimentos foram algumas dessas

questões levantadas com o uso de serviços Web

na composição de workflows científicos. Uma

outra questão diz respeito a como realizar a

automatização de filtragem de dados durante as

execuções dos workflows. Neste trabalho, foi

proposto um sistema cuja arquitetura visa soluci-

onar essas questões de gerência de dados

intermediários em workflows científicos na

bioinformática compostos por serviços Web –

sistema In Services.

Um workflow real chamado GARSA, em uso

por um grupo de pesquisa (BioWebDB) da Fun-

dação Oswaldo Cruz, foi utilizado como estudo

de caso para validar o sistema proposto. Um

protótipo desse sistema foi implementado facili-

tando a geração de filtros a serem aplicados so-

bre dados intermediários de workflows científicos

de bioinformática.

DESENVOLVIMENTO DE CERÂMICOS À BASE
DE ALUMINA INFILTRADA COM VIDRO PARA
PRÓTESES FIXAS ODONTOLÓGICAS

Autor: Marcelo Traitel

Orientadores: Luis Henrique Leme Louro e José

Carlos da Rocha

Curso: Ciência dos Materiais

Tese defendida no IME, em 31/07/06

Estruturas confeccionadas com alumina

nacional (produzida no Brasil), infiltradas com vi-

dro e adequadas para aplicação em próteses

odontológicas fixas, foram submetidas a testes

com base na norma ISO 6872.

De acordo com a norma ISO 6872, uma

alumina para ser considerada aceitável deve

exibir pelo menos 100 MPa quando submetida a

testes de resistência mecânica à flexão. Amos-

tras (15 em cada condição) foram preparadas uti-

lizando-se as seguintes aluminas nacionais:

alumina “A” (fina), alumina “B” (grossa), ambas

da ALCOA, assim como uma mistura de 50% da

alumina “A” e 50% da alumina “B”. Objetivando

comparar resultados, foram também preparadas

amostras de uma alumina importada (tipo In-

Ceram) que é usualmente empregada em próteses

odontológicas.

Além dos testes de flexão, todas as cerâmi-

cas foram também caracterizadas para avaliação

da composição química, do tamanho de partícu-

la, da distribuição de tamanho de partícula, da

dureza Vickers e da microestrutura por micros-

copia eletrônica de varredura.
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Os resultados obtidos revelaram a existên-

cia de um grande potencial na utilização de

aluminas nacionais mais baratas, em substitui-

ção às mais caras e importadas, correntemente

empregadas, dado que a maioria das exigências

da norma ISO 6872 puderam ser atendidas. A

alumina “A” apresentou uma microestrutura poro-

sa não satisfatória após a sinterização, devido ao

seu pequeno tamanho de partícula. A alumina “B”

grossa apresentou a melhor estrutura de poros

para infiltração da fase vítrea. A mistura das cita-

das aluminas exibiu similaridades quando com-

parada com o produto comercial. Entretanto, seu

desempenho foi pior que o da “B”, porém melhor

que o da “A”.

FENÔMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS E
A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES NUCLEARES

Autora: Patrícia Moço Princisval Almeida

Orientador: Rex Nazaré Alves

Curso: Engenharia Nuclear

Tese defendida no IME, em 31/07/06

Os eventos externos são aqueles que se

originam fora do sítio e cujos efeitos nas usinas

nucleares devem ser considerados. Tais eventos

podem ser de origem natural ou induzidos pelo

homem e devem ser identificados e selecionados

para os propósitos de projeto durante o processo

de avaliação do local.

Este trabalho mostra que os subtrópicos e

as latitudes médias da América do Sul são

regiões propícias ao desenvolvimento de siste-

mas convectivos de tempo severo. No Brasil, os

eventos de tornados estão se tornando mais

freqüentes, contudo não existe procedimento

para uma documentação sistemática de tempo

severo. A informação é dada somente por alguns

pesquisadores e por jornais. Como o vento extre-

mo pode afetar a integridade estrutural de edifícios

ou o diferencial de pressão pode afetar os siste-

mas de ventilação, nossa preocupação é com a

segurança das usinas nucleares, e para isso são

mostradas as recomendações da Agência Inter-

nacional de Energia Atômica, da NRC e da CNEN

e também um levantamento dos dados de torna-

dos no Brasil é feito.

TEXTURAS DE DEFORMAÇÃO E RECRIS-
TALIZAÇÃO DE AÇOS INOXIDÁVEIS FERRÍ-
TICOS DOS TIPOS AISI 430 E 409

Autor: Douglas Martins Carramanhos

Orientador: Carlos Sérgio da Costa Viana

Curso: Ciência dos Materiais

Tese defendida no IME, em 04/08/06

No presente trabalho, são apresentados es-

tudos sobre a evolução da microestrutura e textu-

ra durante deformações de 40%, 60% e 85% e

recozimento de três aços inoxidáveis ferríticos

(AISI409A, AISI430A e AISI430E). As amostras

foram analisadas na região da superfície nas con-

dições laminadas a quente, laminadas a frio e

recozidas e no plano médio na condição recozida

previamente deformada 85%. O aço AISI409A foi

recozido a 850°C e os aços AISI430A e AISI430E,

a 900°C, ambos com tempo de encharque de 30

segundos em forno a banho de sal.

As amostras foram analisadas por metalo-

grafia quantitativa e pela técnica de difração de

raios X com ODFs obtidas a partir do programa

“Menu de Texture” – MT.

A textura de deformação do aço AISI409A

apresentou somente a fibra γ, enquanto que os

aços do tipo 430 apresentaram as fibras α e γ,
quando submetidos à deformação de 85%.
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Os aços em estudo apresentaram uma

textura de recozimento representativa de toda a

espessura com componentes próximas à fibra γ,
α e (001)<uvw>, diferentes da textura de um aço

IF que apresenta somente a fibra γ. Os aços

AISI430A e AISI430E apresentaram a componen-

te (554)[225] que é próxima a (111)[11-2]. Apre-

sentaram também menor estampabilidade quan-

do comparados a um aço IF comumente usado

para estampagem profunda. O aço AISI430A

apresentou maior estampabilidade, porém com

algum orelhamento quando comparado aos aços

AISI409A e AIS1430E.

DIFERENCIAÇÃO DE SERVIÇOS EM AMBIENTES
VIRTUAIS COLABORATIVOS EM GRANDE
ESCALA

Autor: João Paulo de Brito Gonçalves

Orientador: Paulo César Salgado Vidal

Curso: Sistemas e Computação

Tese defendida no IME, em 04/08/06

Os Ambientes Virtuais Colaborativos (AVCs)

são aqueles que possibilitam compartilhamento

do mundo virtual por usuários que não precisam

estar fisicamente no mesmo local. Para a comu-

nicação entre usuários, utiliza-se uma rede de

comunicação.

Ambientes Virtuais Colaborativos baseados

na Internet apresentam potenciais problemas de

desempenho, já que a Internet não provê garantias

quanta à largura de banda e atraso. Como aplica-

ções multimídia, eles necessitam de certas ga-

rantias mínimas para executar com um desem-

penho adequado.

O presente trabalho apresenta as etapas de

desenvolvimento de um modelo de simulação para

um protocolo de comunicação para AVCs. Para

aumentar a confiabilidade deste protocolo, ele foi

combinado com técnicas de qualidade de serviço

e posteriormente modelado em um simulador, para

que seu desempenho fosse validado por intermé-

dio de simulações.

VERIFICAÇÃO DE MODELOS APLICADA AO
PROJETO DE SISTEMAS INDUSTRIAIS
AUTOMATIZADOS POR CONTROLADORES
LÓGICOS PROGRAMÁVEIS

Autor: Carlos Henrique da Costa Oliveira

Orientador: Antonio Eduardo Carrilho da Cunha

Curso: Engenharia Elétrica

Tese defendida no IME, em 07/08/06

A confiabilidade é um fator fundamental para

os Sistemas Industriais Automatizados. Assim,

é importante que o programa de aplicação do

Controlador Lógico Programável (CLP), responsá-

vel pelo processo, atenda às corretas especifi-

cações para o funcionamento. A não conformida-

de com as especificações, seja por implemen-

tação errônea de urna lógica ou pela não observa-

ção de aspectos da interação do CLP com os

equipamentos externos, pode levar a prejuízos

materiais, pessoais e ambientais. O objetivo des-

te trabalho é aplicar as técnicas de verificação de

modelos (model checking) ao projeto de Siste-

mas Industriais Automatizados baseados em

CLPs programados por Diagramas de Blocos

Funcionais (DBFs). As contribuições deste traba-

lho são: Criação de um procedimento de tradução

de programas escritos em DBF para a linguagem

reconhecida pela ferramenta de verificação SMV

usando carimbos, descrever um padrão para es-

crever especificações na linguagem da Lógica da

Árvore da Computação CTL e propõe uma etapa

de reprojeto, com base no contra-exemplo.

42



3o QUADRIMESTRE DE 2008

GERÊNCIA DE MEMÓRIA COOPERATIVA EM
PROXIES PARA DISTRIBUIÇÃO DE VÍDEO SOB
DEMANDA

Autor: Fabrício Guedes Bissoli

Orientador: Edison Ishikawa

Curso: Sistemas e Computação

Tese defendida no IME, em 07/08/06

No momento em que a popularização de vídeo

em DVDs e transmissões digitais para TV tornam-

se realidade, uma outra tecnologia se aproxima do

sucesso: o vídeo digital transmitido sob demanda,

ou simplesmente VoD (Video on Demand). Siste-

mas que envolvem VoD necessitam de uma infra-

estrutura especial em relação à transmissão live (ao

vivo, como ocorre nas TVs digitais) devido a um alto

tráfego ocasionado por diversos pedidos simultâne-

os ao servidor. Por essa razão várias pesquisas

buscam soluções para a redução de carga no servi-

dor e largura de banda utilizada por clientes na dorsal

da rede. Nesse trabalho é apresentada a  proposta

de um protocolo de gerência de memória cooperati-

va em proxies intitulado ODPC (On Demand Proxy

Collaboration). Seu objetivo é gerenciar o buffer de

dois ou mais proxies de maneira a formar um siste-

ma colaborativo entre os mesmos.

EMPREGO DE PROTOCOLOS MULTICAST NA
CAMADA DE APLICAÇÃO NO SUPORTE A
AMBIENTES VIRTUAIS COLABORATIVOS

Autor: Welsing Moreira Pereira

Orientador: Paulo Cesar Salgado Vidal

Curso: Sistemas e Computação

Tese defendida no IME, em 08/08/06

Ambientes Virtuais Colaborativos (AVCs) são

sistemas nos quais um grupo de usuários pode

interagir entre si e com o próprio sistema, permi-

tindo assim usuários colaborarem. Muitas arqui-

teturas AVC avançadas contam fortemente com

o uso do multicast na camada de rede no suporte

à comunicação. No entanto, multicast na

camada de rede não está prontamente disponí-

vel na Internet. Multicast na camada da aplica-

ção (ALM – Application Layer Multicast) tem re-

centemente surgido como uma boa alternativa

ao multicast na camada de rede. Neste traba-

lho, nós avaliamos diversos algoritmos ALM a

partir das necessidades de rede impostas por

aplicações AVC.

BLOQUEADOR DE MÚLTIPLAS FREQÜÊNCIAS:
CONCEPÇÃO DO SISTEMA E ESTUDO DE
CASO PARA TERMINAIS IS-95

Autor: Ricardo de Souza Toscano

Orientador: José Carlos Araújo dos Santos

Curso: Engenharia Elétrica

Tese defendida no IME, em 17/08/06

Este trabalho descreve o conceito de  gera-

ção de interferência intencional, também deno-

minada de “Contra-Medida Eletrônica (CME)”,  por

meio da utilização de um dispositivo bloqueador

em sistemas que operam com propagação no

espaço livre.

É realizada uma abordagem sobre a CME

do tipo “bloqueio”, destacando algumas formas

possíveis de implementação desta técnica e seus

respectivos conceitos.

Tomando como base um modelo genérico

da recepção de um sinal em sistemas de teleco-

municações, são apresentadas algumas consi-

derações sobre a relação entre a potência do si-

nal de bloqueio e a potência do sinal do sistema

a ser interferido.
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É realizado o projeto de um dispositivo

bloqueador com varredura para a faixa de 590 a

973,4 MHz, assim como sua respectiva imple-

mentação. São sugeridas algumas topologias para

operação desse dispositivo em múltiplas bandas

de freqüências.

É apresentado um estudo de caso para a

condição de bloqueio sobre o sistema de telefo-

nia móvel CDMA (1S-95). É elaborada uma simu-

lação, por intermédio do programa MatLab 7.0

(Simulink), envolvendo um modelo do canal de

tráfego do CDMA (1S-95) e uma réplica de um

dispositivo bloqueador. Os resultados obtidos

durante os eventos de simulação são apresenta-

dos e comentados.

Em virtude da implementação do dispositivo

bloqueador, são realizados testes práticos de

geração de interferência sobre o sistema CDMA

e os resultados obtidos são também apresenta-

dos e comentados.

EFEITO DA RADIAÇÃO GAMA NO COMPOR-
TAMENTO IN VITRO DE UM COPOLÍMERO
BIOABSORVÍVEL

Autor: Rodrigo Pinheiro Ribeiro

Orientador: João Carlos Miguez Suarez

Curso: Ciência dos Materiais

Tese defendida no IME, em 21/08/06

Os polímeros bioabsorvíveis, que vêm sen-

do largamente utilizados nos últimos 30 anos pela

indústria biomédica, necessitam, para a sua utili-

zação, ser esterilizados. O emprego da irradia-

ção gama na esterilização de produtos biomédicos

vem crescendo substancialmente devido à alta

eficiência, não elevação de temperatura e possi-

bilidade do material ser esterilizado na sua

embalagem final lacrada. Todavia a estrutura

macromolecular dos materiais poliméricos é, de

uma maneira geral, modificada pela exposição

à radiação gama e, em conseqüência, o polímero

pode apresentar degradação.

No presente trabalho foi estudado o com-

portamento do copolímero poli(acido L-Iático-co-

ácido D,L-Iático) (PLDLLA), 70/30, após exposi-

ção à radiação gama e imersão em solução sali-

na de fosfato tamponada. A avaliação do copo-

límero, antes e após esses procedimentos, foi re-

alizada por meio de ensaios mecânicos (micro-

dureza e tração), físico-químicos (determinação

do peso molecular, espectroscopia no infraver-

melho, análise termogravimétrica e calorimetria

diferencial de varredura) e microscopia eletrônica

de varredura.

A irradiação gama, nas doses estudadas,

bem como a imersão na solução salina influen-

ciaram as propriedades físicas e mecânicas do

PLDLLA. O copolímero manteve-se amorfo após

os processos de degradação e apresentou au-

mento do peso molecular e temperatura de tran-

sição vítrea estável. As propriedades mecâni-

cas apresentaram modificações, o limite de re-

sistência e a microdureza aumentaram, enquan-

to o alongamento na ruptura diminuiu, tendo as

amostras irradiadas e imersas em solução sa-

lina apresentado menores propriedades do que

as apenas irradiadas. A variação nas proprieda-

des pode ser atribuída à ocorrência de cisão de

cadeias e de reticulação no copolímero confor-

me confirmado pelos resultados dos ensaios

físico-químicos.

Os resultados obtidos permitem concluir

que a irradiação gama é um processo adequa-

do para a esterilização de componentes bio-

médicos fabricados com PLDLLA, desde que

seja estabelecido um protocolo específico para

a sua execução.
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ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DA RADIAÇÃO
UV NO TRATAMENTO DA ICTERÍCIA DO
RECÉM-NATO

Autora: Patrícia Moura Alves

Orientador: Victor Carvalho dos Santos

Curso: Engenharia Nuclear

Tese defendida no IME, em 22/08/06

No recém-nascido, o elevado nível de

bilirrubina pode lesar o sistema nervoso, desen-

volvendo uma síndrome irreversível, denominada

kernicterus. A hiperbilirrubinemia neonatal, ou ic-

terícia acentuada, caracteriza-se pela concentra-

ção elevada de bilirrubina. A hiperbilirrubinemia é

tratada fotoquimicamente por radiação luminosa.

Em 1958, foram investigados os efeitos da

luz solar no metabolismo da bilirrubina. Diante dos

resultados, os pesquisadores decidiram utilizar

luz artificial fluorescente com resultados seme-

lhantes aos da luz solar. Cerca de 40 estudos

representativos da literatura médica neonatal

apresentam um dado técnico comum: a preferên-

cia pelas lâmpadas fluorescentes e halógenas

como fonte óptica. A região do espectro azul é a

mais ativa na fotoxidação, transformando a

bilirrubina em biliverdina, excretada pelos rins e

fígado. As lâmpadas fluorescentes apresentam

alta intensidade de irradiação na região compre-

endida entre 420 e 480nm.

Durante quase 50 anos do uso da fototerapia

no tratamento da hiperbilirrubinemia, a ênfase tem

sido a aplicação de unidades de fototerapia de

luz fluorescente ou halógena, experiência médi-

ca que tem dado certo.

A partir do fato de que no uso da radiação

solar e no uso de lâmpadas fluorescentes ou

halógenas a radiação UVA estar presente, este

estudo postula a participação adicional da radia-

ção UV no mecanismo da fototerapia neonatal,

no tratamento da hiperbilirrubinemia, com argu-

mentação baseada em três aspectos: primeiro,

circunstancial, documentado na literatura

médica, no fato físico da radiação UV preexistir

nos casos estudados: natural (solar) e artificial;

segundo, associado ao primeiro, de natureza da

norma científica, a acurácia: a radiação UVA está

presente em lâmpadas fluorescentes e halógenas

e no uso fototerápico da radiação solar, fato nun-

ca mencionado; terceiro, no desenvolvimento do

conhecimento científico mais recente sobre as

origens das propriedades de espalhamento

óptico dos tecidos, nas regiões da radiação UV,

visível e da radiação não ionizante (JACQUES,

1996).

Estudo recente relativo à exposição à luz

solar foi realizado (SALIH, 2001), mostrando a luz

solar como o meio natural e mais eficiente no tra-

tamento de recém-nascidos ictéricos, no Oriente

Médio, onde unidades de fototerapia não são dis-

poníveis. O comportamento da bilirrubina em re-

lação às radiações UV é visível, analisado a partir

do estudo experimental de Fadhil M. Salih, per-

mite observar um crescente percentual de absor-

ção de radiação UV com o tempo de exposição.

Este estudo conclui que a radiação UV

sofre transformações de comprimento de onda

ao participar dos processos de espalhamento

Mie e Rayleigh na sua ação de transferir energia

para o meio, a derme, sob a forma de calor, com

elevação de temperatura, facilitando o mecanis-

mo de fotoisomerização da bilirrubina em que

participa a luz azul. Assim, esta tese não contra-

ria a interpretação corrente ou teoria atual do pa-

pel da luz azul na quebra de ligações químicas

da bilirrubina.
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TECNOLOGIA

Resumo

O objetivo deste trabalho é apresentar a evolução, através do tempo, dos lançadores de granadas

alimentados por tambor rotativo, descrevendo algumas armas clássicas que fizeram história. Ao final

desse trabalho, espera-se proporcionar, ao leitor, um panorama geral a respeito dessas armas.

Histórico da evolução dos lançadores
de granada de assalto alimentados
por tambor rotativo

Leonidas de Andrade Oliveira, Wanderley Ferreira de Amorim

Junior e Juscelino de Farias Maribondo

Introdução

Ultimamente, nos noticiários do Brasil,

vê-se falar dos conflitos existentes no mundo, prin-

cipalmente no Oriente Médio, mostrando imagens

dos armamentos utilizados. Uma arma que pode

ser destacada é o lançador de granadas, devido

a sua aplicação e poder de destruição e por ser

usada por exércitos em todo o mundo. As armas

estão presentes nas guerras contemporâneas, ce-

nários urbanos e são também muito utilizadas

entre insurgentes e grupos terroristas.

Neste artigo, investigam-se as origens des-

ta arma, desde o nascimento de simples disposi-

tivos lançadores de granada até o aparecimento

das armas lançadoras de granadas de assalto

alimentadas por tambor rotativo.

História e evolução

O lançador de granada é uma arma de apoio

de fogo da infantaria destinada ao lançamento

de granadas especiais autopropulsadas. Basica-

mente, o lançador de granada é uma arma que

dispara uma granada – um corpo cilíndrico pe-

queno, preenchido com uma substância altamente

explosiva ou outro agente para aplicação não

letal (tal como gás lacrimogêneo) e provida de um

mecanismo de segurança, capaz de evitar danos

ao infante. O modo mais simples para usar a

granada é lançá-la com a mão, mas a eficácia e o

peso máximo das granadas de mão são severa-

mente limitados, assim, nos estágios mais

adiantados de desenvolvimento dessas armas

de fogo, muitos exércitos usaram os assim

chamados “morteiros de mão” – basicamente,

mosquetes de grande calibre que foram usados

para disparar “granadas padrão” além dos limites

da capacidade de lançamento manual. Durante a

Primeira Guerra Mundial, a maioria das nações

começou a usar os assim chamados “lançadores

de granada de bocal tipo copo”, figura 1. Esses

lançadores eram na realidade dispositivos adap-

tados aos rifles militares de fabricação padrão,
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normalmente na forma de um copo, fixado ao cano

do rifle, figura 2. Uma granada é colocada nesse

copo (vide figura 3), o rifle é apontado para o ini-

migo, e então a granada propelida por um cartu-

cho especial de festim é lançada. Esse sistema,

ao realçar as potencialidades dos soldados de

infantaria, tem várias desvantagens – por exem-

plo: em muitos casos, quando o copo de lança-

mento é fixado, esse bloqueia a possibilidade de

tiro do atirador.

Figura 1 – Lançador de granada de bocal tipo copo

Figura 2 – Carabina alemã Mauser GEW 33/40 – 7,92mm
(usada na Segunda Guerra Mundial) com o lançador de

granada de bocal tipo copo fixado ao cano

Figura 3 – Granada de rifle K98, 1943

O problema fundamental em se utilizar a gra-

nada de bocal é que, quando pronta para atirar,

obstrui eficazmente a operação padrão do rifle.

Isso significa se o atirador estiver com uma gra-

nada e tiver que disparar o rifle, o mesmo precisa

remover primeiro o lançador de granada tipo copo,

operação essa que levaria certo tempo e que po-

deria custar-lhe a vida. As figuras 4 e 5 apresen-

tam a evolução dos lançadores de granada de

bocal tipo copo. Em ambas as figuras 4 e 5 a

granada de bocal é fixada diretamente no cano

da arma, não sendo necessário o uso do “copo

fixo”.

Figura 4 – Exemplo de uma granada de bocal, montado
no cano do fuzil de assalto FAMAS

Figura 5 – Granada de bocal iugoslava moderna, pronta para
ser disparada pelo fuzil de assalto Zastava M70

Para resolver esse problema, muitos paí-

ses desenvolveram e adotaram os assim chama-

dos “lançadores de granada sob o cano”, figura 6.

Ao contrário dos lançadores de granadas de bo-

cal padrão, um lançador sob o cano é uma arma

47



3o QUADRIMESTRE DE 2008

completa, com seu próprio cano, unidade gatilho/

disparo, segurança e freqüentemente suas pró-

prias miras. O fuzil de assalto só é usado como

plataforma de fixação fornecendo o suporte para

o lançador de granada, figura 6.

Figura 6 – Lançador de Granada sob o cano M4

Desenvolvidos depois da Segunda Guerra

Mundial, os lançadores sob o cano apareceram

na sua forma moderna a partir de 1960, tanto nos

Estados Unidos da América (EUA) como na União

das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Os lançadores de granada sob o cano não blo-

queiam a operação padrão do fuzil, porém aumen-

ta o seu peso e o seu volume. Em geral os projetis

disparados pelos lançadores de granada sob o

cano possuem cargas explosivas menores no ta-

manho e no peso quando comparadas às ogivas

usadas nas granadas de bocal, limitando sua efi-

cácia contra os alvos militares, por outro lado o

número de granadas carregado pelo soldado

aumenta (vide figura 7).

Figura 7 – Uma variedade de granadas de 40mm para
lançadores de granada sob o cano no padrão Otan

As primeiras armas lançadoras de granada

foram introduzidas em serviço pelos alemães

durante a Segunda Guerra Mundial, como o

kampfpistole – que era uma espécie de morteiro

de mão, disparando vários tipos de granadas,

figura 8.

Figura 8 – Lançador de granada alemão kampfpistole – 1941

Durante o período do pós-guerra houve um

renascimento desse tipo de lançador de granada.

Vários países desenvolveram lançadores de gra-

nada single shot ou tiro único, normalmente de

calibre 40mm. O mais famoso desses lançadores

é, provavelmente, o M79 norte-americano, exten-

samente usado durante a Guerra de Vietnã,

figura 9.

Figura 9 – Lançador de granadas M79

O problema fundamental com essas armas

era que elas exigiam que o soldado carregasse

algum tipo de arma de fogo de defesa pessoal,

como uma pistola, uma submetralhadora ou um

fuzil, além do lançador de granada. Militares de

muitos países substituíram a maior parte desses

lançadores por lançadores de granada sob o cano.

Os lançadores de granada tipo M79 foram relega-

dos para uso em forças de operações especiais
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ou polícias, principalmente no uso antimotim,

disparando granadas de gás lacrimogêneo. A

figura 10 apresenta um lançador de granada

alemão muito usado em combate antimotim.

Figura 10 – Lançador de granada alemão single shot HK69 de 40mm

Posteriormente, em vários países produzi-

ram-se versões dos lançadores de granada com

capacidade multitiro.

Lançadores de granada multitiro

Acredita-se que os primeiros lançadores de

granadas com capacidade multitiro foram desen-

volvidos nos EUA em meados de 1960, durante a

Guerra do Vietnã. Essas armas foram desenvolvi-

das pela Marinha dos EUA e por diversas empre-

sas para suprir as tropas com armas de supres-

são e apoio de fogo eficaz contra a infantaria e

estruturas leves. Essas armas eram leves e com-

pactas o bastante para serem instaladas em he-

licópteros de combate, jipes e em montagens le-

ves para a infantaria, sobre tripé (vide figura 11).

Figura 11 – Lançador de granada automático MK19 mod. 3

O que é pouco divulgado é o fato de que armas

muito similares a essas foram desenvolvidas e testa-

das na Rússia antes da Segunda Guerra Mundial,

entre 1935 e 1938. A figura 12 apresenta o lançador

automático de granada soviético de calibre 40,6mm

projetado por Taubin em meados de 1938.

Figura 12 – Lançador automático de granada soviético Taubin de calibre
40,6mm, em fase de testes, meados de 1938

O lançador de granada de Taubin é uma arma

de disparo seletivo desenvolvida como uma alter-

nativa ao morteiro de 50mm, disparando grana-

das de fragmentação de 40,6mm (baseado na

granada do rifle M1930 de 40,6mm Dyakonov),

tanto para tiro direto ou indireto. Entretanto, as

mudanças no comando do Exército Vermelho

como resultado das repressões de Stalin entre

1937 a 1939 acabou por retirar o apoio do Exérci-

to a esse projeto. O lançador de granadas de

Taubin nunca passou da fase de protótipo. O pró-

prio Taubin foi preso, acusado sobre falsos aten-

tados, foi declarado culpado e, posteriormente,

executado. Muitos dos projetos de lançadores de

granada com capacidade multitiro foram desen-

volvidos baseado no projeto do lançador de gra-

nada automático projetado por Taubin.

A figura 13 mostra o desenho do lançador

de granada americano Mk. 18 mod.0 (1962), uma

das primeiras armas a serem usadas na Guerra

do Vietnã, Sudoeste da Ásia. Essa arma não era

verdadeiramente automática, já que precisava de

uma manivela para realizar a sua alimentação.

49



3o QUADRIMESTRE DE 2008

Figura 13 – Desenhos do lançador de granada
nor te-americano Mk. 18 mod.0 (1962)

Por diversas décadas o conceito de

lançador automático de granada na URSS foi

suprimido completamente pelo conceito de

morteiro leve, e foi a guerra do Vietnã que

trouxe essas armas a serem consideradas pelo

Exército soviético, que adquiriu seus novos

lançadores de granada automáticos depois de

aproximadamente cinco anos após os norte-

americanos começaram a util izá-los. As

armas soviéticas usavam projetis de calibre

30mm que eram mais leves que os projetis  norte-

americanos.

Durante as décadas de 1980 e 1990, diver-

sas outras nações começaram a desenvolver e

fabricar seus próprios lançadores de granada, tanto

no padrão Otan (munição de 40mm originária dos

EUA) quanto no padrão soviético (munição de

30mm). Entretanto, na década de 1980, os chi-

neses desenvolveram sua própria munição de gra-

nada no calibre de 35mm produzindo, mais tarde,

uma arma mais leve. Este lançador inicialmente

conhecido como W87, figura 14, é de alta mobili-

dade, porém pouca potência de fogo supressivo,

já que seu carregador tipo tambor possui peque-

na capacidade de armazenamento de projetis

(12 ou 15 projetis) quando comparado à capaci-

dade de 30 a 40 projetis das armas soviéticas ou

ocidentais.

Figura 14 – Soldado chinês dispara uma versão antiga do lançador de
granada automático de 35mm W87, provido de carregador de tambor

A escolha do tipo de lançador de granada a

ser usado varia de “país para país”, por exemplo:

os EUA e a Rússia aderiram completamente aos

lançadores de granada sob o cano, a Bélgica e a

França parecem preferir o lançador de granada

tipo bocal, enquanto a Alemanha produz ambos

os tipos de arma. A figura 15 apresenta o lançador

de granada desenvolvido por Cingapura.

Figura 15 – Lançador automático de granada CIS 40GL de 40mm, feito
em Cingapura e instalado em um veículo de combate de infantaria

Seguindo a evolução dos projetos de ar-

mas, foi necessário transformar esses lançadores

de granadas em armas portáteis e de fácil muni-

ciamento, surgindo daí os lançadores de grana-

das de assalto com tambor de alimentação atra-

vés de tambor rotativo.

Lançadores de granada de assalto com
alimentação através de tambor rotativo

Um dos sistemas de armas mais promissores

da família de lançadores de granada automáticos
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é o lançador de granada de assalto com tambor

de alimentação rotativo. Adequado para uso em

combate urbano e de baixa intensidade, tornan-

do-se uma arma de uso pessoal, com baixo peso,

versatilidade de uso e com capacidade multitiro

(Multi-shot).

Essas armas são projetadas para dispa-

rar granada de calibre padrão em 40mm com

diversos tipos de cargas, que vão desde

ogivas explosivas, usadas em guerras, até

projetis de gás lacrimogêneo para controle

antimotim.

Algumas das características desse tipo de

arma são: O seu recarregamento é manual, na

configuração “tambor rotativo”. As suas dimen-

sões facilitam o transporte por um soldado da

infantaria. A configuração tambor rotativo ofere-

ce grande confiabilidade de funcionamento sob

as mais diferentes condições de uso. A arma pode

ser equipada com sistema de pontaria ótico para

uso diurno e noturno. Tem alta letalidade e poder

de destruição quando utilizado para fins milita-

res; eficácia em alcances de até 400m, suficien-

te para cenários de guerra urbana. Outras vanta-

gens desse tipo de lançador de granadas são: a

capacidade de engajar alvos múltiplos e a facili-

dade de variar o tipo de granada em meio a um

combate.

O lançador de granada, no calibre 40mm,

pode ser usado também por forças policiais, sen-

do uma arma leve e eficiente para missões de

assalto em ambientes urbanos, características

que asseguram alcance de tiro eficaz, adequado

ao combate urbano.

Por fim, esses lançadores de granada ex-

pandem as capacidades táticas da tropa, aumen-

tam a eficácia em combate e a segurança do in-

fante. Para maiores esclarecimentos segue a

descrição dos principais lançadores de granada

de assalto usados no mundo.

Lançador de Granada RG-6

Esse lançador de granada é fabricado na

Rússia e tem o calibre 40mm. Seu tambor tem a

capacidade de acomodar seis cartuchos, sendo

seu carregamento manual efetuado pela parte

dianteira do tambor. Para realizar seu carregamen-

to, uma placa que está situada na frente do tam-

bor e unida ao cano é destravada do chassi e

girada lateralmente, expondo a parte dianteira das

câmaras. Seu peso vazio é de 6,2kg, com alcan-

ce efetivo que pode chegar a 350m. A figura 16

mostra esse lançador de granada.

Figura 16 – Lançador de Granada RG-6 40mm

Lançador de Granada Milkor MGL Mk.1/ MGL-140

Este lançador de granada é fabricado pela

companhia Sul-Africana Milkor Ltda, no calibre

40mm. O seu tambor é feito em alumínio e com

capacidade de acomodar seis cartuchos. Seu

peso vazio é de 5,3kg para o modelo MGL Mk.1 e

6,3kg para o modelo MGL-140. Seu chassi é feito

em polímero com o cano confeccionado em aço.

O conjunto formado pelo chassi, tambor e cano é

independente do mecanismo de disparo. Esse

conjunto gira sobre um eixo de aço situado aci-

ma do chassi para permitir o acesso às câmaras

e realizar seu municiamento. O alcance dessa

arma fica aproximadamente entre 150 e 450

metros. As figuras 17 e 18 mostram os lançadores

de granada MGL MK.1 e MGL-140.
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Figura 17 – Lançador de Granada MGL MK1

Figura 18 – Lançador de Granada MGL 140

Lançador de Granada MM-1

O MM-1 é um lançador de granada produzido

no EUA pela Hawk Engineering Co. Seu tambor

tem a capacidade de acomodar 12 cartuchos,

sendo seu carregamento manual. Para recarregar,

a parte traseira do chassi da arma é liberada e

girada lateralmente para expor as partes trasei-

ras das câmaras, que é conectada à parte dian-

teira do chassi. Seu peso vazio é de 5,7kg com

alcance aproximadamente de 150 a 350 metros.

Essa arma é mostrada na figura 19.

Figura 19 – Lançador de Granada MM-1

Lançador de Granada ARWEN 37

O lançador de granada ARWEN 37 é fabri-

cado no Canadá pela British Army. O nome

ARWEN é a abreviatura do termo em inglês Anti

Riot Weapon Enfield. Essa é uma arma anti-

motim e usada para disparar munição não-letal.

É uma arma leve e construída em polímero e alu-

mínio. O desenho do seu tambor rotativo é pouco

convencional, figura 20, com capacidade para cin-

co cartuchos. O peso vazio é de 3,1kg com al-

cance aproximadamente de 25 a 60 metros para

tiros de curta distância e 60 a 80 metros para

disparos de longa distância. Quando um cartu-

cho é disparado, o mesmo é ejetado à direita da

arma. Essa arma é mostrada na figura 20.

Figura 20 – Lançador de Granada ARWEN 37

E no Brasil?

Atualmente no Brasil é produzido o

lançador de granadas não-letais calibre 37/38mm

AM-600, Figura 21, fabricado pela empresa Condor

localizada no Estado do Rio de Janeiro, sendo o

mesmo na configuração single shot ou tiro único.

Figura 21 – Lançador de Granada AM-600

No início de 2007, o Brasil e a África do

Sul assinaram um Protocolo de Intenções para

cooperação na fabricação no Brasil do Lançador
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cana Rippel Weapon Systems. O documento foi

assinado pelo presidente da IMBEL (Indústria de

Material Bélico do Brasil), General Cássio Cunha,

e pelo representante da empresa africana, Fritz

Visser.

Conclusão

As características das ameaças à sobera-

nia nacional mudaram consideravelmente no

mundo nos últimos anos. A contraposição ao cri-

me organizado e ao terrorismo assumiu maior

importância, o que levou ao desenvolvimento

de uma nova linha de armamentos de caracte-

rísticas especiais. O combate ao crime organi-

zado e ao terrorismo apresenta uma série

de tarefas bem abrangentes, destacando-se:

busca isolamento, corte de seus canais de su-

primento, controle de localidades habitadas, “lim-

peza” de territórios ocupados e para escolta de

comboios. Os futuros combates se realizarão em

áreas adversas, como cidades ou regiões mon-

tanhosas, e freqüentemente o inimigo usará ino-

centes como escudo. O papel dos lançadores

de granadas nesses novos cenários de conflito

se torna cada vez mais importante, já que o

mesmo permite o engajamento de uma ampla

variedade de alvos com um mínimo de esforço e

um máximo de efeito.

Surge, portanto, a necessidade de estudo e

obtenção de tecnologia para o desenvolvimento

de um lançador de granadas nacional que possa

assegurar às Forças Armadas Brasileiras a capa-

cidade ofensiva adequada para o cumprimento

dos seus atributos.
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Resumo

Este trabalho apresenta um resumo dos diversos tipos de materiais compósitos poliméricos aplicados

em estruturas para a engenharia de construção. Abordam-se as principais características e proprieda-

des desses materiais e de seus elementos constituintes básicos: resinas e fibras. Verifica-se que,

para o sucesso de determinada obra de construção, faz-se necessário o conhecimento e o entendi-

mento das características e propriedades destes materiais.

Palavras-chave

Propriedades, características, compósitos, resinas, fibras, engenharia de construção.

Introdução

O aço foi amplamente utilizado a partir

da década de 1960 em forma de chapas e

tubos de diferentes espessuras e configurações

em obras residenciais, comerciais e industriais

e obras de arte. Devido à sua grande desvantagem

relacionada à corrosão, que afeta sua resistên-

cia, durabilidade e aderência com o concreto, além

do seu alto custo de manutenção, elevado peso,

relativa dificuldade de manuseio e necessidade

de colocação de sistemas de emendas e fixação

nas suas juntas por limitações de tamanhos,

o aço passou a ser menos usado na década

de 1990.

Com o avanço da ciência dos materiais,

impulsionado pela demanda de materiais mais

leves, duráveis e resistentes, surgiram os materiais

compósitos poliméricos, de diferentes tipos, que

começaram a ser usados nas indústrias

aeronáutica, aeroespacial, militar, naval, automo-

bilística e de materiais esportivos. A partir da

década de 1990, a indústria da construção

também passou a empregá-los, tendo em vista

a sua versatilidade, leveza e facilidade de coloca-

ção, além de suas elevadas resistências à
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corrosão, à fadiga química e bom desempenho

quanto à fluência e à relaxação.

Diversos são os tipos de materiais compósitos

poliméricos que podem ser empregados em estru-

turas para a engenharia de construção (CARNEI-

RO, 2004; TEIXEIRA, 2007). Neste trabalho, procu-

rou-se apresentar esses tipos de materiais, que

podem ser empregados em serviços de construção

e de reparo e reforço de estruturas, além de listar

suas principais características e propriedades.

Materiais compósitos poliméricos

Compósitos são materiais cuja estrutura é

constituída por uma combinação de dois ou mais

produtos não solúveis entre si. Um dos seus pro-

dutos é chamado de fase de reforço e outro de

matriz. A matriz envolve o reforço, podendo ter

em sua composição adições, tais como aditivos

e materiais de enchimento (fillers), que modificam

e podem melhorar suas propriedades. Concreto,

madeira e osso humano são alguns tipos de

compósitos.

Os materiais compósitos poliméricos, ou

plásticos reforçados com fibras, chamados de

fiber reinforced plastics ou fiber reinforced

polymers (FRP) na literatura internacional, são

compostos, basicamente, por fibras de elevada

resistência envolvidas numa matriz polimérica

(resina). Esses materiais podem ter comporta-

mento anisotrópico, ortotrópico ou quase

isotrópico, dependendo do tipo e das direções

preferenciais das fibras, que são o componente

mais resistente e rígido do compósito.

Segundo Hull e Clyne (1996), o valor do

módulo de elasticidade de compósitos polimé-

ricos, na direção perpendicular ao sentido longi-

tudinal das fibras, tende a variar entre 3%  e 10%

do valor do módulo de elasticidade na direção

longitudinal.

Há uma grande variedade de resinas e fibras

que podem ser usadas na fabricação de um

compósito. A escolha da resina mais adequada

depende do tipo de ambiente o qual o compósito

estará submetido. As fibras, por outro lado, de-

vem ser selecionadas em função da resistência,

rigidez e durabilidade requeridas.

Os materiais compósitos poliméricos podem

ser utilizados para reparo e reforço de estruturas

convencionais de concreto e também no projeto

de estruturas novas. Eles são comercialmente

encontrados no mercado da construção na forma

de tecidos bidirecionais, laminados unidirecionais,

perfis e barras. Os tecidos bidirecionais ou

laminados pré-fabricados unidirecionais (figura 1)

são comumente empregados no reforço de lajes

e vigas de concreto. Os tubos rígidos ou folhas

flexíveis unidirecionais, pré-impregnadas ou não

(figura 2), são mais utilizados no confinamento

de pilares de concreto. As barras nervuradas e as

cordoalhas podem ser empregadas em substitui-

ção às armaduras e cordoalhas de aço (figura 3).

Os perfis de seções transversais constantes,

cheias ou vazadas, têm sido utilizados no projeto

de estruturas novas (figura 4).

As propriedades dos materiais compósitos

poliméricos dependem das propriedades dos

seus materiais constituintes, resinas e fibras, e

da interação entre estes elementos (KAW, 1997;

JUVANDES, 1999).

(a) Tecido de fibras de vidro                       (b) Lâmina de resina e fibras de
                                                              carbono

Figura 1 – Exemplos de tecido e laminado pré-fabricado
de resina e fibras de carbono
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(a) Tubo de resina e fibras           (b) Folha de fibras de carbono
de carbono

Figura 2 – Exemplos de tubo de compósito e folha unidirecional

(a) Barras lisas ou nervuradas                  (b) Barras ou cordoalhas

Figura 3 – Exemplos de barras de compósito de resina e fibras

Figura 4 – Exemplos de tipos de per fis de compósito de resina e fibras

A tabela 1 mostra algumas propriedades de

lâminas de compósitos poliméricos, com 2,5mm

de espessura e percentagem média volumétrica de

fibras de 50%. Pode-se perceber a influência da ori-

entação das fibras nas propriedades do compósito.

Na tabela 2, são apresentadas resistências

à tração de diversos tipos de materiais compósitos

utilizados para o reparo e reforço de estruturas e

disponíveis no mercado, em função da massa

específica das fibras. Verifica-se a grande influên-

cia das fibras nas propriedades do compósito (ACI

440.2R, 2002).

Os coeficientes de dilatação térmica dos

compósitos poliméricos diferem em função do tipo

de resina, do tipo de fibras, da percentagem

volumétrica de fibras e de sua orientação no

compósito (tabela 3). Nota-se que, na direção

paralela às fibras, os compósitos de resina e fibras

de aramida se contraem com o aumento da tem-

peratura, os de fibras de vidro possuem coeficiente

de dilatação térmica semelhante ao do concreto e

os de fibras de carbono possuem este coeficiente

quase nulo. Na direção transversal às fibras obser-

va-se a dilatação dos três tipos de compósito com

o aumento da temperatura. A estrutura da fibra de

vidro é isotrópica, enquanto as da fibra de carbono

e de aramida são anisotrópicas.

Tipos de Lâmina
(Orientação das Fibras)

Resistência à Tração
  ƒƒ (MPa)

Módulo de Elasticidade
Eƒ (GPa)

Deformação Última
Eƒ u 

(% )

Carbono (0°)
Carbono (0°/90°)

Carbono (+45°/-45°)
Vidro (0°)

Vidro (0°/90°)
Vidro (+45°/-45°)

Aramida (0°)
Aramida (0°/90°)

Aramida (+45°/-45°)

0°

1020 a 2080
700 a 1020
180 a 280

520 a 1400
520 a 1020
180 a 280

700 a 1720
280 a 550
140 a 210

90°

35 a 70
700 a 1020
180 a 280

35 a 70
520 a 1020
180 a 280

35 a 70
280 a 550
140 a 210

0°

100 a 140
55 a 76
14 a 28
20 a 40
14 a 34
14 a 21
48 a 68
28 a 34
7 a 14

90°

2 a 7
55 a 75
14 a 28

2 a 7
14 a 35
14 a 20

2 a 7
28 a 35
7 a 14

Tabela 1 – Propriedades de diferentes lâminas de compósitos poliméricos em função da orientação das fibras (ACI 440.2R, 2002).

0°

10 a 15
10 a 15
15 a 25
15 a 30
20 a 30
25 a 35
20 a 30
20 a 30
20 a 30

O
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Tabela 2 – Valores de resistência à tração de

diferentes sistemas de reforço com 1mm

de espessura (ACI 440.2R, 2002).

Tabela 3 – Coeficiente de dilatação térmica dos

compósitos poliméricos com percentagem volumétrica

de fibras entre 50% e 70% segundo o ACI 440.2R (2002).

Na tabela 4, são comparadas tensões de rup-

tura à tração e peso específico de aço e madeira

usuais na construção civil, tais como o aço car-

bono MR-250 e madeira de eucalipto, com o ma-

terial compósito com fibras de vidro unidirecionais

e resina de poliéster, produzido por empresa bra-

sileira com 65% de fibras por volume (TEIXEIRA,

2007). Pelos dados apresentados verifica-se que

os materiais compósitos apresentam a melhor

relação resistência/peso específico.

Figura 5 – Módulo de elasticidade x peso específico de
 diversos materiais (HULL e CLYNE, 1996).

Tabela 4 – Tensão de ruptura e peso específico de

material compósito de fibra de vidro e resina de poliéster

(TEIXEIRA, 2007), aço MR-250 e madeira de eucalipto.

Folhas de Resina e Fibras
de Carbono

Folhas de Resina e Fibras
de Carbono de Alta

Resistência

Folhas de Resina e Fibras
de Carbono de Elevado
Módulo de Elasticidade

Tecidos de Resina e Fibras
de Carbono

Folhas de Resina e Fibras
de Vidro

Tecidos de Resina e Fibras
de Vidro

Folhas de Resina e Fibras
de Aramida

Lâminas de Resina Epóxi
e Fibras de Carbono de

Alta Resistência

Tubos de Resina Viniléster
e Fibras de Vidro

200
400

230
300
620

300

300

900
350

300

420

2380

1700

Sistema de Reforço
Massa

Específica das
Fibras(g/m3)

Resistência
à Tração
ƒƒ(MPa)

500
620

320
700
960

600

180

720
230

120

700

3300

1580

Direção

Longi tudinal

Transversal

Fibras de
Aramida

-6,0 a –2,0

60,0 a 80,0

Fibras de
Carbono

-1,0 a 0,0

22,0 a 50,0

Fibras
de Vidro

6,0 a 10,0

19,0 a 23,0

Coeficiente de Dilatação Térmica α α α α α (x 10-6/°C)

Compósito de
Fibra de Vidro

e Resina de
Poliéster

423

17,3

24,5

Aço
MR-250

400

78,5

5,1

Madeira de
Eucalipto
Citriodora

124

10,0

12,4

Propriedades

Resistência de
Ruptura à

Tração, ƒƒ(MPa)

Peso
Específico,
γ (kN/m3)

ƒƒ /γ
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Há vários processos para fabricação dos

materiais compósitos, como a pultrusão, a

moldagem por transferência de resina, o enrola-

mento de filamentos, a laminação manual e a

moldagem por compressão.

Na pultrusão, fibras unidirecionais contínuas

são banhadas em resina e puxadas por intermédio

de um molde. O processo da pultrusão, ilustrado

na figura 6, é bastante simples e possibilita a fa-

bricação de perfis contínuos de seção transversal

constante (figura 4) e com elevada resistência na

direção das fibras.

Os materiais compósitos pultrudados têm

sido utilizados em estruturas secundárias, tais

como passadiços, grades para pisos, guarda-cor-

pos e escadas e também em estruturas de pon-

tes (SOBRINO et al, 2002; KELLER, 2002;

SEDLACEK, 2004; MIERES, 2005).

Dados sobre os perfis pultrudados estão

reunidos na tabela 5. Nela constata-se que há

uma grande variação entre os valores disponíveis

na literatura técnica e nos catálogos de fabrican-

tes, mesmo para valores próximos de fração

volumétrica de fibras.

Figura 6 – Esquema ilustrativo do processo da pultrusão (AGARVAL, 1999)

Tabela 5 – Propriedades de Perfis Pultrudados de Fibras de Vidro e Resina de Poliéster.

Resistência à
Tração

  ƒƒ (MPa)

Módulo de
Elasticidade

Eƒ (GPa)

Cogumelo - Brasil
(www.cogumelo.com.br)

Fiberline Composites
- Dinamarca

(www.fiberline.com)

Glasforms Inc. - EUA
(www.glasforms.com)

Strongwell Corporation - EUA
(www.strongwell.com)

Topglass - Itália
(www.topglass.i t)

Barbero (1999)

Eurocomp
(1996)

903

211

690

240

292

207

450

37,9

17,6

41,0

23,0 a 28,0

18,4

17,2

32,0

18,5

17,2 a 18,0

-

-

17,2

17,2 a 19,4

18,0

50

-

65

-

47

-

60

Peso
Específico

(kN/m3)

Fração
Volumétrica

das Fibras (%)
LiteraturaFabricante
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A laminação manual é bastante utilizada na

ligação entre componentes. Esse processo é ilus-

trado na figura 7. Aplica-se, inicialmente, uma

camada de resina sobre os componentes a se-

rem ligados. Em seguida, aplica-se uma camada

de reforço na forma de fibras curtas dispostas ale-

atoriamente e unidas por um selante ou fibras lon-

gas dispostas em duas direções perpendiculares

e também unidas por um selante. O reforço é

impregnado com resina com o auxílio de uma

escova ou um rolo. A aplicação de reforço e da

resina para impregná-lo é repetida tantas vezes

quantas forem necessárias, de modo a obter a

espessura desejada. Este processo pode ser uti-

lizado na fabricação de componentes de qualquer

dimensão, mas geralmente se limita a formatos

simples.

Figura 7 – Laminação manual de material compósito

O enrolamento de filamentos é normalmen-

te utilizado na fabricação de componentes vaza-

dos convexos, circulares ou ovais, tais como tu-

bos, tanques de armazenamento e cilindros de

alta pressão. Fibras unidirecionais contínuas são

banhadas em resina antes de serem enroladas

em um mandril de cilindro rotativo, nas mais varia-

das orientações (figura 8). As principais vanta-

gens da técnica de enrolamento de filamentos

são: rapidez do método e muito boas proprieda-

des estruturais obtidas para os laminados. As

principais desvantagens são: a aplicação do mé-

todo apenas a componentes com formatos con-

vexos, a dificuldade de aplicação de fibras na di-

reção longitudinal do componente, o elevado cus-

to do mandril para componentes longos e o as-

pecto irregular da superfície externa final do com-

ponente.

Figura 8 – Enrolamento de filamentos

As propriedades apresentadas pelos mate-

riais compósitos poliméricos, tais como baixa

condutividade térmica, elevada resistência em

relação ao baixo peso específico, estabilidade

dimensional e resistência à corrosão, tornam atra-

entes a sua utilização em projetos de construção

e reparo e reforço de estruturas.

Resinas

A matriz polimérica dos compósitos pode ser

constituída de resinas do tipo termorrígidas, que

são as mais comuns e compostas por epóxi, fenol,

poliéster, viniléster, poliuretano e silicone, ou do

tipo termoplásticas, que podem ter polietileno,

poliestireno ou metacrilato de polimetila na sua

composição.

As resinas têm a função de envolver e

aglutinar as fibras para garantir adequada transfe-

rência de tensões entre as mesmas e protegê-

las contra agressões ambientais e desgastes.

Suas propriedades também devem conduzir a uma

Fibres

Rocating Mandrel

Moving Carriage

Np Rollers

Resin Bath

To Creel

Angle of fibre warp controled by ratio

of carriage speed  to rotaional speed
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perfeita aderência entre as interfaces concreto e

material de reforço e proporcionar adequadas du-

rabilidade e aplicabilidade ao compósito.

Têm pouca influência na resistência à tra-

ção do compósito, mas são importantes para evi-

tar a flambagem das fibras nos compósitos sub-

metidos à compressão, para a resistência ao

cisalhamento do compósito e para a sua resis-

tência sob ação de temperaturas elevadas.

As resinas termoplásticas podem ser repe-

tidamente fundidas quando aquecidas e endure-

cidas quando resfriadas, devido à ligação de for-

ma linear entre suas moléculas. Têm as vanta-

gens sobre as resinas termorrígidas de serem mais

resistentes a impactos e microfissuração, devido

à sua maior ductilidade e tenacidade. Por outro

lado, a fabricação de compósitos de fibras com

resinas termoplásticas é limitada, pois sua alta

viscosidade dificulta a incorporação de fibras

longas.

Por possuírem estrutura formada de molé-

culas ligadas entre si de forma cruzada e tridi-

mensional com alto grau de polimerização e en-

durecimento irreversível, as resinas termorrígidas,

caso sejam aquecidas depois de endurecidas,

não fundem e sofrem decomposição se submeti-

das a elevadas temperaturas.

Entre as resinas termorrígidas, as compos-

tas por epóxi apresentam melhores proprieda-

des mecânicas e de resistência à umidade, são

mais duráveis e mais caras do que as resinas

de poliéster ou viniléster (CEB, 2001). Segundo

Weatherhead (1980), uma das principais vanta-

gens da resina epóxi com relação à resina poli-

éster é sua baixa retração durante o processo

de cura, variando de 1% a 2%, podendo ser nula

quando fillers são adicionados à sua composi-

ção. A sua baixa viscosidade permite que as

fibras sejam adequadamente saturadas e não

apresentem desalinhamento entre seus fios.

As propriedades de resistência e rigidez das

resinas fenólicas são comparáveis às da resina

de poliéster, podendo ser um pouco mais baixas,

porém as resinas fenólicas apresentam maior tem-

peratura de distorção térmica, maior resistência

ao fogo, menor flamabilidade e menor emissão

de fumaça, além de baixa retração durante a cura

(EUROCOMP, 1996).

Todas as resinas são susceptíveis aos raios

ultravioletas e necessitam de proteção especial

obtida por meio de aditivos ou de camadas de

fibras curtas e aleatórias, conhecidas como véu,

posicionadas na superfície do material compósito

produzido (KELLER, 2003).

No caso de compósitos de folhas unidi-

recionais ou de tecidos bidirecionais flexíveis, as

resinas servem para a colagem destes no con-

creto e são elementos constituintes, se os mes-

mos forem pré-impregnados. São aplicadas em

parte nas fibras e na superfície de concreto.

Tratando-se de laminados pré-fabricados

unidirecionais e de tubos rígidos de fibras, as re-

sinas representam de 25% a 35% do percentual

volumétrico do compósito.

Elevados coeficientes de dilatação térmica

e de expansão devida à umidade e baixas proprie-

dades elásticas são algumas das principais des-

vantagens das resinas que formam a matriz

polimérica dos compósitos. Além disso, depen-

dendo do tipo de resina, o efeito de temperatura

pode prejudicar suas propriedades. Quando ultra-

passada a temperatura de transição vítrea, que

separa os estados plástico e frágil da resina, na

faixa de 60°C a 82°C, o valor do seu módulo de

elasticidade pode sofrer significativa redução de-

vido a alterações na sua estrutura interna (ACI

440.2R, 2002).

Na tabela 6, podem ser vistas algumas das

propriedades físicas e mecânicas de diferentes

tipos de resina, segundo MATTHYS (2000).
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Fibras

As fibras são filamentos contínuos e rígidos

que podem ser de carbono, de vidro ou de aramida

(figura 9). Todas têm em comum o comportamen-

to linear da curva tensão – deformação específica

até a ruptura (figura 10), variando, de acordo

com o tipo e processo de fabricação, seu módulo

de elasticidade longitudinal e sua resistência

(RIPPER e SCHERER, 1999).

Dependendo do tipo, as fibras possuem peso

específico cerca de três a seis vezes menor que o

do aço, o que as tornam de fáceis manuseio e

aplicação. As fibras de vidro são as com maior peso

específico, cerca de 26kN/m3, e as de aramida

são as com menor peso específico, na faixa dos

14kN/m3. As fibras de carbono têm peso específico

intermediário, variando entre 17kN/m3 e 21kN/m3.

Apresentam propriedades térmicas superio-

res às das resinas. Até em torno de 1000°C, as

fibras de vidro conseguem resistir a tensões de

tração na sua direção longitudinal. No caso de

fibras de aramida e de carbono, esta temperatura

situa-se próxima de 175°C e 275°C, de acordo

com o ACI 440.2R (2002).

Figura 9 – Alguns exemplos de tipos de fibras

Figura 10 – Curvas tensão x deformação de diferentes
fibras e do aço (MATTHYS, 2000).

Valores de algumas das propriedades de

diferentes tipos de fibras disponíveis, apresenta-

dos em CEB (2001) e ACI 440.2R (2002), são

mostrados na tabela 7.

Kaw (1997) relata que existem quatro fato-

res das fibras que influenciam o desempenho de

compósitos poliméricos, que são o comprimen-

to, a orientação, a forma e o material.

Fibras de carbono e de grafite

O processo de carbonização de polímeros

orgânicos (poliacrilonitrila, entre outros) resulta nas

fibras de carbono ou de grafite, formadas por de-

zena de milhares de filamentos com espessura

próxima de um quinto da de um fio de cabelo (5μm

a 18μm) e possuidoras de características mecâ-

nicas excepcionais, fruto do seu arranjo micro-

estrutural.

Tabela 6 – Propriedades de diferentes resinas (MATTHYS, 2000)

Tipos de
Resina

Poliéster
Viniléster

Epóxi

Resistência à
Tração ƒƒ  (MPa)

35 a 104
73 a 81
55 a 130

Módulo de Elas-
ticidade Eƒ (GPa)

2,1 a 3,5
3,0 a 3,5
2,8 a 4,1

Peso Específico
(kN/m3)

11 a 14
11 a 13
12 a 13

Retração
na Cura(%)

5,0 a 12,0
5,0 a 10,0
1,0 a 5,0

(a) Fibras de carbono
ou  grafi te

(b) Fibras de vidro (c) Fibras de aramida
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Após serem expostas ao ar, as fibras são

submetidas a elevadas temperaturas, que atin-

gem cerca de 1.300oC, para as de carbono, e ex-

cedem de 1.900oC até cerca de 3.000oC, para as

de grafite. Além disto, as fibras de carbono pos-

suem uma percentagem de teor de carbono vari-

ando entre 93% e 95%, enquanto que as de gra-

fite têm um teor maior que 99%, o que leva estas

últimas a serem em torno de 20 vezes mais ca-

ras e terem módulo de elasticidade de até cerca

de três vezes maior que as de carbono.

As fibras de carbono ou de grafite têm eleva-

das rigidez e resistência a todos os tipos de ata-

ques químicos (por ser o carbono um material

inerte), bom comportamento à fadiga, à variação

térmica e reológico, e pequeno peso, o que as

tornam ideais para uso na indústria aérea.

Em contrapartida, têm alto custo e apresen-

tam menor resistência ao impacto e elevada

condutibilidade elétrica, que pode possibilitar cor-

rosão do tipo galvânica quando em contato com

metais.

Geralmente, rayon, poliacrilonitrila (PAN) e

pitch são as três principais matérias-primas usa-

das na fabricação das fibras de carbono ou de

grafite, sendo a poliacrilonitrila a mais comum.

Os processos de pirólise e oxidação de fibras sin-

téticas resultam na poliacrilonitrila, enquanto que

o de petróleo destilado ou piche convertido em

cristal líquido gera o pitch.

Resumidamente, as fibras de carbono são

processadas da seguinte maneira: após a

poliacrilonitrila ser trefilada em cerca de 5 a 10

vezes o seu tamanho com o objetivo de melhorar

Tabela 7 – Propriedades das Fibras (CEB, 2001; ACI 440.2R, 2002).

Tipos de Fibras
Resistência à Tração

ƒƒ  (NPa)
Módulo de Elasticidade

Eƒ (GPa)
Deformação Última

Eƒ u 
(% )O

CEB (2001)

3500 a 4800
3500 a 6000
2500 a 3100
2100 a 2400

1900 a 3000
3500 a 4800

3500 a 4100
3500 a 4000

3790 a 4820
4820 a 6200
1720 a 3100
1380 a 2400

1860 a 2680
3440 a 4140

3440 a 4140
3440 a 4140

215 a 235
215 a 235
350 a 500
500 a 700

70
85 a 90

70 a 80
115 a 130

220 a 240
220 a 240
340 a 520
520 a 690

69 a 72
86 a 90

69 a 83
110 a 124

14,0 a 20,0
15,0 a 23,0

5,0 a 9,0
2,0 a 4,0

30,0 a 45,0
45,0 a 55,0

43,0 a 50,0
25,0 a 35,0

14,0 (mínimo)
15,0 (mínimo)
5,0 (mínimo)

20,0 (mínimo)

45,0 (mínimo)
54,0 (mínimo)

25,0 (mínimo)
16,0 (mínimo)

Carbono

Vidro

Aramida

Carbono

Vidro

Aramida

Alta ƒƒ
Ultra-altaƒƒ

Alto Eƒ
Ultra-al to Eƒ

Tipo E
Tipo S

Baixo Eƒ
Alto Eƒ

Alta ƒƒ
Ultra-alta ƒƒ

Alto Eƒ
Ultra-al to Eƒ

Tipo E
Tipo S

Baixo Eƒ
Alto Eƒ

ACI 440.2R (2002)
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suas propriedades mecânicas, a mesma é sub-

metida a três processos de aquecimento, que são

a estabilização, a carbonização e a grafitização.

Inicialmente, no processo da estabilização,

a poliacrilonitrila é aquecida num forno com tem-

peratura variando entre 200oC e 300oC a fim de

tornar estáveis suas dimensões. Aumentando-se

a temperatura na faixa de 1.000oC a 1.500oC, dá-

se o processo de carbonização, ou seja, a

poliacrilonitrila sofre pirólise numa atmosfera inerte

de nitrogênio e argônio. No último processo de

grafitização, atinge-se temperatura acima de

2.500oC, o que conduz a uma microestrutura da

poliacrilonitrila com carbono em rede hexagonal

compacta.

Por fim, as fibras resultantes sofrem um

processo de tratamento superficial para aumen-

tar sua resistência e aderência e, então, são

coletadas numa bobina.

A tabela 8 mostra algumas propriedades de

fibras de carbono encontradas no mercado.

Fibras de Vidro

As fibras de vidro são produtos da mistura

de diferentes composições baseadas na sílica,

com adições de óxidos de cálcio, boro, sódio,

ferro e alumínio.

Possuem boa capacidade de deformação,

boa resistência e baixo custo, mas baixas resis-

tências à fadiga, à abrasão e à fluência, menor

rigidez e fraca capacidade de aderência a

polímeros, e se degradam na presença de água,

ácidos e solução alcalina, fato que pode ser con-

tornado com o uso de uma adequada matriz.

As principais fibras de vidro são as do tipo

E, usadas em aplicações que envolvem eletrici-

dade e decoração, e as do tipo S, cuja composi-

ção possui maior taxa de sílica, conduzindo a

maior resistência, rigidez e leveza que as do

tipo E, e comumente utilizadas na indústria

aeroespacial.

Existem ainda fibras de vidro do tipo C, usa-

das em ambientes químicos agressivos e corro-

sivos, do tipo R, aplicadas em elementos estrutu-

rais da indústria da construção, do tipo D, utiliza-

das onde se requer baixa constante dielétrica, e

do tipo A, para melhoria da aparência superficial.

Combinações de diferentes tipos de fibras

de vidro também são possíveis, tais como E-CR

e AR, usadas quando se necessita de compósitos

resistentes à eletricidade, à corrosão e a álcalis.

O processo de produção das fibras de vidro

tem início a partir do aquecimento de uma mistu-

ra formada de areia e calcário, que é colocada

num forno refratário até uma temperatura em tor-

no de 1.400oC.

Após a mistura aquecida passar por dis-

positivos de abertura de cerca de 10μm, a mes-

ma é processada na forma de filamentos, que re-

cebem solução orgânica por meio de espargidores,

cuja fórmula é calibrada com o uso de ligantes,

tendo a função de permitir que os filamentos se-

jam transformados em conjunto de fios, de lubrifi-

cantes, que protegem contra abrasão, e de agen-

tes de acoplamento e antiestáticos, que propor-

cionam uma melhor aderência entre as fibras de

vidro e a matriz orgânica.

As fibras são então processadas em cor-

das, que são compostas por 204 filamentos de

5μm a 25μm de espessura e enroladas em um

tubo, sendo secas até a perda de água e de ou-

tras soluções.

São mais utilizadas na forma de tecidos

bidirecionais no reforço de elementos estruturais

(pilares ou abóbadas), ou, mais recentemente, em

revestimento de paredes interiores visando à du-

rabilidade. Algumas propriedades de fibras de

vidro encontradas no mercado podem ser vistas

na tabela 9.

63



3o QUADRIMESTRE DE 2008

Tabela 8 – Propriedades de diferentes fibras de carbono.

Tabela 9 – Propriedades de diferentes fibras de vidro.

Tipos de Fibras
Resistência à Tração

ƒƒ  (MPa)
Módulo de Elasticidade

Eƒ (GPa)
Deformação Última

Eƒ u 
(% )O

CF-130
CF-530

Sika® Carbodur® S
Sika® Carbodur® M
Sika® Carbodur® H

SikaWrap® Hex-230C
SikaWrap® Hex-103C

HTA
UT
IM
LM
HM
TM
UM

S&P C-Sheet 240
S&P C-Sheet 640

3550
3000

2800
2400
1300
3500
3500

3720 a 3920
5000 e 5390
4710 e 5790

3140
3240
3920

3330 a 4900

3800
2640

235
380

165
210
300
230
230

235
240 e 255
294 e 285

155
345
345

650 a 382

240
640

15,0
8,0

17,0
12,0
4,5

15,0
15,0

16,0 a 17,0
21,0

16,0 e 20,0
20,0
9,0

11,0
5,0 a 13,0

15,5
4,0

Sika (SIKA, 2000)

Toho Tenax Co.,Ltd.

Clever Reinforcement Company - S&P FRP Systems

Master Builders Technologies – MBT Brasil (MBT, 1998)

Tipos de Fibras
Resistência à Tração

ƒƒ  (MPa)
Módulo de Elasticidade

Eƒ (GPa)
Deformação Última

Eƒ u 
(% )O

Sika (SIKA, 2000)

Clever Reinforcement Company - S&P FRP Systems

Master Builders Technologies – MBT Brasil (MBT, 1998)

EG-30

SikaWrap® Hex-100G

S&P G-Sheet E
S&P G-Sheet AR

1550

2550

3400
3000

74

70

73
65

21,0

36,0

45,0
43,0

Fibras de Aramida

São fibras compostas por materiais orgânicos

aromáticos sintéticos, formados de carbono, hidro-

gênio, oxigênio e nitrogênio e resultantes de extrusão

e trefilação de um tipo de nylon, cuja estrutura

molecular consiste em cadeias de benzeno e

amida.

Têm as vantagens de possuírem baixa den-

sidade, condutibilidade elétrica e retração, altas
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resistências à tração e ao impacto e moderada

resistência a ataques químicos. São em geral mais

rígidas e resistentes que as fibras de vidro e pos-

suem boa capacidade de deformação, mas de-

gradam-se sob luz solar.

Apresentam de 12μm a 15μm de espessura

e, em geral, são conhecidas como kevlar®, mar-

ca registrada da DuPont. Dois dos tipos mais

encontrados no mercado são: kevlar® 29,

indicadas no uso de coletes à prova de balas, fios

e cabos, por serem mais dúcteis, e kevlar® 49,

cuja aplicação é na indústria aeronáutica, por

serem mais rígidas.

São produzidas a partir da mistura de

polímeros e ácidos, como, por exemplo, ácido

sulfúrico, que é extrudada em cilindros com

temperatura de 200oC, lavada e seca em bobi-

nas, sendo então trefilada com o objetivo de

aumentar sua resistência e rigidez. Sua sepa-

ração e seu corte são de difícil execução. Na

tabela 10, podem ser vistas algumas proprie-

dades das fibras de aramida encontradas no

mercado.

Considerações finais

Este trabalho apresentou os diversos tipos,

propriedades e características de materiais

compósitos poliméricos, assim como das resi-

nas e fibras que os compõem.

Com base no levantamento feito, conclui-se

que os materiais compósitos poliméricos apre-

sentam propriedades e características que tornam

a sua aplicação em estruturas para a engenharia

de construção bastante atraente. Esses materi-

ais podem ser utilizados em obras novas, ou obras

de reparo ou reforço estrutural. No entanto, para

que a sua utilização se torne eficiente, é neces-

sário o conhecimento e o entendimento de suas

propriedades e características não somente rela-

tivas a aspectos mecânicos, mas também consi-

derando sua aplicabilidade e durabilidade.

Tabela 10 – Propriedades de diferentes fibras de aramida.

Tipos de Fibras
Resistência à Tração

ƒƒ  (MPa)
Módulo de Elasticidade

Eƒ (GPa)
Deformação Última

Eƒ u 
(% )O

Clever Reinforcement Company - S&P FRP Systems

Du Pont

Kevlar® 29
Kevlar® 49

Kevlar® 119
Kevlar® 129

S&P A-Sheet 120

2920
3000
3100
3400

2900

71
112
55
97

120

36,0
24,0
44,0
33,0

25,0
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Resumo

O aspecto central do modelo matemático para cálculo da irradiância de lâmpada UV está baseado na

figura analítica do “fator de visão da radiação”. O fator de visão é função de uma relação geométrica

entre as superfícies emissora e receptora de radiação. Se a superfície emissora possui irradiância

constante e a superfície receptora é um elemento diferencial, então o fator de visão é usado para

determinar a energia na localização do elemento diferencial, superfície receptora. Resultados de irradiância

utilizando o fator de visão são calculados para várias distâncias para o ponto médio da lâmpada. O

modelo do “fator de visão da radiação” é mais geral e se aplica a todas às distâncias.

Palavras-chave

Fator de visão da radiação; transferência radiativa de calor; radiação; radiação UV.

Introdução

A irradiância de lâmpada UV de bronzea-

mento artificial é determinada a partir de contri-

buição da teoria de transferência de calor por

radiação e de recursos de Engenharia de Ilumi-

nação[1].
O modelo matemático aplicado ao cálculo

da irradiância da lâmpada baseia-se na figura ana-

lítica do “fator de visão da radiação”, também uti-

lizado na modelagem de sistema germicida de

desinfecção do ar, UVGI – ultraviolet germicidal

irradiation,[2] para determinação da dose de radia-

ção recebida por qualquer microorganismo aéreo

passando pelo sistema construído em tubulação

de ar condicionado.

Fundamentos de radiação[1,3]

Os mecanismos de transferência de calor

basicamente são três: a energia é transferida via

colisões entre moléculas ou ocorre pura condução
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de energia ou condução combinada com convec-

ção e um terceiro mecanismo extremamente im-

portante que é a transferência radiante de calor.

Qualquer superfície que tenha uma temperatura

acima do zero absoluto irradia energia na forma

de ondas eletromagnéticas. A intensidade e o

comprimento de onda da radiação emanando de

uma superfície são funções tanto da temperatura

como das propriedades da superfície.

Transferência radiativa de calor

O desenvolvimento teórico da transferência

radiante de calor implica contribuições de todos

os comprimentos de onda e avaliação da energia

total transferida como função da temperatura. Na

avaliação da transferência de calor por radiação

considera-se a radiação emitida de uma superfí-

cie e o que ocorre quando a radiação alcança uma

superfície sólida.

A radiação incidindo em uma superfície

sólida pode ocorrer de três modos diferentes, de

acordo com as propriedades da superfície:

– absorção (absorbilidade, coeficiente de absor-

ção: α);

– transmissão (transmissividade, coeficiente de

transmissão: τ); e

– reflexão (reflexividade, coeficiente de reflexão: ζ).

As propriedades se relacionam pela equação

α  +  τ  + ζ = 1 (1)

Dois casos particulares são definidos:

– Se toda energia é ou refletida ou absorvida,

define-se “corpo opaco”:

α  + ζ = 1 (2)

– Se toda energia incidente na superfície é absor-

vida, define-se “corpo negro”:

α = 1                                                   (3)

Em geral as propriedades físicas variam com

o comprimento de onda da radiação incidente. Para

cálculos de transferência de calor, supõe-se α, τ
e ζ independentes do comprimento de onda. Esta

suposição define “corpo cinzento”.

Considerando a radiação emitida por uma

superfície, a potência total emitida é definida como

a quantidade total de energia deixando a superfí-

cie por unidade de tempo por unidade de área:

W = energia/área-tempo                       (4)

[Btu/hr-ft2 ou W/m2]

A potência emissiva é função do comprimen-

to de onda.

Emissividade ε: é a razão da potência

emissiva de uma superfície comparada a máxima

emissividade de potência.

ε = W / W
Corpo negro

                                 (5)

No equilíbrio térmico, a emissividade se re-

laciona com a absorbilidade por

ε = α (6)

Embora esta relação se aplique estritamen-

te ao equilíbrio térmico, na prática é utilizada nor-

malmente para todas as temperaturas[3].
A lei de Stefan-Boltzman da transferência radia-

tiva de calor estabelece como se relaciona a potên-

cia emissiva de um corpo negro e a temperatura:

W = σT4 (7)

Onde σ = 0.1714 x 10-8 Btu/hr-ft2-R4 = 5.676

x 10-8 W/m2-K4 é a constante de Stefan-Boltzman.

Para um objeto que não é corpo negro (um

radiador não perfeito), utiliza-se a seguinte

expressão:

W = εσT4 (8)

Onde T é a temperatura absoluta.
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Para calcular a taxa de transferência de ca-

lor por radiação é necessário incluir os termos da

energia de saída e da energia recebida da vizi-

nhança.

Energia de saída: εσT
S

4

Energia recebida: εσT∞
4

Fator de visão da radiação [2,3,4,5]

Utilizando-se a suposição usual ε = α, equi-

líbrio térmico, equação (6), e multiplicando-se pela

área, resulta:

q = εσA(T
s
4 - T∞

4) (9)

expressão para um objeto envolvido totalmente

pela vizinhança em T∞.

Verifica-se que para um corpo totalmente

envolvido por sua vizinhança, a taxa resultante de

transferência de calor por radiação térmica é dada

pela equação (9), um dos mais importantes re-

sultados usados, mas não atende a todas as

situações.

O caso oposto é o de duas superfícies com

temperaturas T1 e T2, ambas com áreas finitas e

nenhuma superfície envolvida completamente pela

outra, figura 1. Um exemplo desta situação é o

piso e o teto de uma sala. Somente uma fração

de energia deixando o teto incide no piso e vice-

versa.

Figura 1 – Esquema geométrico para interpretação
do “fator de visão da radiação”

Para levar em conta a completa troca de

energia, define-se o fator de visão da radiação F
12

:

F12 = Fração de energia deixando A1 alcan-

çando A
2

O “fator de visão da radiação” permite deter-

minar a fração da energia radiativa difusa emitida

por uma superfície que é absorvida por outra su-

perfície. O cálculo de fatores de visão da radiação

é um exercício completo em Cálculo. O fator de

visão define a relação geométrica entre as super-

fícies emissora e receptora. Se a superfície emis-

sora possui uma irradiância constante e a super-

fície receptora é um elemento diferencial, então o

fator de visão pode ser usado para determinar

a irradiância na localização do elemento diferen-

cial, na superfície receptora[2,4,5].

Se a superfície receptora é uma área finita

ou a superfície emissora é não uniforme, então

a relação pode ser integrada sobre as respecti-

vas superfícies para obter a radiação absorvida

total.

Para cada ponto da superfície A1, conside-

ram-se raios de energia térmica emanando para

fora, igualmente em todas as direções. A fração

desses raios (na prática, o ângulo sólido total)

que incidem em A
2
 dá a fração de energia alcan-

çando esta superfície. Integrando sobre todos os

pontos da superfície de A
1
 e calculando a média

resulta o fator de visão F
12

. Fatores de configura-

ção de transferência radiativa de calor estão ca-

talogados[6] para várias geometrias particulares,

nas abordagens de área diferencial para área di-

ferencial, de área diferencial para área finita e de

área finita para área finita. Exemplos numéricos

simples são apresentados on line[7] para várias

configurações geométricas.

A lei do inverso do quadrado é freqüentemente

usada para calcular a irradiância de luz a qual-

quer distância de uma lâmpada. Isto é adequado

para fins de iluminação, mas impróprio para a re-

gião de campo próximo, em que não é válida a

solução da equação de onda plana, na qual a

maioria dos efeitos microscópicos (germicidas,

de bronzeamento etc.) ocorre.[2,4,8]
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Fator de visão da radiação de um cilindro
finito (lâmpada)

Uma aproximação mais acurada em que se

leva em conta inteiramente a geometria da fonte

(lâmpada) é obtida com o uso do fator de visão

da radiação.

A irradiância em um ponto arbitrário fora da

lâmpada pode ser calculada usando o “fator de

visão da radiação” a partir de um elemento plano

para um cilindro finito quando o elemento é per-

pendicular ao eixo do cilindro e localizado na ex-

tremidade do cilindro.[1]

F
d1-2

(x, l, r) = (L/πH) [L-1. atan(L . (H2 – 1)-1/2) –

– atan((H – 1)1/2 . (H + 1)-1/2) +

+ (X – 2H).(XY)-1/2 atan(X.(H – 1)1/2 . Y.(H + 1)-1/2)

                                                                (10)

Os parâmetros na equação (10) são defini-

dos como:

H = x / r       (11a)

L = l / r       (11b)

X = (1 + H)2 + L2       (11c)

Y = (1 - H)2 + L2       (11d)

Onde x é a distância da lâmpada em cm, l

é o comprimento do segmento da lâmpada em

cm e r, o raio da lâmpada em cm.

Para calcular o fator de visão da radiação

ao longo do eixo de uma lâmpada cilíndrica em

uma distância radial a partir do eixo, a lâmpada é

dividida em dois segmentos de comprimentos l
1
 e

l
g
 – l

1
, a soma dos quais é o comprimento l

g
 da

lâmpada, como mostra a figura 2.

O fator de visão da radiação em qualquer

ponto é dado por

F
tot

(x, l
1
, l

g
, r) = F

d1-2
(x, l

1
, r) + F

d1-2
(x, l

g
 – l

1, 
r)

(12)

Para calcular o fator de visão para um ponto

além das extremidades da lâmpada cilíndrica, uma

lâmpada imaginária é construída a partir da posi-

ção real de comprimento l
g
 e uma extensão “fan-

tasma” de comprimento equivalente à distância

além, ou aquém, da extremidade da lâmpada l
g0

.

O fator de visão da extensão “fantasma” é então

subtraído do total como se segue:

F
tot

(x, l
g0

 + l
g
, l

g
, r) = F

d1-2
(x, l

g0
 + l

g
, r) + F

d1-2
(x, l

g0, 
r)

(13)

Figura 2 – Configuração geométrica para cálculo do
 “fator de visão da radiação”.

O sucesso do modelo do fator de visão em

predizer intensidades de campos de lâmpada foi

demonstrado em comparações com dados de

fotossensores.[2,4]

Aplicação do Fator de Visão da Radiação na
Determinação da Irradiância de Lâmpada
Ultravioleta de Bronzeamento Artificial a Dis-
tância x, sobre a Pele[5]

O aspecto central do modelo matemático

para cálculo da irradiância da lâmpada está ba-

seado na figura analítica do “fator de visão da ra-

diação”, utilizado na modelagem de um sistema

germicida de desinfecção do ar, UVGI – ultraviolet

Ex tensão
“fantasma”

Área diferencial dA

Lâmpada

I
2

I
g

I
1

I
gO
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germicidal irradiation[3], construído em tubulação

de ar condicionado, para determinação da dose

de radiação recebida por qualquer microorganismo

aéreo passando pelo sistema.

A expressão analítica do “fator de visão da

radiação” para um segmento l da lâmpada é dada

pela equação (10) reescrita de modo compacto,

equação (14):

F(x,l,r) = (L/π).[T(X,H) - T(H) + T(X,Y,H)]        (14)

onde os termos são dados por:

T(X,H) = L-1.atan(L/(H2 - 1)1/2) (15a)

T(H) = atan((H - 1)/(H + 1))1/2 (15b)

T(X,Y,H) = (X - 2H)/(X.Y)1/2. atan(X.(H - 1)/Y.(H+1))1/2

(15c)

Os parâmetros nas equações 14 e 15 estão

definidos nas equações (2).

Irradiância de lâmpada UV, incidente em
pele exposta a uma distância x

Para calcular o “fator de visão da radia-

ção”, ao longo do eixo da lâmpada a qualquer

distância radial x, o comprimento da lâmpada,

l
g
, é dividido em dois segmentos l

1
 e l

2
 = l

g 
- l

1
,

figura 2.

O fator de visão total em qualquer ponto é

dado pela equação (14). A extensão “fantasma”

não é utilizada nesta aplicação.

A irradiância I
x
 em qualquer elemento de área

dA, representado pelo ponto x, é resultante do

produto da irradiância I0 na superfície da lâmpada

pelo fator de visão total F
tot

 calculado para o ponto

x. A irradiância I
0
 na superfície da lâmpada é igual

à potência UV irradiada dividida pela área da su-

perfície da lâmpada:

I
0
 = P

UV
 / 2π.r.l

g
(16)

I
x
 = (P

UV
 / 2π.r.l

g
).F

tot
(17)

Cálculo da irradiância de uma lâmpada UV
de bronzeamento artificial

A lâmpada típica considerada é de 100W

total, sendo de 25W a potência de UVA; o com-

primento é de 176cm, o bulbo T12 significa 12x(1/8

polegada), resulta um raio de 1,905cm.

Por simplicidade, a distância x é conside-

rada relativa ao ponto médio da lâmpada, resul-

tando I
1
 = I

2
 e F

tot
 = 2F(x, l, r). Na superfície da

lâmpada F(x, l, r) = 0,5 e F
tot

 = 1.

A tabela 1 apresenta o resultado da

irradiância para vários valores da distância x até

100cm, para o ponto médio da lâmpada. Os valo-

res da tabela resultam das equações (14) a (17).

Os valores de irradiância da lâmpada UV

para as diversas distâncias, calculados na tabela

1, estão representados graficamente na figura 3.

O polinômio resultante do ajuste é apresentado

no corpo da figura.

Figura 3 – Gráfico de irradiância de uma lâmpada UV de bronzeamento
ar tificial, obtido a par tir do modelo do “fator de visão da radiação”

Ir
ra

di
ân

ci
a 

[W
/m

2 ]

Distâcia radial do centro da lâmpada [cm]
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Discussão e comentários

O modelo do “fator de visão da radiação”

utilizado em bronzeamento artificial está validado

por KOWALSKI,[3] na aplicação do sistema UVGI

em avaliar a irradiância de lâmpada UV. Esta vali-

dação é demonstrada[3] em comparação com

fotossensores e comprovada:

– a sua concordância, próximo à superfície

da fonte UV, com o modelo da lei do inverso do
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quadrado baseado em irradiância de superfície; e,

– a sua concordância, para distâncias afas-

tadas da superfície da fonte UV, com o modelo da

lei do inverso do quadrado baseado em taxa de

irradiância.

Conclusão

O modelo do “fator de visão da radiação” é

mais geral, por se aplicar a todas as distâncias.

Tabela 1 – Cálculo da irradiância no elemento de área afastado x cm do ponto médio

de uma lâmpada UV de bronzeamento artificial.

x [cm]

1,9050
4
6
8

10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90

100

H

1
2,0997
3,1496
4,1995
5,2493
7,8740

10,4987
13,1234
15,7480
18,3727
20,9974
26,2467
31,4961
36,7454
41,9948
47,2441
52,4934

X

4,2757
9,8837

17,4948
27,3104
39,3294
79,0235

132,4957
199,7460
280,7745
375,5771
484,1612

7742,6583
1056,2721
1424,9908
1848,8284
2327,7688
2861,8194

Y

0,2756
1,4849
4,8964

10,5124
18,3322
47,5275
90,5009

147,2524
217,7791
302,0863
400,1716
637,6715
930,2877

1278,0092
1680,8492
2138,7924
2651,8458

T(L,H)

90,0000
30,2354
18,9901
13,9708
11,0803
7,3250
5,4777
4,3763
3,6443
3,1223
2,7283
2,1843
1,8199
1,5597
1,3647
1,2130
1,0916

T(H)

0
30,7793
35,7441
38,1121
39,5157
41,3519
42,2671
42,8149
43,1796
43,4400
43,6351
43,9083
44,0903
44,2203
44,3178
44,3936
44,4542

T(X,Y,H)

0
84,4968
64,9347
57,6568
54,0896
50,1951
48,5870
47,7261
47,1955
46,8322
46,5718
46,2245
46,0010
45,8481
45,7323
45,6473
45,5761

F
tot

0,5000
0,1166
0,0447
0,0233
0,0142
0,0060
0,0033
0,0021
0,0014
0,0010
0,0008
0,0005
0,0003
0,0003
0,0002
0,0002
0,0001

I
x
 [W/m2]

118,6732
27,6826
10,5975
5,5302
3,3703
1,4241
0,7832
0,4984
0,3323
0,2454
0,1868
0,1187
0,0820
0,0600
0,0460
0,0361
0,0293

P
UV A

 = 25 W; l
g
 = 176cm; r = 1,905cm
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Resumo

Rádios HF são recursos de grande importância para as Forças Armadas em seus sistemas de comu-

nicações, estratégicos ou táticos. O uso intenso desses equipamentos leva a um questionamento

sobre o grau de exposição às ondas eletromagnéticas a que os operadores estão sujeitos. Entretanto,

a literatura disponível é relativamente escassa no que se refere especificamente à faixa de HF. Neste

contexto, o presente trabalho apresenta algumas medidas dos níveis de intensidade de campo irradia-

do nas proximidades de algumas estações de sistemas militares de comunicações HF. Uma avaliação

da exposição foi realizada comparando os dados coletados aos limiares previstos na Resolução

303/2002 da Anatel.

Palavras-chave

Comunicações militares, HF, efeitos biológicos, radiação não-ionizante.

Introdução

Rádios HF são utilizados intensamente

pelas Forças Armadas de um modo geral, para

comunicações estratégicas ou táticas, mesmo

nos dias de hoje. Apesar da baixa capacidade de

transmissão de informação, é possível estabele-

cer enlaces de longa distância com potências re-

lativamente baixas, via refração ionosférica.[1] Mes-

mo considerando-se apenas a componente ter-

restre de propagação, rádios HF também são de

grande valia para as comunicações militares. Por

exemplo, há alguns cenários táticos em que a

faixa de HF apresenta-se como a opção de maior

alcance potencial, como, por exemplo, em ambi-

entes de vegetação densa.[2]

A proximidade da antena de um rádio de

alta potência a seu operador pode gerar questio-

namentos quanto a potenciais efeitos da expo-

sição à irradiação de RF (Rádio-Freqüência).
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O principal problema que pode advir neste caso é

o chamado efeito térmico, que nada mais é que o

aquecimento do corpo humano ou de suas partes

em função da absorção da energia eletromagnéti-

ca em níveis muito elevados.[3,4] A literatura é farta

em referências sobre o assunto, com foco princi-

palmente nos sistemas de telefonia celular,[4]

já que há algum tempo este é o meio de radio-

comunicação mais utilizado no planeta. Cumpre

destacar que as discussões oriundas do empre-

go intenso de telefones móveis ajudaram a

alavancar mais pesquisas sobre o assunto, pas-

sando a buscar respostas inclusive para ques-

tões polêmicas e de difícil averiguação, como os

chamados efeitos não-térmicos.[3,5]

Apesar do grande interesse atual sobre a

questão da exposição à RF, há poucas referências

disponíveis que discutem especificamente a

faixa de HF. Esta carência serviu de estímulo para

algumas ações recentes no âmbito do Exército

para avaliar cenários típicos em que a intensi-

dade de exposição dos operadores pode estar

acima do tolerável. Em 2007, uma avaliação teórica

da exposição a RF de operadores de rádios HF

manpack foi publicada.[6] Ainda naquele ano, o

Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT)

mandou realizar uma campanha de medidas em

diversas estações HF nos âmbitos da 1ª e da 9ª

Regiões Militares (RM), em particular nas cida-

des do Rio de Janeiro – RJ e de Campo Grande –

MS. E mais recentemente, em junho de 2008,

algumas medidas foram realizadas em uma esta-

ção HF no município de São Gabriel da Cachoeira

– AM, na 12ª RM. Essas medidas fizeram parte

dos trabalhos desenvolvidos na 6ª Operação

Ricardo Franco, iniciativa anual do Instituto Mili-

tar de Engenharia, que leva alunos em sua maio-

ria do último ano da graduação para realizar

trabalhos de engenharia e pesquisa na região

amazônica.

No contexto em questão, o presente traba-

lho relata resumidamente as avaliações recentes,

baseadas em medidas, do grau de exposição a

RF que operadores de sistemas militares comu-

nicações HF estão sujeitos. O foco principal do

trabalho foi a operação fixa ou estratégica, com

uso de estações de potência elevada e antenas

relativamente afastadas dos usuários. Os dados

coletados foram comparados aos limiares de se-

gurança previstos no regulamento brasileiro so-

bre exposição a RF, a Resolução 303/2002 da

Anatel.[7]

Recomendações para Exposição Segura em HF

Na literatura atual, os dois documentos

normativos mais referenciados sobre limiares de

segurança à exposição de RF são a norma C95.1

do IEEE[8] e as diretrizes do ICNIRP.[9] A primeira

é adotada nos Estados Unidos, e a segunda em

grande parte da Europa e outros países no mun-

do inteiro. Ambas possuem muitos pontos em

comum, mas os limiares recomendados são li-

geiramente diferentes. Atualmente, há um esfor-

ço em comum para unificação dos limiares de

segurança – segundo Repacholi,[10] a próxima re-

visão do ICNIRP deverá contemplar limiares con-

cordantes com os do IEEE, que recentemente

(2006) concluiu sua última revisão. Outra iniciati-

va importante é o projeto EMF (Electromagnetic

Fields) da Organização Mundial de Saúde

(OMS).[11] No Brasil, a Anatel (Agência Nacional

de Telecomunicações) é a responsável pela regu-

lamentação que estabelece limites de exposição,[7]

que basicamente segue as diretrizes do ICNIRP.

É prática comum a revisão periódica dessas nor-

mas por parte das instituições que as emitem.

De modo geral, tais normas de exposição

foram elaboradas para proteger contra os efeitos

conhecidos causados pela energia de RF. Até o
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momento, tais danos estão associados basica-

mente ao efeito térmico, pois os comitês de es-

pecialistas que elaboraram as diretrizes conside-

ram que os relatos indicando potenciais efeitos

não-térmicos ainda não constituem evidência ci-

entífica consistente o suficiente para alterações

de maior porte.[8-11] É importante ressaltar que a

irradiação de RF é não-ionizante e, como tal, não

possui energia suficiente para ionizar átomos ou

moléculas.

Os efeitos térmicos basicamente provocam

alteração de temperatura no corpo ou em parte

dele. Tais efeitos são observáveis somente sob

exposição de alta intensidade. O calor adicional

gerado pela absorção de RF tende a ser dissipa-

do pelo próprio sistema circulatório. O risco

maior ocorre em áreas de baixa vascularização,

como as córneas, por exemplo.[3, 8,9,11] Por sua vez,

costuma-se definir os efeitos não-térmicos como

aqueles não associados ou não dependentes da

geração de calor ou de aumento de temperatura

mensurável. Normalmente estão associados à

exposição de médio e longo prazos.[8,9,11]

Os mecanismos de acoplamento dos cam-

pos eletromagnéticos de alta freqüência que ge-

ram efeito térmico são distintos por sub-bandas

de freqüência. Quanto às bandas que incluem as

freqüências de HF (3-30MHz), entre 100kHz e

20MHz a absorção de energia se dá principalmen-

te no tronco, pescoço e/ou pernas. De 20MHz

a 300MHz, a absorção se dá em partes do corpo,

mas também no corpo inteiro.[9]

Tanto ICNIRP quanto IEEE adotam margens

expressivas de segurança com relação ao valor

de taxa de absorção específica (SAR – Specific

Absorption Rate), a partir do qual “distúrbios

comportamentais” começam a ser percebidos pelo

ser humano. Esta margem é de 10 vezes para a

chamada exposição em ambientes controlados,

e de 50 vezes em ambientes não-controlados,

segundo a C95.1. O ICNIRP adota praticamente

a mesma postura, embora as denominações

sejam outras (exposição ocupacional e exposi-

ção do público em geral, respectivamente). En-

tretanto, com relação à margem para diferenciar

as exposições ocupacional e do público em

geral, o ICNIRP não adota o mesmo critério uni-

forme do IEEE, que assume um único fator de

5x. Apenas para as bandas acima de 10MHz o

fator é o mesmo da C95.1. Nas bandas mais

baixas, diferentes fatores são adotados, por sub-

bandas, e por grandeza avaliada. De modo ge-

ral, em ambas as referências normativas, admi-

te-se que pessoas cientes da exposição à irra-

diação de RF em um determinado ambiente e

de seus efeitos irão naturalmente se precaver

quanto à exposição próxima ou por tempo ex-

cessivo, daí a margem ser menos conservadora

que para leigos em geral.

A SAR é o parâmetro dosimétrico original

de análise dos efeitos da exposição à RF. Entre-

tanto, a SAR não é de fácil medição ou cálculo

teórico. Neste sentido, as normas recomendam

como métricas de maior praticidade para avalia-

ção quantitativa da exposição a densidade de

potência de onda plana equivalente (S), e as in-

tensidades de campo elétrico (E) e magnético (H).

Em especial, para as faixas mais baixas (incluin-

do HF), a condição de campo próximo é bastante

comum, e, neste caso, a razão E/H deixa de ser

constante como em campo distante. Com isso,

em campo próximo é necessário avaliar os dois

campos.

A tabela 1 apresenta os limites de exposi-

ção à RF recomendados pela Anatel para exposi-

ção ocupacional, na banda entre 1 e 400 MHz

(que inclui a faixa de HF). A tabela 2 apresenta os

limiares da Anatel para o público em geral, nas

mesmas faixas. Ambas as tabelas[7] reproduzem

os limites das diretrizes do ICNIRP.[9]
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Tabela 1 – Limites do ICNIRP (e da Anatel) para

Exposição Ocupacional na Faixa de 1 a 400MHz

ƒ em MHz

Tabela 2 – Limites do ICNIRP (e da Anatel) para

Exposição do Público em Geral na Faixa de 1 a 400MHz

ƒ em MHz

O regulamento de exposição da ANATEL[7]

traz uma tabela adicional com distâncias míni-

mas de segurança com relação à antena irradiante.

A tabela 3 apresenta essas distâncias (d) para

as duas faixas das tabelas 1 e 2. Entretanto, tais

expressões foram formuladas para a situação de

campo distante, usando um fator adicional para

contabilizar componentes de reflexão (no solo, por

exemplo) que interferem construtivamente com a

componente direta.[12] O uso das expressões da

tabela 3 em condições de campo próximo, como

é o caso de vários cenários abordados neste tra-

balho, não é o mais indicado, portanto.

Tabela 3 – Expressões para Cálculo de Distâncias

Mínimas a Antenas de Estações Transmissoras

para Atendimento aos Limites de Exposição

Ocupacional da Anatel

ƒ em MHz

EIRP – Potência Efetiva Irradiada Isotropicamente

Descrição dos Cenários e das Campanhas de
Medidas

O presente trabalho resume os resultados

de duas campanhas de medidas de intensidade

de campo eletromagnético em HF, próximo a es-

tações transceptoras do Sistema Estratégico de

Comunicações do Exército (SEC). A primeira e

mais expressiva campanha foi realizada pelo 2º

Centro de Telemática de Área do Exército (2º CTA)

em 2007. Oito estações foram avaliadas, sendo

sete na cidade do Rio de Janeiro – RJ e uma em

Campo Grande – MS. Ao todo, foram 35 pontos

de medidas nesta campanha. A escolha das po-

sições de medição teve como foco os locais pró-

ximos às antenas, aos rádios e ao cabeamento

de cada sistema, em particular pontos de maior

circulação ou permanência de operadores e

usuários. Neste sentido, tanto pontos ao ar livre

como pontos no interior de instalações foram es-

colhidos. Em geral, as distâncias dos pontos de

medição à base ou ao ponto central da antena

ficavam entre 5 e 50m.

Os rádios das estações avaliadas pelo 2º

CTA eram equipamentos de fabricantes diversos,

tais como Harris, Micom e Transworld. A potên-

cia da maioria dos transmissores era de 125W,

mas em duas estações (uma no Rio, outra em

Campo Grande) havia rádios operando em 1kW.

Algumas estações possuíam mais de um

transceptor. Nestes locais, as medições de cam-

po foram realizadas com todos os transmissores

ativos simultaneamente. Em seis estações, an-

tenas dipolo de 15 ou 20m eram utilizadas em

polarização horizontal. Nas duas estações de

maior potência, as antenas eram log-periódicas

para a faixa de 2 a 22MHz, com ganho de 12dBi,

também dispostas horizontalmente acima do solo.

A figura 1 apresenta uma das estações desta

campanha que utilizava antena log-periódica.

Faixa de RF (MHz)

1 – 101
0 – 400

E (V/m)

610 / ƒ
61

H (A/m)

1,6 / ƒ
0,16

S (W/m2)

—
10

Faixa de RF (MHz)

1 – 10
10 – 400

E (V/m)

87 / ƒ0,5

28

H (A/m)

0,73 / ƒ
0,073

S (W/m2)

—
2

Faixa de RF (MHz)

1 – 10
10 – 400

d (m)

0,0144 ƒ EIRP0,5

0,143 ƒ EIRP0,5
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Observa-se a proximidade entre a antena e a

edificação mostrada, onde se realiza a operação

do rádio.

Figura 1 – Foto de uma das estações avaliadas pelo 2º CTA

Na campanha de medidas do 2º CTA, foi

utilizado o medidor EMR 300, da Narda Safety

Test Solutions. Para a faixa de HF, foram usadas

duas pontas de teste: tipo 12.1 (300kHz a 30MHz)

para campo magnético; e tipo 8.3 (100kHz a

3GHz) para campo elétrico. A figura 2 ilustra o

medidor adotado e algumas pontas de prova. As

pontas de prova utilizadas eram isotrópicas, de

modo que o campo recebido era medido nas três

direções. Em cada ponto de medição, os valores

de campo médio eram registrados ao longo de

um intervalo de 6min, como recomendado.[7]

Neste intervalo, os registros eram feitos a cada

4s, dando um total de 90 valores por ponto.

Em junho de 2008, por ocasião da 6ª Opera-

ção Ricardo Franco realizada pelo IME na Ama-

zônia, uma nova avaliação experimental da expo-

sição campos eletromagnéticos foi conduzida.

Mais especificamente, avaliou-se uma estação

de HF de uma unidade do EB em São Gabriel da

Cachoeira (12ª RM). Neste local, um rádio Yaesu

de 100W era utilizado, com uma antena dipolo

em V invertido, como ilustrado na figura 3. As

medidas foram registradas em dois pontos a

cerca de 15m da base da antena. Utilizou-se no

trabalho um medidor HF-Detector II Profi, da

Aaronia, ilustrado na figura 4, próprio para medi-

das de 3 a 3000MHz. Como o foco era a faixa de

HF, a antena telescópica foi utilizada em sua ex-

tensão  máxima (cerca de 40cm).

Figura 2 – Medidor Narda EMR 300, utilizado nas medidas do 2º CTA

Figura 3 – Fotos da antena e sala rádio da estação HF de
São Gabriel da Cachoeira – AM avaliada

Figura 4 – Medidor HF-Detector II Profi, da Aaronia, utilizado
nas medidas em São Gabriel da Cachoeira – AM

77



3o QUADRIMESTRE DE 2008

Análise dos resultados

A avaliação quanto à exposição a cam-

pos elétricos e magnéticos se deu por compa-

ração dos valores medidos com os limiares

especificados em,[7] reproduzidos na tabela 2

para a faixa de HF, foco deste trabalho. A

escolha dos limiares para o público em geral,

mais rigorosos que os limites de exposição

ocupacional, se deu por entender que a opera-

ção desses sistemas se dá em turnos de lon-

ga duração, e o radioperador não tem a esco-

lha de não permanecer em seu posto, que está

usualmente sujeito a exposição de campos EM.

Embora sujeito a discussões, o entendimento

dos autores do presente trabalho é que os li-

miares de exposição ocupacional só devem ser

empregados nos casos de equipes de manu-

tenção efetuando trabalhos de curta duração

próximo a elementos irradiantes. Ao menos

para a presente análise, essa foi a abordagem

adotada.

A tabela 4 apresenta todas as medidas

registradas neste trabalho. No caso da campa-

nha do 2º CTA, o valor indicado em cada ponto é

a média da intensidade de campo ao longo do

período de 6min de cada medida. As duas medi-

das em São Gabriel da Cachoeira também ex-

pressam valores médios.

Da tabela 2, calculou-se dois valores limites

para fins de comparação com as medidas: um na

freqüência mínima da faixa de HF (3MHz); e outro

na freqüência máxima (30MHz). Na verdade, o

segundo limiar é constante para a banda  de 10 a

30MHz, como pode ser observado na  tabela 2.

A tabela 5 apresenta estes limiares para os

campos elétrico e magnético.

Estação Ponto de medição E(dBV/m) H(dBA/m)

Rio 01

Rio 02

Rio 03

Rio 04

Rio 05

Rio 06

Rio 07

CG 01

SGC

Base da antena
Por ta fundos estação
Sala projetos
Aloj Rd Operador
Sala rádio
Próx aos eqptos TFM
Sala rádio
Salão
Área recreativa
Sala rádio
Cozinha
Varanda oficina
Oficina
Alojamento
Estacionamento
Sala rádio
Sala rádio
Em frente ao rancho
Passadiço
Em frente ao alojamento
Em frente ao auditório
Terraço
Sala rádio
Estacionamento
Rua de trás
Sala rádio
Em frente à secretaria
Embaixo cabo antena
Base ant Harris RRFP
Em frente à ant RRFP
Próx acoplador sala rádio
Ao lado do prédio
Base ant Harris RRFS
Estrada ao lado árvore
Sala rádio atrás RRFS
Ponto 1
Ponto 2

16,91
-5,96
-6,47

-16,39
-8,84
0,76
1,65

-4,58
-9,86
-0,46
-8,33
9,71

-8,67
-2,70

-12,56
2,73

-7,34
-17,04
-14,99
-11,02
-19,11

1,40
-13,45
-21,40
-15,17

-9,26
-14,62
-14,45
13,90

-13,05
9,78
8,60

29,87
-14,00

8,70
-34,42
-30,46

-29,50
-44,59
-46,38
-44,71
-48,36
-42,38
-45,62
-49,23
-46,85
-47,83
-45,11
-35,69
-43,68
-39,90
-50,87
-43,66
-52,00
-51,04
-52,52
-48,65
-50,23
-53,06
-46,84
-54,56
-51,04
-51,04
-49,68
-49,92
-40,46
-48,16
-42,70
-41,41
-21,92
-47,74
-43,86
-86,02
-81,94

Tabela 4 – Valores Médios de Campo

Elétrico e Magnético

Tabela 5 – Limiares de Segurança

para a Faixa de Interesse

Freqüência (MHz)

3
10 – 30

E (dBV/m)

34,02
28,94

H (dBA/m)
-

12,28
-22,73
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Para facilitar a comparação, os dados da

tabela 4 foram dispostos em gráficos de

espalhamento junto com os limiares da tabela 5.

O resultado está ilustrado na figura 5 (campo elé-

trico) e na figura 6 (campo magnético). As medi-

das em São Gabriel da Cachoeira foram omitidas

por estarem bem abaixo dos valores das demais

e por não apresentarem o mesmo grau de

confiabilidade, em função de limitações inerentes

à sonda utilizada.

Figura 5 – Comparação das medidas de campo elétrico com os
limiares de segurança da Resolução 303/2002 da Anatel

Figura  6 – Comparação das medidas de campo magnético com os
limiares de segurança da Resolução 303/2002 da Anatel

Observa-se nos resultados que a grande

maioria das medidas realizadas caiu bem abaixo

dos limiares de segurança, seja para campo elé-

trico, seja para campo magnético. Grosso modo,

as medidas de campo elétrico ficaram cerca de

40dB abaixo do limiar mais rigoroso (10MHz),

enquanto que as de campo magnético ficaram

em torno de 30dB abaixo do limiar respectivo.

Entretanto, uma medida ficou cerca de 1dB aci-

ma dos limiares (tanto E quanto H). Essa medida

foi obtida em Campo Grande, na base de uma

das antenas log-periódicas da estação avaliada.

Porém, uma vez que neste local específico não

há passagem freqüente nem permanência de pes-

soal durante a operação da estação rádio, e pe-

los baixos valores verificados em outros pontos

mais representativos da presença de usuários e

operadores, pode-se considerar que a estação

esteja em conformidade com a Resolução 303/

2002 da Anatel. De qualquer modo, uma das re-

comendações do 2º CTA àquela unidade militar

foi a instalação de placas nas bases das torres

das antenas, alertando as pessoas nas proximi-

dades para evitar a permanência no local.

Outra recomendação interessante à unida-

de de Campo Grande pôde ser dada com base na

medida em um ponto no interior da sala de opera-

ção de rádio, próximo ao acoplador de antena.

Embora abaixo dos limiares, o valor de campo

elétrico registrado (9,78dBV/m) foi relativamente

alto para um ponto no interior de uma instalação,

muito possivelmente por desbalanceamento de

corrente no próprio acoplador e nas linhas de trans-

missão a ele conectadas, que dava vazão a uma

irradiação indesejada como conseqüência da cir-

culação de correntes de modo comum.[13] Uma

sugestão dada para mitigar a situação, sem cus-

to adicional, foi a realocação do acoplador para

uma sala atrás da sala rádio, de circulação restri-

ta de usuários. Com isso, reduziu-se ainda mais

o grau de exposição dos operadores em seu

local de trabalho.

Conclusão

Este trabalho apresentou uma avaliação

da exposição de operadores e usuários de esta-

ções de rádio HF a campos eletromagnéticos.

Ponto de medida

Limiar para 3MHz

Limiar para 10MHz

H
 (d

B
A

/m
)

E
 (d

B
V

/m
)

Limiar para 3MHz

Limiar para 10MHz

Ponto de medida
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A análise relatada baseou-se principalmente em

uma campanha de medidas conduzida pelo 2º

CTA em 2007, em estações de oito unidades

do Exército. A exposição a RF foi verificada pela

comparação entre as intensidades de campo

elétrico e magnético registradas e os limiares

de segurança pertinentes à faixa de HF indica-

dos na Resolução 303/2002 da Anatel. Consi-

derou-se a tabela de valores para o público em

geral na análise, em função da exposição fre-

qüente e prolongada dos operadores, apesar de

sua condição de técnicos/conhecedores da

questão.

Os resultados da comparação indicaram a

conformidade de todas as estações avaliadas. Um

único ponto ficou 1dB acima do limiar mais baixo,

mas isto não comprometeu a argumentação pré-

via. A leitura crítica dos valores mais altos de medi-

das permitu que recomendações fossem sugeridas

aos operadores das estações avaliadas, no intuito

de minimizar a exposição desnecessária a cam-

pos eletromagnéticos de maior intensidade.
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