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PPor motivo de seu afastamento do cargo de professor emérito no

Instituto Militar de Engenharia (IME), o coronel Roberto Miscow Fi-

lho se afasta também de sua função de redator da Revista Militar

de Ciência e Tecnologia – RMCT. Graças ao seu trabalho incansável

e ao de seus antecessores na redação, a RMCT manteve-se ativa ao

longo de mais de vinte e cinco anos.

O instante atual de inserção do IME, órgão encarregado da

edição da RMCT, no meio acadêmico e no contexto das pesquisas

de ponta em ciência e tecnologia exige novas posturas e desafios,

um dos quais envolve diretamente a RMCT.

O comandante do IME, Gen Bda Amir Elias Abdalla Kurban,

entendendo as novas demandas sobre a comunidade acadêmica,

resolveu nomear uma comissão editorial, que, já a partir do próximo

número da revista, passa a ser a responsável pela edição da RMCT.

A presente edição, a qual traz a identificação “Vol. XXVI – 3o Qua-

drimestre de 2009”, representa, assim, não o fim de uma etapa, mas

uma mudança de enfoque.

A RMCT terá um perfil mais científico, devidamente alinhado

ao de outras publicações do gênero, nacionais e estrangeiras. For-

ma e conteúdo, portanto, serão modificados, edições virtuais serão

disponibilizadas, além de outras alterações de caráter logístico,

implementadas a partir das edições de 2010.

Nada mais apropriado que, neste momento em que a RMCT passa

por um ponto de inflexão, o Cel Miscow receba uma justa homenagem

da mesma revista que conduziu, como redator, por mais de 15 anos.
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Distribuição de tamanhos de
nanopartículas de magnesioferrita
sinterizadas por coprecipitação

R. S. de Biasi*, D.C.S. Rodrigues*

e L.H.G. Cardoso* e J.B. Campos**

INTRODUÇÃO

As propriedades físicas e químicas das fer-

ritas nanométricas podem ser muito diferentes das

que esses compostos exibem na forma normal. A

magnesioferrita (MgFe
2
O

4
) é um dos mais interes-

santes desses novos materiais magnéticos porque,

graças à pequena anisotropia magnetocristalina,

propriedades superparamagnéticas estão presen-

tes em temperaturas relativamente baixas e/ou

altos campos magnéticos. O objetivo deste traba-

lho foi investigar o tamanho médio e a distribui-

ção de tamanhos de nanopartículas de MgFe
2
O

4

sintetizadas por coprecipitação [1], uma técnica

rápida, simples e relativamente barata. O tamanho

RESUMO

Graças a propriedades especiais, como superparamagnetismo, as nanopartículas magnéticas possuem im-

portantes aplicações tecnológicas, ambientais e médicas. Neste trabalho, nanopartículas de magnesioferrita

(MgFe
2
O

4 
) foram preparadas por coprecipitação valendo-se de soluções de cloretos de ferro e magnésio. Em

comparação com os métodos tradicionais, esse método apresenta como vantagens o baixo custo, a simpli-

cidade e o uso de temperaturas de recozimento moderadas. As propriedades das nanopartículas foram

investigadas usando difração de raios X para determinar o tamanho médio dos domínios cristalográficos e

espectroscopia Mössbauer para obter a distribuição de tamanhos das partículas. Os resultados mostraram

que o método de coprecipitação produz partículas de tamanho razoavelmente uniforme.

* Seção de Engenharia Mecânica e de Materiais – Instituto Militar de Engenharia.

** Divisão de Processamento e Caracterização de Materiais – Instituto Nacional de Tecnologia.

médio das partículas foi determinado por difração

de raios X, enquanto a distribuição de tamanhos

foi obtida medindo, para várias temperaturas, as

intensidades relativas dos espectros Mössbauer

associados a partículas superparamagnéticas e

a partículas ferrimagnéticas, um método ante-

riormente aplicado com sucesso [2] a outra ferrita

nanométrica, CoFe
2
O

4
.

MÉTODO EXPERIMENTAL

Preparação das amostras

Quantidades estequiométricas de FeCl
2
.6H

2
O

e MgCl
2
.6H

2
O foram dissolvidas em água deioni-



3o QUADRIMESTRE DE 2009       5

zada para obter a solução precursora. Essa solu-

ção foi adicionada a uma solução 6M de NaOH,

sob agitação vigorosa, e tratada por 2h a 100ºC.

O precipitado resultante foi filtrado, lavado com

água destilada e tratado termicamente em um

forno de mufla por 1h, em quatro temperaturas

diferentes (200, 300, 500 e 700ºC).

Medidas

Os espectros de raios X foram obtidos em um

difractômetro X’Pert PRO PANalytical com radiação

Co Kα (λ = 1,5418Å). O tamanho médio das partí-

culas foi calculado a partir do alargamento das linhas

usando o programa TOPAS [3], edição acadêmica.

Os espectros Mössbauer foram colhidos em

várias temperaturas, entre 13K e temperatura am-

biente, em um instrumento não comercial, que

utilizava uma fonte de 57Co(Rh) com uma atividade

de aproximadamente 50mCi.

RESULTADOS EXPERIMENTAIS E ANÁLISE

A Tabela 1 mostra a composição de fases e o

tamanho médio de partícula, determinados a par-

tir dos espectros de raios X, para amostras trata-

das termicamente em quatro temperaturas dife-

rentes. Os espectros das amostras tratadas a 500

e 700ºC aparecem na Fig. 1.

O espectro Mössbauer de uma amostra tra-

tada a 500ºC é mostrado na Fig. 2 para várias

temperaturas de medida.

T
r
 (oC) Composição

Tamanho de
Partícula (nm)

200
  76% y-Fe

2
O

3
2,2

24% MgO 1,4

300
  79 % y-Fe

2
O

3
2,3

21% MgO 1,5

500 100% MgFe
2
O

4
 3,7

  80% MgFe
2
O

4
10,0

700 12% MgO 31,0
8% α-Fe

2
O

3
43,0

Tabela 1 – Composição de fases de amostras

recozidas por 1h a 200, 300, 500 e 700oC

Figura 1 – Espectros de difração de raios X de amostras tratadas
termicamente por 1h (a) a 500oC e (b) a 700oC.

Figura 2 – Espectros Mössbauer a várias temperaturas
de uma amostra tratada a 500oC.
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Enquanto, à temperatura ambiente, o espectro

é um dubleto por causa do comportamento super-

paramagnético, em baixas temperaturas, observa-

se o sexteto característico da magnesioferrita [1].

Medindo a razão entre a área sob o dubleto e a área

sob o sexteto, é possível estimar a fração volumé-

trica das partículas não bloqueadas em função

para cada temperatura de medida.

O resultado aparece na Fig. 3, em que os pontos

indicam os resultados experimentais, e a curva é um

ajuste a uma função cumulativa log-normal da forma,

(1)

onde T é a temperatura absoluta, erf(T) é a função

de erro, C1 e C2 são constantes e μ e δ são pa-

râmetros ajustáveis. O melhor ajuste foi obtido

para C1=0,55, C2=0,44, m=5,00 e d=0,32.

A distribuição de temperaturas de desblo-

queio do sistema é dada por [4,5],

(2)

onde C é uma constante de normalização.

A variação com a temperatura da Eq. 2 pode

ser convertida em variação com o diâmetro das

partículas (refletindo assim a distribuição de

tamanho das partículas) usando a relação [4,5],

(3)

onde D é o diâmetro das partículas, <D> é o diâ-

metro médio das partículas, estimado a partir das

medidas de raios X, e <Tc> é a temperatura mé-

dia de bloqueio, dada por

(4)

O resultado, que aparece na Fig. 4, é uma

distribuição log-normal com diâmetro médio

<D>=3,7nm, diâmetro mais provável Dm=3,6nm

e largura a meia altura ΔD = 1,0nm.

CONCLUSÕES

A técnica de coprecipitação foi usada para

preparar nanopartículas de MgFe
2
O

4
,  tratadas ter-

micamente em quatro temperaturas diferentes.

Os espectros de difração de raios X revelam que

a composição e o tamanho das partículas são in-

C C
μ

δ
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠

T
f T 1 2

ln -
( )= + erf

2

Figura 3 – Variação com a temperatura da fração volumétrica de partí-
culas desbloqueadas em uma amostra tratada a 500oC, calculada a
partir dos espectros Mössbauer. Os pontos são resultados experimen-
tais; a curva contínua é um ajuste a uma função cumulativa log-normal.

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠

df T
P T C

T dT

1/3
( )1

( ) =

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

1/3

( ) =
c

T
D T D

T

∞

∞
∫
∫
0

0

( )
=

( )
c

TP T dT

T

P T dT

Figura 4 – Distribuição de tamanhos de partícula em uma amostra
tratada a 500oC.
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fluenciados pela temperatura de tratamento. Os

espectros Mössbauer exibem um comportamento

superparamagnético, confirmando que o tamanho

das partículas é nanométrico. Analisando a variação

com a temperatura dos espectros Mössbauer, foi pos-

sível determinar a distribuição de tamanho das par-

tículas. Os resultados sugerem que a técnica de

coprecipitação pode ser usada para sintetizar

nanopartículas de magnesioferrita com uma dis-

tribuição de tamanhos razoavelmente uniforme.

Agradecimento
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Avaliação experimental das relações
de fases do Sistema Háfnio-Boro1

João Carlos Jânio Gigolotti2,

Carlos Angelo Nunes3

e Gilberto Carvalho Coelho4

INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico verificado nos últimos

anos tem gerado uma demanda crescente por

materiais dotados de características que permi-

tam sua utilização sob alta temperatura.

Entre as inúmeras aplicações nessas condi-

ções, sobressaem, por exemplo, materiais em-

RESUMO

Este trabalho teve por objetivo fazer o estudo experimental do sistema Hf-B em toda a faixa de composi-

ções. Foram utilizados Hf (min. 99,8%) e B (min.99,5%) de alta pureza, com a finalidade de verificar as

composições da fase líquida nas diversas transformações invariantes em que ela participa, investigar a

estabilidade das fases intermetálicas HfB e HfB
2
 e averiguar disparidades entre o diagrama de fases atual-

mente aceito para o sistema Hf-B proposto por Rudy e as sugestões apresentadas por outros autores na

literatura especializada. A metodologia experimental empregada neste trabalho envolveu as etapas de (i)

produção das ligas em forno a arco; (ii) tratamento térmico a 1.600 ºC; (iii) caracterização por difração de

raios X e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados, de forma geral, confirmaram a estabilidade

das fases intermetálicas do sistema Hf-B bem como as transformações invariantes propostas por Rudy.

PALAVRAS-CHAVE

Diagrama de Fases; Sistema Hf-B; Boretos.

1 Colaboração dos autores.
2 Coronel de Engenharia, professor na AMAN, doutorando na Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP.
3 Professor doutor em Engenharia de Materiais, Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP.
4 Professor doutor em Engenharia de Materiais, Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP.

pregados no interior do vaso de pressão de rea-

tores nucleares à água pressurizada (Pressurized

Water Reactor – PWR), Figura 1.

No Brasil, a Universidade de São Paulo (USP)

foi pioneira na pesquisa da utilização da energia

nuclear, o que se materializou com a construção

do reator de pesquisa IEAR1, em 1957, “o primeiro

reator a funcionar pelo programa Átomos para a

8       3o QUADRIMESTRE DE 2009
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Paz”6, patrocinado pelos Estados Unidos da América

durante o governo Eisenhower.

Contudo, foi a Marinha do Brasil que implan-

tou um programa que permitisse “estabelecer a

competência técnica autóctone para projetar, cons-

truir, comissionar, operar e manter reatores do tipo

PWR e produzir o seu combustível”7.

O Programa Nuclear da Marinha “inicialmen-

te, abrangia quatro projetos: Zarcão, Ciclone, Remo

e Costado. O projeto Zarcão, concluído em 1982,

permitiu o domínio da tecnologia de obtenção de

zircônio e háfnio nuclearmente puros”8.

O sucesso do programa levou à criação do Cen-

tro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP),

em 1986,  que funciona no campus da USP,  e tem suas

necessidades experimentais atendidas pelo Centro

Experimental de Aramar, localizado em Iperó-SP.  No

CTMSP, paralelamente ao pro-

jeto do Ciclo do Com-bustível,

para obtenção de tecnologia

própria de produção de com-

bustível nuclear, foram inicia-

dos os estudos relativos ao pro-

jeto do Laboratório de Geração

Núcleo-Elétrica (LABGENE),

buscando o desenvolvimen-

to e a construção de uma plan-

ta nuclear de geração de ener-

gia elétrica, totalmente pro-

jetada e construída no país, in-

clusive o reator9.

Dentro do vaso de pres-

são de um reator PWR, onde

a temperatura média atinge 320 oC e a pressão atin-

ge 15,5kPa, são inseridas as varetas de elemento

combustível nuclear, preenchidas com pastilhas de

dióxido de urânio, nos quais ocorrem reações exo-

térmicas típicas de fissão nuclear, dadas pela expres-

são n+235U→141Ba
+

92Kr+3n, cuja energia média libe-

rada é da ordem de 104kW.h/g de 235U. Essas rea-

ções ocorrem em cadeia e precisam ser controla-

das, tanto para permitir sua melhor eficiência quan-

to para alterar sua velocidade10.

O controle do processo é realizado por bar-

ras de controle do fluxo neutrônico (Figura 1). Quan-

do as barras são inseridas no elemento combus-

tível, a reação em cadeia é desacelerada; quan-

do são retiradas, a reação é acelerada.

A determinação de substâncias moderado-

ras ou capazes de absorver nêutrons, que permi-

tissem o controle da reação em cadeia da fissão nu-

clear, adequadas à utilização sob condições extre-

mas de temperatura e pressão nos reatores nuclea-

res é um problema complexo.

Uma das grandes questões para a constru-

ção do primeiro reator nuclear experimental da

Figura 1 – Esquema gráfico de uma usina nuclear PWR. No detalhe, fotografia da base de
um “elemento combustível” fabricado na INB – Indústrias Nucleares do Brasil5

5 INB, 2008
6 MARTINS, 2001, p. 223.
7 MARINHA DO BRASIL, 2008.
8 MARTINS, 2001, p. 227.
9 MARINHA DO BRASIL, 2008.
10 OLIVEIRA, 1997

3o QUADRIMESTRE DE 2009       9
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História, na cidade de Chicago, Estados Unidos da

América, que entrou em funcionamento em 2 de

dezembro de 1942, foi a escolha de bons mode-

radores e controladores de nêutrons.

A utilização de substâncias moderadoras de

nêutrons começou com os estudos de Enrico Fermi

(1901-1954) e colaboradores, os quais utilizaram

pela primeira vez a parafina como moderador de

nêutrons11. Contudo, para a construção do reator nu-

clear de Chicago, Enrico Fermi e Leo Szilard (1898-

1964) utilizaram para moderador de nêutrons o gra-

fite, material que poderia ser produzido em quan-

tidades apreciáveis e com grande grau de pureza.

Para controlar o fluxo de nêutrons, Fermi sugeriu a

utilização de barras de cádmio, que apresenta gran-

de seção de choque de absorção para nêutrons12.

Por outro lado, em ambientes como o descrito

acima, materiais cerâmicos, compósitos e metá-

licos geralmente apresentam limitações relacio-

nadas às propriedades e às altas temperaturas em

serviço. Todavia, grande variedade de materiais

estruturais tem contribuído de forma efetiva para

otimizar a performance de componentes em tem-

peraturas elevadas. Entre estes, resultados pro-

missores têm sido obtidos com as ligas inter-

metálicas com estruturas multifásicas, conjugan-

do propriedades físicas e mecânicas muitas ve-

zes superiores aos compostos com estruturas

monofásicas13.

Dessa forma, o háfnio e o zircônio são em-

pregados nos elementos combustíveis, no vaso

de pressão de reatores PWR, não só por apre-

sentarem propriedades para absorção de nêu-

trons14, mas também porque são metais refra-

tários irmãos, que ocorrem juntos em minéri-

os, óxidos e rochas. Assim, nos elementos com-

bustíveis de reatores nucleares, aparecem as-

sociados em ligas de zircônio, como é o caso do

zircaloy-4 (Sn-1,3%; Fe-0,2%; Cr-0,11%; O-0,118%;

Si-0,01%15 e Zr-balanceado)16.

O háfnio, em particular, vem sendo crescen-

temente empregado em liga com o boro, especifi-

camente o diboreto de háfnio, formando materiais

cerâmicos com várias proporções de 10B/11B, como

controlador ou moderador de nêutrons em reato-

res nucleares17.

Este trabalho está inserido em uma linha de

pesquisa cujo objetivo é avaliar as relações de fa-

ses e desenvolver um banco de dados termodi-

nâmicos dos sistemas MR-Si-B (MR=metal refra-

tário). Para o estudo das relações de fases nes-

ses ternários, é fundamental o conhecimento das

relações de fases dos sistemas binários que os

compõem. Dessa forma, com a avaliação experi-

mental do binário Hf–B, foram iniciados os estu-

dos do sistema Hf–Si–B.

Os objetivos específicos do trabalho foram

a verificação das composições da fase líquida nas

diversas transformações invariantes em que ela

participa e a verificação da estabilidade das fases

intermediárias HfB e HfB
2
.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O diagrama Hf-B atualmente aceito (Figura

2) é baseado nos estudos de Rudy18. Nesse diagra-

ma, as fases Hf
SS

, B-Rhom e o líquido L, bem como

as fases intermediárias HfB e HfB
2
,
 
são considera-

das as únicas estáveis. A solução sólida de Háfnio

apresenta uma transição alotrópica de cúbica de

corpo centrado (βHf) para hexagonal compacta

11 MARTINS, 2001, p. 132.
12 MARTINS, 2001, p. 148.
13 Ward-Close, 1996.
14 KREYNES, 1995.
15 Percentual em massa.
16 PITRUS, 1988.
17 ROGL, 2000.
18 RUDY, 1966.
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Fase Tipo de
estrutura

Grupo
espacial

Símbolo
Pearson

Posição
Wyckhoff

Simetria Ocu-
pação

x y z Ref.

Parâmetros de rede (Å) a b c
βHf W Im3m cI2 2a m3m Hf 0 0 0 21, 22

3,2260

αHf Mg P63/mmc hP2 2c 6m2 Hf 0,33330 0,66670 0,25000 23, 22

25, 22

26

24

3,1980 5,0610

HfB FeB Pnma oP8 4c .m. B 0,03600 0,25000 0,61000
4c .m. Hf 0,18000 0,25000 0,12500

6,5185 3,2160 4,9190

HfB2 AlB2 P6/mmm hP3 1a 6/mmm Hf 0 0 0
2d 6m2 B 0,33330 0,66670 0,50000

3,1390 3,4730

B-Rhom B R-3mh hR423 36i 1 B 0,00203 0,17779 0,32317
36i 1 B 0,01424 0,37071 0,03783
36i 1 B 0,04431 0,26123 0,08013

36i 1 B 0,25163 0,01528 0,15315

18h .m B 0,38876 0,61124 0,11076

18h .m B 0,41969 0,58032 0,17999

18h .m B 0,44408 0,55592 0,05327

18h .m B 0,50326 0,49674 0,19449

18h .m B 0,53676 0,46323 0,06706

18h .m Cr 0,53881 0,46120 0,34031

18h .m B 0,56428 0,43571 0,13520

18h .m B 0,61025 0,38975 0,27838

18h .m B 0,72309 0,27692 0,16006

18h .m B 0,75685 0,24315 0,23192

6c 3m B 0 0 0,11483

6c 3m Cr 0 0 0,36549

3a - 3m B 0 0 0

10,9637 23,8477

Tabela 1 – Dados cristalográficos das fases sólidas do sistema Hf-B
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Figura 2 – Diagrama de fases do sistema Hf–B proposto por Rudy20.

(αHf) durante o processo de resfriamento19. Os da-

dos cristalográficos das fases sólidas, medidos

por vários autores, são mostrados na Tabela 1.

Estudos posteriores de Portnoi et al.27 suge-

riram, entretanto, a fase HfB
2
 como a única estável

no sistema, possivelmente influenciados por rela-

tos anteriores de Rudy28 de que a fase HfB, tida com

estrutura tipo NaCl29, seria decorrente de uma es-

tabilização por impurezas.

Contudo, a presença das fases HfB e HfB
2 
foi con-

firmada em estudos de seções isotérmicas de sistemas

ternários Hf-MT-B (MT=metal de transição)30. Existe

19 ROGL, 1988.
20 RUDY, 1966.
21 ROSS, 1963.
22 VILARS, 1991.
23 ROMANS, 1965.
24 RUDYe WINDISCH, 1966.
25 KUGAI, 1972.
26 ANDERSSON, 1970.
27 PORTNOI, 1971.
28 RUDY, 1961.
29 GLASER, 1953.
30 ROGL, 1988.
31 ROGL, 1988.

também uma versão calculada termodinamicamente

para o sistema Hf-B, apresentada por Rogl et al.31,

em que foi considerada a estabilidade das fases HfB

e HfB
2
 na região intermediária e as reações L⇔Hf

SS
+

HfB, L+HfB
2
⇔HfB, L⇔HfB

2
 e L⇔HfB

2
 + B-Rhom.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Aspectos gerais do estudo experimental

Para a determinação das composições do

líquido nas diversas transformações invariantes em
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que participa, foram analisadas as microestruturas

de amostras no estado bruto de fusão (as cast - AC),

com composições em toda a extensão do diagra-

ma. As composições do líquido nas transformações

eutéticas e peritética são intermediárias às das amos-

tras entre as quais ocorre a transição de precipita-

ção primária das duas fases sólidas participantes das

transformações invariantes.

A estabilidade das fases intermediárias foi

verificada pela análise microestrutural por difração

de raios X (DRX) e micrografias obtidas em micros-

cópio eletrônico de varredura no modo elétrons

retroespalhados (MEV/IERE) das amostras no estado

bruto de fusão e depois do tratamento térmico (TT).

Preparação de amostras

por fusão a arco

Foram preparadas ligas com composições em

toda a extensão do diagrama Hf-B (Tabela 2) esco-

lhidas com base no diagrama mostrado na Figura 2.

As matérias-primas utilizadas foram Hf (min.

99,8%) e B (min. 99,5%). Para a confecção das amos-

tras, pó de B e folhas de Hf, totalizando 3 a 4 gra-

mas de massa, foram fundidos em um forno a arco

com cadinho de cobre eletrolítico refrigerado a

água, sob atmosfera de argônio. Cada liga foi sub-

metida a várias etapas de fusão para garantir a

homogeneidade da composição. Antes de cada

etapa de fusão, uma amostra de titânio puro foi

fundida para eliminar O
2
/H

2
O/N

2
 residuais da at-

mosfera de argônio.

Já em estado bruto de fusão, as ligas foram

pesadas para verificação das variações de massas

decorrentes do processo de fusão. Foi, então, cal-

culado o intervalo de composição de cada amos-

tra, atribuindo as perdas de massa durante a fu-

são totalmente ao boro e ao háfnio, respectiva-

mente. O valor médio arredondado do intervalo

de composição possível para cada amostra ex-

pressa a composição admitida para as amostras

neste trabalho.

Tratamento térmico - TT

Os tratamentos térmicos foram realizados

em um forno bipolar, onde as amostras seleciona-

das foram acomodadas separadamente em reci-

piente de tântalo e tratadas a 1.600°C por 6 horas

em atmosfera de argônio.

Caracterização das ligas via MEV e DRX

Depois da fusão a arco e tratamento térmico,

a identificação das fases foi feita por contraste em

imagens obtidas em microscópio eletrônico de var-

redura no modo elétrons retroespalhados (MEV/IERE)

e por difração de raios X (DRX).

A preparação das amostras para análise via

MEV/IERE seguiu os padrões usuais de metalografia,

ou seja, embutimento a quente (150ºC) sob pressão

de 21MPa, lixamento manual com lixas à base de

SiC, na sequência de 120 a 1.200, e polimento com

uma suspensão de sílica coloidal (OP-S). As imagens

foram obtidas no microscópio eletrônico de var-

redura com tensão de aceleração entre 15 e 25kV.

Para os experimentos de DRX, as ligas foram

moídas em pilão de aço até obter pó passante em

Composição
Fases Reações

observadas observadas

Hf88B12 αHf e HfB L⇔αHf+HfB
Hf77B23
Hf75B25 αHf e HfB L+HfB

2
⇔HfB

Hf50B50
Hf33,34B66,66 HfB

2
L⇔HfB

2

Hf7,7B92,3 HfB
2 

e B-Rhom L⇔HfB
2
+B-Rhom

Hf01B99

Tabela 2 – Composições das

ligas preparadas no trabalho,  as fases e reações

que se objetivou observar
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peneira de abertura de 80 mesh. Um ímã foi utiliza-

do para remover do pó as possíveis partículas pro-

venientes do pilão de aço.

As análises foram realizadas à temperatura am-

biente, sob radiação CuKa com filtro de Ni. As

seguintes condições foram adotadas: tensão de

40 kV; corrente de 30 mA; ângulo (2q) variando de

10o a 90o; passo angular de 0,05o e tempo de

contagem por ponto de 2s. As fases presentes fo-

ram identificadas pela comparação dos difra-

togramas experimentais com simulações obtidas

pela utilização do aplicativo PowderCell 2.332 e dos

dados cristalográficos indicados na Tabela 1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A liga com composição 12% at. B objetivou

verificar a composição do líquido na transforma-

ção eutética rica em Hf. A Figura 3A apresenta o

difratograma, e a Figura 4A mostra a micrografia

dessa liga no estado bruto de fusão. Por esse

difratograma, fica verificada a presença das fases

αHf e HfB, ao passo que a micrografia mostra uma

microestrutura tipicamente eutética, composta por

essas fases, o que confirma a proposta de Rudy33

para a reação L⇔αHf+HfB em aproximadamente

13% at. B. Por outro lado, a Figura 5A apresenta o

difratograma, e a Figura 6A mostra a micrografia

dessa liga tratada termicamente a 1.600oC por 6

horas. A presença da mesma microestrutura indi-

ca a possibilidade de ter sido atingido o estado de

equilíbrio nessa composição.

As ligas com composições 23% at. B, 25% at.

B, 50% at. B e 66,6% at. B objetivaram verificar a

estabilidade das fases HfB e HfB
2
 bem como os ti-

pos de transformações que dão origem a essas fases

na região intermediária do diagrama.

A micrografia correspondente à liga Hf77B23

no estado bruto de fusão (Figura 4B) indica a pre-

sença de precipitados primários de HfB
 
em uma

matriz eutética de HfB e αHf, fases identificadas no

difratograma da Figura 3B. Por outro lado, a Figu-

ra 4C mostra a micrografia relativa à liga Hf75B25

no estado bruto de fusão, com morfologia se-

melhante. Entretanto, o difratograma dessa liga

(Figura 3C) mostra a presença da fase HfB
2
 junta-

mente com as fases HfB e αHf. Destarte, apesar de

não observada na micrografia da Figura 4C, a fase

HfB
2
 deve estar presente, e assim é a fase primária

32 KRAUS, 1999.
33 RUDY, 1966.
34 RUDY, 1966.
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Figura 3 – Difratogramas de Raios X (XRD) das ligas Hf-B no estado
bruto de fusão: A – Hf88B12-AC; B – Hf77B23-AC; C – Hf75B25-AC; D –
Hf50B50-AC; E – Hf33,34B66,66-AC; F – Hf7,7B92,3-AC; G – Hf01B99-AC.
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na microestrutura dessa liga. Essa transição, de

ausência da fase HfB
2 

na liga Hf77B23-AC para a

sua presença na liga Hf75B25-AC, confirma a pro-

posta de Rudy34 para a composição do líquido

que participa da reação peritética L + HfB
2
 ⇔

HfB em aproximadamente 24% at. B.

As Figuras 5B e 5C apresentam respecti-

vamente os difratogramas das ligas Hf77B23 e

Hf75B25 tratadas termicamente. Ambos os difra-

togramas apontam a presença das fases αHf e

HfB. O fato de a liga Hf75B25 tratada termicamen-

te não mostrar, desta feita, a presença da fase

HfB
2 

indica a dissolução dessa fase durante o tra-

tamento térmico e a possibilidade de ter-se atin-

gido o estado de equilíbrio. As Figuras 6B e 6C

mostram as micrografias dessas ligas tratadas

termicamente.

O difratograma da liga Hf50B50 no estado

bruto de fusão (Figura 3D) indica a presença das

fases αHf, HfB  e HfB
2
, ao passo que a micrografia

correspondente à liga Hf50B50-AC (Figura 4D)

mostra claramente a formação peritética da fase

HfB, pela sua presença em torno de precipita-

dos primários de HfB
2
. O difratograma apresen-

tado na Figura 5D designa a presença das fases

HfB, αHf e HfB
2
 na liga Hf50B50 tratada termica-

mente, o que indica não ser estado de equilíbrio

atingido. Entretanto, note-se que os picos refe-

rentes à fase HfB
2
 no difratograma da liga tratada

(Figura 5D) possuem intensidade bem inferior à

dos picos dessa mesma fase na liga no estado bru-

to de fusão, Figura 3D. Isso indica que, durante o

tratamento térmico, essa fase estava se dissol-

vendo. Isso é confirmado pela comparação da mi-

crografia referente à liga no estado bruto de fu-

são (Figura 4D) com a micrografia da mesma liga

tratada termicamente (Figura 6D), na qual se nota

claramente a tendência de dissolução da fase HfB
2

e a formação de uma matriz de HfB com regiões

dispersas da fase αHf.

O difratograma da liga Hf33,34B66,66 no esta-

do bruto de fusão (Figura 3E) mostra a presença das

fases HfB
2
, HfB e αHf. Na Figura 4E nota-se uma

microestrutura constituída de HfB
2 
com a presença

de HfB e αHf nas estreitas regiões interdendríticas,

sendo que a fase HfB
2 
toma quase toda a extensão

da microestrutura. Esse resultado é uma evidência

da formação congruente da fase HfB
2
.  Por sua vez, o

difratograma da liga Hf33,34B66,66 tratada termi-

camente (Figura 5E) mostra a presença das fases HfB
2

e HfB. Depois do tratamento térmico, observa-se que

houve completa dissolução de αHf, passando-se a

Figura 4 – Micrografias no modo elétrons retroespalhados (MEV/
IERE) das ligas Hf-B no estado bruto de fusão: A – Hf88B12-AC; B –
Hf77B23-AC; C – Hf75B25-AC; D – Hf50B50-AC; E – Hf33,34B66,66-
AC; F – Hf7,7B92,3-AC; G – Hf01B99-AC.
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uma microestrutura HfB+HfB
2
, majoritariamente for-

mada por HfB
2
 (Figura 6E). As diferentes tonalidades

de cinza da fase HfB
2
, apontadas na Figura 6E, são

decorrentes de efeitos de orientação cristalográfica.

As ligas com composições 92,3% at. B e 99%

at. B objetivaram verificar a transformação eutética

na região rica em B (L⇔HfB
2
+B-Rhom).

Os difratogramas das ligas Hf7,7B92,3 no es-

tado bruto de fusão (Figura 3F) e Hf7,7B92,3 tra-

tada termicamente (Figura 5F) indicam a pre-

sença das fases HfB
2 

e B-Rhom. A micrografia da

liga Hf7,7B92,3 no estado bruto de fusão (Figura

4F) mostra uma microestrutura composta de pre-

cipitados primários de HfB
2
 em uma matriz tipica-

mente eutética, formada de HfB
2
 + B-Rhom, con-

forme proposto por Rudy35. O tratamento térmi-

co pouco modificou a microestrutura bruta de fu-

são, conforme mostra a Figura 6F, referente à amos-

tra tratada termicamente.

Os difratogramas das ligas Hf01B99 no es-

tado bruto de fusão e Hf01B99 tratada termica-

mente (Figuras 3G e 5G, respectivamente) indi-

cam a presença de HfB
2
 e B-Rhom.

A micrografia relativa à liga Hf01B99 no es-

tado bruto de fusão (Figura 4G) apresenta mor-

fologia típica de uma microestrutura composta
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G) Hf01B99-TT
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Figura 5 – Difratogramas de Raios-X (XRD) das ligas Hf-B tratadas ter-
micamente: A – Hf88B12-TT; B – Hf77B23-TT; C – Hf75B25- TT; D –
Hf50B50- TT; E – Hf33,34B66,66- TT; F – Hf7,7B92,3- TT; G – Hf01B99- TT.

35 RUDY, 1966.

Figura 6 – Micrografias no modo elétrons retroespalhados (MEV/
IERE) das ligas Hf-B tratadas termicamente: A – Hf88B12-TT; B –
Hf77B23-TT; C – Hf75B25-TT; D – Hf50B50-TT; E – Hf33,34B66,66-TT;

F – Hf7,7B92,3-TT; G – Hf01B99-TT.
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de primários de B-Rhom. Em razão da pequena fra-

ção de líquido depois da finalização do crescimen-

to de B-Rhom, não é possível visualizar claramen-

te na micrografia a presença do eutético compos-

to por HfB
2
+B-Rhom, conforme proposta de

Rudy(2). Contudo, é nítida a presença de HfB
2
 en-

tre os precipitados primários de B-Rhom. A micro-

grafia relativa à liga Hf01B99 tratada termicamen-

te mostra claramente a presença das fases HfB
2
+B-

Rhom, não se observando modificação importan-

te com relação à amostra no estado bruto de fusão.

CONCLUSÃO

Este estudo experimental possibilitou verificar

a existência das seguintes fases intermediárias e de

suas respectivas reações de formação no sistema Hf–

B: na região rica em Hf, a reação eutética L⇔αHf
SS

+

HfB; a formação peritética da fase HfB (L+HfB
2
ÛHfB);

a transformação congruente L⇔HfB
2
 e a reação euté-

tica L⇔B-Rhom+HfB
2 
na região rica em B. Os resul-

tados, de forma geral, confirmam a estabilidade das

fases intermediárias HfB e HfB
2
 do sistema Hf-B bem

como as transformações observadas por Rudy36.
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Paradigmas da codificação dos
vírus de computador – uma análise das

estruturas arquiteturais internas

Ivo Fabiano Pereira Simões*

RESUMO

Este ensaio visa apresentar parcialmente os conceitos dos vírus de computador e também uma parte

das diversas estratégias de implementação utilizadas para garantir sua sobrevivência nos sistemas

infectados. Em virtude de se tratar de um assunto potencialmente perigoso, os exemplos referentes aos

vírus de computador serão apresentados com parcimônia e, ainda que funcionais, de maneira

simplificada. Atualmente, as empresas de segurança informática e de produtos antivírus passaram ao

conceito do Malware1 colocando os vírus de computador em uma mesma generalização classificativa

com os Cavalos de Troia2,  Worms3 e outras potenciais ameaças computacionais. Neste ensaio vamos

nos ater apenas ao estudo dos vírus de computador e seus paradigmas de arquitetura.
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Vírus de computador; Sistemas antivírus; Vida artificial.

* Graduado em Tecnologia em Processamento de Dados (Universidade da Cidade); Graduando em Engenharia Elétrica (UERJ); Pós-graduado

Lato Sensu  em Análise, Projeto e Gerência de Sistemas (Universidade da Cidade); Mestrando em Sistemas e Computação – Instituto Militar

de Engenharia-IME; Diretor de Tecnologia e Pesquisas da Tachion Tecnologia & Sistemas. Estudioso dos Vírus de computador desde 1999.
1 Malware é o termo genérico com que a indústria de segurança passou a classificar qualquer programa que se entenda como possivelmente

perigoso a um sistema computacional.
2 Cavalo de Troia ou Trojan é, genericamente falando, um programa que abre um acesso para o sistema onde ele se localiza, tipicamen-

te através de uma porta de rede.
3 Worm ou Verme é um programa semelhante ao vírus de computador, porém ele não é capaz de criar uma cópia de si mesmo injetando o

seu código em um arquivo hospedeiro. Assemelha-se ao comportamento biológico de um verme parasita.

Introdução

Há bem mais de 20 anos, as viroses compu-

tacionais habitam, em escalas variáveis de ocu-

pação, os computadores do mundo. Ainda hoje

os chamados vírus de computador são uma rea-

lidade em praticamente todos os sistemas infor-

máticos, independente de plataforma operacio-

nal ou arquitetura de hardware. Ao longo dos anos,

as viroses computacionais evoluíram em tecnologia,

paradigmas e complexidade. Semelhantes aos

vírus biológicos, os vírus de computador buscam
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criar cópias de si mesmos para, com isso, manter

sua presença e “sobrevivência” no(s) sistema(s) em

que se alocam. Participantes da metodologia de

preservação da própria espécie passam a se en-

quadrar nos requisitos, tidos hoje como mínimos,

para o que se considera uma forma de vida, e são

anexados ao contexto do recente campo de pes-

quisa denominado “vida artificial”. Muito se evo-

luiu no campo da virologia computacional. Os ví-

rus modernos são capazes de se automodificar

(“Polimorfismo”, “Metamorfismo” etc.), alterando

sua assinatura de detecção conhecida e/ou estru-

tura interna; assim, mantêm sua sobrevivência no

sistema por muito tempo, garantindo período lon-

go para poderem se replicar internamente e para

outros computadores.

Breve resumo sobre a história

dos vírus de computador

Desde que apareceu o primeiro vírus de

computador “moderno”, sob as concepções atuais

(1986) [3], até o dia de hoje, calcula-se algo em

torno de 100.000 a 150.000 vírus existentes, se-

gundo os catálogos de produtos antivírus mais

completos. A quantidade real, tirando as varian-

tes dos vírus e outros artefatos, que na realidade

não são vírus (como Phishing Scans,  Worms,  Ca-

valos de Troia, etc.), pode-se chegar apenas aos

18.000 ou 28.000 vírus. É quase impossível de-

terminar com exatidão esses números, visto que

muitos códigos virais não foram difundidos e/

ou descobertos.

Existem várias pesquisas que tentam deter-

minar de onde se originou a ideia. Provavelmen-

te o primeiro que teceu uma definição do que

até então existia foi o matemático John Von

Neumann, ao publicar um artigo em 1949, cha-

mado Theory and Organization of Complicated

Automata [2],  tratando a respeito de “uma por-

ção de código capaz de reproduzir a si mesmo”.

Já pelo final dos anos 1950, iniciam-se as Core

Wars 4 (guerras de núcleo), por H. Douglas Mcllroy,

Victor Vysottsky e Robert Morris Sr., investiga-

dores de inteligência artificial dos laboratórios

Bell. Dois programas hostis, escritos em uma lin-

guagem “pseudomontada”, chamada RedCode,

podiam crescer na memória e lutar entre si.

Exemplos:

Programa IMP

Nome: Imp

Comportamento: Cria uma cópia de si mesmo

na próxima posição de memória e move para a

próxima instrução a ser executada.

Código:

imp: MOV imp, imp+1

Programa DWARF

Nome: “DWARF” (pigmeu)

Comportamento: Coloca uma bomba “0” em

cada 5 posições de memória, para tentar

“zerar” os dados e instruções dos programas

inimigos. Como esse programa é composto

de apenas 4 instruções, ele fica em um inter-

valo, sem ser bombardeado pelo “0”.

Código:

1001: DAT -1

1002: ADD #5 -1

1003: MOV #0 @-2

1004: JMP –2

Em 1970, Bob Thomas criou um programa

denominado Creeper (repetidor), que viajava pelas4 http://www.corewar.info/
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redes e era usado pelos controladores de tráfego

aéreo para ceder o controle de uma aeronave de

um terminal para outro.

No início dos anos 1980, John Shock e Jon

Hupp, do centro de investigação da Xerox, dis-

seminou um “programa-worm” para troca de

mensagens e tarefas automáticas durante a noi-

te, mas que acabou  trabalhando de forma in-

controlada, e tiveram que eliminá-lo. Nesse mes-

mo ano, estudantes de Ciência da Computação

escreveram para o AppleII, um programa que

se autorreproduz.

Em 1983, Ken Thompson recebia o prê-

mio Alan Turing e surpreendia a todos com

um discurso baseado nas Core Wars, em que

estimulava a todos os usuários e programa-

dores a experimentar essas “criaturas lógicas”,

o que causou rebuliço no alto escalão da com-

putação da época.

Em 1984 e nos anos seguintes, apareceu

na prestigiada revista americana Scientific

American uma série de artigos de A. K. Dewney,

a qual revelava ao grande público a existência

e as características  dos Core Wars.

Em 1985, um estudante da universidade da

Califórnia do Sul, chamado Fred Cohen [1], com-

pletava sua tese sobre programas “autodupli-

cadores” (iniciada em 1983). Foi, na realidade, o

orientador de sua tese quem sugeriu o nome de

“vírus de computador”.  Havia publicado um arti-

go na “IFIPsec 84” (International Information

Security Conference), intitulado Computer

Víruses. Theory and experiments, em que es-

tabelecia uma definição acadêmica para os ví-

rus de computador como “um programa que

pode infectar a outros programas, incluindo uma

cópia possivelmente evoluída de si mesmo”.

Pode-se dizer que foi no ano de 1986 que

apareceram os primeiros vírus no sentido que os

conhecemos hoje. Os vírus para Apple II, especial-

mente o Elk Cloner, e os ensaios acadêmicos de

Cohen tinham outras considerações.

O conceito verdadeiro de “vírus

de computador”

O vírus de computador é um programa

que se assemelha a um vírus biológico. Inicial-

mente, o termo “vírus” (do latim: veneno) foi

utilizado como sinônimo de veneno e se referia

a agentes de natureza desconhecida que pro-

vocavam diversas doenças. Vírus de computa-

dor são programas capazes de se autorreplicar

e se anexar a outros arquivos (infecção), de for-

ma que, quando um arquivo infectado é acio-

nado, o código do vírus é executado juntamen-

te e busca realizar nova infecção.

Os sintomas de uma infecção por um ví-

rus de computador em um sistema variam de

acordo com a tecnologia usada pelo vírus bem

como pelo seu tipo. Muitos dos vírus mais re-

centes simplesmente não apresentam sinais de

infecção nem possuem características de ma-

nifestação perceptível a fim de se manterem

despercebidos o maior tempo possível.

Quando os vírus de computador foram cri-

ados, os seus implementadores colocaram como

característica básica apresentar comportamen-

tos similares aos de vírus biológicos.  Muitos dos

programadores que criaram os populares vírus

não tinham ideia de que, um dia, programas des-

sa categoria teriam quesitos básicos para ser

considerados criaturas com vida artificial. Reali-

zando um paralelo entre as características dos

vírus biológicos e a sua correspondência com os

vírus de computador temos:

– Reprodução: Os vírus de computador se

reproduzem a partir da sucessiva cópia de seu
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código, podendo com isso infectar outros progra-

mas ou outros computadores.

– Crossing-over: Alguns vírus de computa-

dor sofisticados conseguem recombinar caracte-

rísticas entre si para produzir novos tipos de vírus.

– Latência: Alguns vírus de computador

permanecem inertes até que as condições

ambientais lhes sejam favoráveis (ex.: os vírus

que se manifestam em dias marcados como o

Sexta-feira 13, Michelangelo etc.).

– Alimentação: Os vírus de computador reti-

ram energia e informações (dados) do hospedeiro.

– Mimetismo: Alguns vírus de computador,

conhecidos como vírus furtivos (técnicas stelth),

tentam evitar a sua detecção, forjando informações,

fazendo com que o sistema fique com a mesma

aparência de antes da infecção.

– Mutação: Muitos vírus de computador se

modificam cada vez que duplicam. É importante res-

saltar que essa modificação, notada na mutação,

pode acontecer não intencionalmente, isto é, ao ser

transferido de um computador a outro, por exem-

plo, algumas partes do vírus podem sofrer alterações.

Tecnologias relacionadas

a vírus de computador

As tecnologias virais são usadas para criar vírus

mais complexos e com maiores capacidades. As prin-

cipais aplicações e utilizações dessas tecnologias são:

– Prolongar o tempo para escrever código

antiviral (demorar a se criar uma cura);

– Aumentar e dificultar o tempo de detecção

de objetos infectados;

– Manter o vírus ativo e replicando-se pelo mai-

or tempo possível;

– Restringir ao máximo a aquisição de co-

nhecimento (Know How) viral por parte das em-

presas antivírus (ex.: antidebug, autodestruição).

a) Métodos Anti-Heurísticos

Anti-Heurística é a tecnologia usada pelas viro-

ses computacionais para burlar a proteção dada pelos

métodos heurísticos e emuladores dos sistemas

antivírus. Diversas técnicas são utilizadas nesse intento.

Os sistemas antivírus tentam pseudoexe-

cutar e/ou emular o código do arquivo suspeito na

busca de indícios característicos de viroses com-

putacionais. A primeira forma de se tentar evitar

isso é usar funções não documentadas, as quais pro-

vavelmente os emuladores dos antivírus não “sabem

pseudoexecutar”. As funções não necessariamen-

te têm de estar fazendo parte do algoritmo funci-

onal do vírus (vide antidebug) podendo apenas

estar em algum lugar do código viral para iludir

a heurística.

Outro método, mais antigo, porém funcional

com diversos produtos atuais, é “emular” o término

do código viral com uma instrução de salto incondici-

onal (“JMP”) para o final do arquivo ou o próprio início,

mas que, na verdade, não salte para o destino espe-

cificado. Com isso, muitos emuladores heurísticos

param de analisar o arquivo. Importante é ressaltar

que essa técnica se torna mais funcional se coloca-

da antes da rotina de codificação (“encriptação”) do

vírus, pois toda codificação (“encriptação”) é tida

como “suspeita” pelos sistemas antivírus. Exemplo:

Emulação anti-heurística de término

CALL AV

FORA4AC:

MOV AH,4AC; 4AC em AX termina a exe-

cução na interrupção 21h

INT 21H

JMP SEGUE

AV:

MOV BYTE PTR [FORA4AC+1],2CH

RET

SEGUE:
...
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Outra técnica (bem mais antiga) é de “estou-

rar” o tempo de verificação heurística do arquivo.

Tendo-se em conta que alguns dispositivos heurís-

ticos dos antivírus possuem um tempo máximo de

verificação e pseudoexecução de código, utiliza-se

um grande laço de repetição na tentativa de que

esse tempo passe e então o mecanismo de verifica-

ção heurística pare a sua verificação. Por exemplo:

Emulação anti-heurística

de “estouro de tempo”

MOV CX,0FFFFH; valor para o loop (Máximo

num reg de 16 bits)

ANTI_1:

JMP     ANTI_2   ; salto incondicional p/

anti_2

MOV     AX,4c00H ; isso “terminaria” o pro-

grama

CALL    int 21H  ; chamada do Sist Op

ANTI_2:

       LOOP    ANTI_1   ; loop anti_1

b) Residência em memória

Residência em memória é a técnica que per-

mite ao vírus de computador permanecer alocado

em um espaço de memória RAM. Essa tecnologia

permite diversos benefícios para a infecção viral.

Como exemplo, um vírus de computador que in-

fecte no evento de abertura de arquivos e que

esteja residente em memória pode infectar inú-

meros arquivos ao ser executada uma varredura

por um software antivírus, por exemplo.

A maioria dos software antivírus executa uma

verificação no vetor de memória principal em

busca de viroses residentes. Isso provocou o sur-

gimento das técnicas de invisibilidade em me-

mória. A técnica de residência em memória atual-

mente é usada (quando é usada) por períodos

curtos a fim de deixar o vírus o mais despercebido

possível, visto que o monitoramento de memória

e os algoritmos heurísticos dos software antivírus

evoluíram bastante em performance e acurácia.

c) Retrovirosidade

Os retrovírus são viroses computacionais

que usam técnicas para anular a ação e/ou desati-

var os mecanismos dos sistemas antivírus. Partem

do princípio que, se o antivírus não funcionar, mas

parecer que está funcionado, ter-se-á um ambi-

ente favorável por muito mais tempo para que

as replicações ocorram, e a propagação do vírus

seja garantida.

As técnicas de “retrovirosidade” tentam de-

sativar da memória os mecanismos de verificação

em tempo real, adulterar arquivos do antivírus que

sejam responsáveis por alertas e/ou afins, bem

como remover o carregamento do sistema anti-

vírus durante a inicialização do sistema operacional.

Obviamente que quanto mais sutis forem as ações,

mais garantidos serão os resultados.

Abaixo é apresentado um antigo exemplo de

código demonstrando uma rotina com esse objeti-

vo. Essa rotina foi retirada a partir de um programa

criador de viroses computacionais (N.R.L.G - Nuke

Randomic life Generator). A rotina visa remover

da memória o antigo antivírus VSAFE:

Exemplo de código “retroviral”

ANTI_V:

MOV AX,0FA01H; REMOVE VSAFE DS MEMORIA

MOV DX,5945H

INT 21H

RET

Existem relatos de vírus que foram lançados

em conjunto, apenas com um pequeno tempo de
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diferença entre os dias, em que o primeiro afetava

os sistemas antivírus, “preparando” o caminho para

o segundo se propagar. Esse relato é conhecido no

meio da comunidade de “Vx”5, mas o autor deste

trabalho não encontrou qualquer documentação ou

código a respeito desses vírus.

d) Encriptação

A “encriptação” é o método pelo qual os codi-

ficadores virais permitem aos vírus “esconder” o seu

código, dificultando a desmontagem (unassem-

bled) do mesmo e, com isso, facilitando o seu es-

tudo para uma “vacina” ou afim. A “encriptação”

viral se divide basicamente em dois tipos: a de

chave fixa e a de chave variável.

A “encriptação” com chave fixa não é mais usa-

da e há tempos é tida como um verdadeiro “peca-

do” no meio dos “Vxs”, pois facilita grandemente a

descoberta da decodificação (“desencriptação”)

de código e, com isso, a depuração do espécime

viral. A chave variável pode ser conseguida, por

exemplo, lendo-se um valor qualquer da CPU e

atribuindo esse valor (que se torna aleatório para

cada infecção) como chave de criptografia.

Por exemplo:

Escolhe-se um método de geração de um

valor para a chave:

Código de geração de chave criptográfica

IN  AL,4: pega um valor randômico do “clock”

MOV BYTE PTR [DECR], AL: salva o valor

como própria chave

Depois disso, aplica-se a chave conseguida

a uma rotina de criptografia:

Código de “encriptação”

ENCRIPT:

LOADSB : carrega um byte

XOR AL,BYTE PTR [DECR]  ;faz uma op “xor” do

byte com própria chave

 STOSB :armazena o byte

 LOOP ENCRIPT:loop

 RET:retorna para a chamadora

 DECRIPT DB 0: chave de decriptação valor 0

Na verdade, praticamente qualquer algorit-

mo de criptografia poderia ser usado, e uma

criptografia com base no operador XOR pode tor-

nar-se bastante robusta em um vírus de computa-

dor quando sequenciada ou complementada com

a precedência de outras operações matemáticas.

e) Polimorfismo

O polimorfismo é uma técnica aplicada já

há algum tempo e se tornou padrão para todos

os tipos de vírus computacionais, sejam eles para

DOS, boot, macro, Windows, Linux ou multiplata-

formas (Windows-Linux)6, pois se tornou uma

condição para sobrevivência da entidade artifi-

cial, sem a qual se torna uma presa fácil para os

sistemas antivírus.

Os vírus polimórficos executam uma cripto-

grafia “mutante” do próprio código com uma

chave aleatória e com combinações de vários

algoritmos de codificação/decodificação (“en-

criptação/desencriptação”), objetivando a mo-

dificação do próprio código executável. Com

a aplicação dessa polimorfia, os mesmos pas-

sam a não poder ser detectados pela técnica

de assinaturas, pois o seu código é modificável.

5 “VX” é uma abreviatura usada para designar a comunidade mundial de codificadores de vírus.
6 Desmitificando um errôneo pensamento geral, existem vírus para Linux, Unix e para as mais diversas plataformas de S.O. conhecidos.
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Fragmento de código para polimorfismo

MOV AL,[BP+VALUE]

MOV [BP+VALUE1],AL

MOV AH,40h

LEA dx,[BP+DEL1]

MOV CX,DEL2 - DEL1

INT 21h

LEA SI,[BP+C_START]

LEA DI,[BP+VIRUS_END]

MOV CX,VIRUS_END - C_START

CALL CRYPT1

JMP WRITE

CRYPT:  ; Encriptação

LODSB

Push CX

NOP

MOV CL,4

ROL AL,CL

NOP

NEG AL

ROL AL,CL

NOP

POP CX

STOSB

NOP

LOOP CRYPT

RET

NOP

WRITE:

Alguns vírus polimórficos mais complexos

utilizam algoritmos avançados para a geração do

seu código decodificador (“desencriptador”); as

instruções anteriores, que passam de um ar-

quivo infectado para outro, podem ser mistu-

ras com instruções que não modificam nada (ex.:

NOP, STI, CLC etc). O carregamento e a modificação

de chaves e outros parâmetros de criptografia

também são criados usando blocos aleatórios,

que podem ter quase todas as instruções dos

processadores Intel (ex.: ADD, SUB, XOR, OR, SHR,

SHL, PUSH, POP etc.), com todos os modos de

endereçamento possíveis.

f) Metamorfismo

Existe muito pouca documentação a respei-

to da tecnologia de metamorfismo viral. Metamor-

fismo nos vírus de computador significa que seu

vírus contém alguns dados criptografados, usa-

dos para gerar novas cópias polimórficas. A nova

cópia polimórfica será executada depois de sua

criação, que poderá conter instruções de diver-

sos tamanhos, pois ocorre um “polimorfismo da

cópia polimórfica”.

g) Permutação

Os vírus permutantes realizam “trocas de

posição” de blocos do próprio código. Eles são

capazes de alterar a ordem de execução das

rotinas internas de forma a ficarem diferentes,

mas com um mesmo funcionamento. Vírus per-

mutantes não contêm dados criptografados; eles

usam uma cópia atual para gerar novas cópias

polimórficas e sempre conseguem obter o tama-

nho das próprias instruções. Isso pode ser feito

complementando todas as instruções para que

estas sempre tenham um mesmo tamanho fixo

(pode-se, por exemplo, complementar com ins-

truções “NOP” até se atingir o tamanho neces-

sário para se igualar com o tamanho dos ou-

tros blocos).

h) Invisibilidade

Entende-se por invisibilidade (técnicas STELTH ),

em vírus computacionais, a arte de implementar

um vírus de computador que procura esconder

sua presença e/ou ação do sistema como um todo
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(S.O., antivírus e mesmo do usuário). Quando um

arquivo é criado, modificado ou apagado, são

geradas modificações diversas nas informa-

ções dos arquivos afetados; se alguma ação é

executada no sistema, ocorrerão alterações na

memória principal, e serão realizadas chama-

das ao sistema operacional, solicitando inter-

rupções, APIs e correlatos. Os vírus com tecnolo-

gia de invisibilidade procuram “apagar rastros

de suas ações” como, por exemplo, retornando

a hora e data do arquivo antes da infecção, o

que impede, por observação explícita, a verifi-

cação de uma alteração no arquivo.

Código para restaurar a data

e hora de um arquivo

MOV   ax,5700h ; pega hora e data

INT  21H  ;

MOV hora,dx ; salva a hora na variável

“HORA”

MOV data,cx; e salva a data na variável

“DATA”

- >aqui entrariam ações de infecção etc.

MOV  ax,5701h  ; restaura  MOV  dx,hora

; hora

MOV  cx,data ; data

INT   21H ;

Como foi demonstrado, bastaria serem guar-

dados os valores iniciais de data e hora para se

ter uma “invisibilidade” no diretório. Comple-

menta-se também restaurando os atributos ori-

ginais do arquivo (que podem ter sido removi-

dos para permitir a gravação no mesmo). Ou-

tra forma de invisibilidade no diretório seria a es-

colha aleatória de nomes parecidos com os de

arquivos do sistema operacional (que geralmen-

te são desconhecidos da maioria dos usuários co-

muns) em locais pouco acessados pelo usuário

(como a pasta system do Windows) e também a

alteração do atributo para “oculto” (hidden).

Alguns vírus residentes em memória ficam

monitorando chamadas referentes à memória e,

ao interceptarem alguma verificação, realocam-se

para um setor já verificado ou para o disco rígido,

“escondendo-se” da função de verificação por par-

te do antivírus. A essa formidável e engenhosa

técnica se dá o nome de “invisibilidade em me-

mória”. Atualmente, com o monitoramento de

eventos do sistema operacional em operações

com arquivos no disco rígido, a invisibilidade só é

possível se for realizada uma nova cópia do arqui-

vo viral com um polimorfismo ou metamorfismo

para um outro local.

i)”Antidebug” (Antidepuração)

As técnicas “antidebug” tem por finalidade

evitar ou pelo menos dificultar ao máximo que um

analista de vírus ou afim consiga desmontar

(unassembled) o vírus. Quanto mais tempo a

estrutura do vírus ficar oculta, mais tempo ele

terá para sobreviver nos sistemas e poder se

propagar, visto que ainda não se terá uma vaci-

na ou método de desinfecção.

Basicamente a técnica consiste em utili-

zar operações “confusas” para “sujar” o algoritmo

ou escrever uma rotina que simule a invocação

de uma interrupção quando, na verdade, se quer

apenas lançar confusão. A própria técnica de

encriptação é utilitária no intento do “antidebug”,

pois dificultará o trabalho do analista na “disse-

cação” do vírus.

Um exemplo simples, para demonstração,

seria quando se deve utilizar variáveis para mar-

car se algo é verdadeiro ou falso (tipicamente

FLAGS, sejam elas booleanas ou multivalo-

radas). Quando alguém observa algo como uma
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comparação com “Y” ou “N”, rapidamente atenta

para o que se trata:

Exemplo de técnica antidebug

CMP BYTE PTR [FLAG],’Y’

...

MOV BYTE PTR [xxxx],’N’

...

A rotina seguinte tem um código-fonte que con-

tinua sendo entendido pelo programador,  mas quan-

do se depura é muito difícil de se dar conta que esse

“84H” é para uma comparação “booleana” (SIM/NÃO).

Outro exemplo de técnica “antidebug”

YES  EQU 84H

NO    EQU 27H

...

CMP BYTE PTR [FLAG],YES

...

Objetiva-se muito que seja usada a estratégia

do “menos óbvio possível” tendo-se em conta que

quem desmonta o programa (unassembled) não

sabe que o código do vírus está com embustes e

capturas de “APIs” ou “interrupções” ASM dissimula-

das. Logo essa tarefa, além de consumir muito mais

tempo, provoca cansaço ao analista, que  facilmente

poderá cometer erros e aumentará “escalavelmente”

o tempo do processo de estudo do vírus como um

todo, podendo incrementar-se de dias para sema-

nas o período de estudo e solução para o vírus.

j)”Autodestruição”

A “autodestruição” é uma característica

muito pouco encontrada nas viroses compu-

tacionais. Essa técnica é muito rara e consiste

no fato de conseguir apagar suas próprias có-

pias depois de um tempo prefixado ou no caso

de sua remoção do diretório corrente. A “auto-

destruição” objetiva principalmente não permi-

tir a depuração e o estudo do vírus, impedindo

que uma vacina ou afim seja criada. Apesar de

ser uma técnica muitíssimo interessante, não foi

adotada na comunidade “Vx” por não ser tão efi-

ciente quanto a encriptação e o antidebug bem

como por gerar vírus maiores e mais difíceis de

serem implementados.

Já se ouviu bastante falar no meio da comu-

nidade codificadora viral sobre alguns vírus capa-

zes de apagar parte do seu próprio código quan-

do percebem uma ação ou sua abertura por par-

te de algum programa (tipicamente uma depura-

ção). Doravante a implementação de um vírus de

computador com tal característica funcional não

é trivial e deve ser apenas uma lenda temática.

Conclusões

A disseminação do conhecimento tecnológico

dos vírus de computador pode permitir que diversos

artefatos sejam implementados para proteção e res-

guardo de qualquer ameaça virtual, sem que haja a de-

pendência de uma empresa específica ou mes-

mo do lançamento de uma correção para uma vi-

rose computacional qualquer. Espera-se que este

ensaio possa ser um real incentivo de estudo e pes-

quisa nesse universo formidável dos vírus e antivírus.
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humanos, cães, ratos, gado e roedores silvestres. O

homem também pode ser infectado pelo contato

direto com animais infectados ou, mais raramente,

por secreções de pessoas infectadas. Essa doença é
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pode ser potencialmente transmitida de uma pes-

soa para outra, pelos perdigotos, iniciando epide-

mias devastadoras.

Além das pandemias naturais que provo-

cou, a Y. pestis também se destacou ao longo da

história como agente de guerra biológica, tendo

sido usada para esse fim desde a antiguidade [3].

Há registros do uso da peste como arma biológi-

ca pelos espartanos contra os atenienses na guer-

ra do Peloponeso, entre 431 e 404 a.C, nas guerras

ao longo de toda a Idade Média, quando era co-

mum a prática de lançar cadáveres pestilentos

para dentro de cidades sitiadas (como fizeram os

turcos contra os genoveses no cerco à cidade for-

taleza de Kafka, na Crimeia, em 1346) e também

na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi

acusado de lançar vasos contendo pulgas conta-

minadas sobre cidades chinesas na Manchúria [3].

A Y. pestis também fez parte dos programas

de desenvolvimento de armas biológicas dos EUA

e da antiga União Soviética até a década de 1950,

nos quais foram desenvolvidos novos métodos

para a transmissão da doença independente de

um vetor e formas de incorporar a Y. pestis em

armamentos (weaponization), além da tecnologia

para a produção da Y. pestis em grande escala [3,4].

Segundo a Organização Mundial da Saúde

(OMS) [5], se 50kg de Y. pestis forem lançados por

aerosol sobre uma cidade com 5 milhões de habi-

tantes, ocorrerá a infecção de aproximadamente

150.000 pessoas, e o óbito de em torno de 36.000.

O espaço afetado pelo lançamento seria de 10km,

e o tempo de vida útil desse agente, de 1 hora.

Quimioterapia da peste

A peste bubônica, além de ser uma doença

grave, instala-se rapidamente no organismo. Isso

faz com que haja necessidade da administração

causada pelo bacilo Gram negativo Yersinia pestis,

uma bactéria surgida entre 1.500 e 20.000 anos

atrás, derivada da Y. pseudotuberculoisis [1].

A Y.pestis já foi responsável por três gran-

des e devastadoras pandemias de peste, causan-

do mais mortes que qualquer outro agente in-

feccioso conhecido e só deixou de ser uma gran-

de ameaça à saude pública a partir de 1925, quan-

do a grande população de ratos das cidades pas-

sou a ser controlada com mais eficiência, reduzin-

do assim a transmissão para os seres humanos.

Todavia, atualmente, a Y. pestis ainda persiste

endemicamente na maioria dos países do mun-

do, causando epidemias locais [2]. O esquema da

Figura 1 ilustra os ciclos silvestre e urbano da peste.

A infecção mais comum causada pela Y. pestis

é a bubônica, palavra oriunda de bubão, nome

dado aos linfonodos infectados pela bactéria. A

forma bubônica é letal em 50 % dos casos e pode

evoluir para a forma septicêmica, quando a bacté-

ria cai na corrente sanguínea, ou pneumônica,

quando atinge as meninges e os pulmões. Em

ambas as formas, a doença é letal em 100% dos

casos, sendo a pneumônica a mais perigosa, pois
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Peste pneumônica

secundária

Roedor
selvagem
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Peste bubônica
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infectada
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Figura 1 – Ciclos silvestre e urbano da Y. pestis.
As setas pretas indicam transmissão direta.
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imediata do tratamento quimioterápico, antes

mesmo dos resultados de exames laboratoriais.

A Y. pestis é vulnerável à maioria dos antibi-

óticos, com exceção da penicilina e seus deriva-

dos. A sulfonamida prontosil (Figura 2) foi um dos

primeiros fármacos utilizados no combate à doen-

ça, tendo reduzido a letalidade das formas pneu-

mônica e septicêmica de 100% para 50% [5–7].

Atualmente, estreptomicina, gentamicina, oxi-

tetraciclina, tetraciclina, cloranfenicol e doxiciclina

(Figura 2) são os fármacos em uso no combate à

peste. Todavia a estreptomicina ainda é o fármaco

de escolha para o tratamento da doença. Contu-

do, já foram detectadas cepas de Y. pestis multir-

resistentes a esses antibióticos em razão da aqui-

sição de plasmídeos transportadores de genes

de resistência. Essa característica, por ser plasmi-dial,

pode ser transmitida a outras cepas, o que aumen-

ta os riscos de a Y. pestis provocar outra pandemia

natural de proporções mundiais. Também existe o

risco de essas modificações serem feitas por en-

genharia genética, criando artificialmente cepas

multiresistentes e altamente virulentas de Y. pestis,

que podem ser utilizadas para fins terroristas. Sen-

do assim, é imprescindível a busca constante por

novos alvos moleculares em Y. pestis, a serem uti-

lizados no projeto de novos fármacos, como uma

alternativa no combate à doença.

Atualmente, há uma vacina disponível contra

a peste, mas é recomendada somente em casos de

proteção imediata, que inclui somente grupos de

alto risco, como pesquisadores e funcionários de

laboratórios, expostos frequentemente à contami-

nação. Tal procedimento requer a aplicação de mui-

tas doses, e o período de imunização é bem curto,

variando de um a dois anos. Além disso, a vacina

só é eficiente contra cepas nativas da Y.Pestis [8-10].

Ciclo do folato. Potencial alvo para a ação

de novos fármacos antipeste

O ciclo de síntese do ácido tetra-hidrofólico

constitui, atualmente, um dos principais alvos para

a quimioterapia de diversas doenças de origem

bacteriana. Inibidores do metabolismo do folato

são importantes não apenas na quimioterapia

dessas doenças, como também na do câncer [11],

visto que o folato age como coenzima em várias

reações celulares fundamentais e é necessário na

divisão celular em virtude de seu papel na

biossíntese de purinas e pirimidinas e, conse-

quentemente, na formação dos ácidos desoxir-

ribonucléico (ADN) e oxirribonucléico (ARN).

Uma perturbação nos caminhos do folato,

seja pelas sulfas, inibidoras da síntese de novo de

folato, ou por pequenos análogos do folato, que

inibem a reciclagem do metilenotetrahi-drofolato,

rapidamente leva a desequilíbrios na concentra-

ção de nucleotídeos e à morte celular [12,13]. De-

talhes das três reações envolvidas na reciclagem

do metilenotetrahidrofolato (MTHF) são

mostrados na Figura 3. Na reação da timidi-

lato sintase (TS), essencial para a biossíntese

Figura 2 – Principais fármacos usados no tratamento da peste:
(a) Oxiciclina, (b) Oxitetraciclina, (c) Tetraciclina, (d) Gentamicina,

(e) Estreptomicina, (f ) Prontosil, (g) Cloranfenicol.
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de novo de pirimidina e replicação de ADN, o

MTHF é convertido em dihidrofolato (DHF). Subse-

quentemente, o DHF é processado pelas enzimas

dihidrofolato redutase (DHFR), até tetrahi-

drofolato (THF), e SHMT, que regenera o MTHF [14].

A Serina hidroximetiltransferase

A SHMT é uma das três enzimas que com-

põem o ciclo do folato e converte serina em glicina,

transferindo um grupo metileno ao THF. Diferente

das outras enzimas do ciclo, essa enzima é pouco

estudada e não tem sido vista na literatura como

um alvo para quimioterapia.

Neste trabalho, a YpSHMT foi proposta como

um alvo potencial para o desenvolvimento de fár-

macos antipeste. Como não há estrutura tridimen-

sional dessa enzima disponível no PDB [15,16], foi

proposto e validado um modelo teórico de baixa

resolução, construído por modelagem por homo-

logia, para essa enzima. Esse modelo foi poste-

riomente utilizado no estudo das possíveis dife-

renças entre a YpSHMT e a HssSHMT, na expectati-

va de vislumbrar oportunidades que poderiam ser

úteis para o planejamento de potenciais protóti-

pos de novos fármacos antipeste. O estudo por

ancoramento molecular de potenciais inibidores de

SHMT propostos em um trabalho anterior [17] reve-

lou que esses fármacos têm potencial para ser em-

pregados como inibidores seletivos da YpSHMT.

METODOLOGIA

Construção do modelo

A modelagem da YpSHMT foi feita utilizando

o servidor SWISS-MODEL [18-19] e o programa

Swiss-PdbViewer [20]. Como a menor unidade fun-

cional dessa enzima consiste em um dímero,

composto de dois monômeros, construiu-se, ini-

cialmente, um modelo para cada um dos monô-

meros, que depois foram reunidos para a cons-

trução do modelo dimérico.

A sequência primária monomérica da YpSHMT

utilizada foi obtida do banco de dados Expasy [21],

sob o código Q8ZCR1, e a primeira etapa foi uma

busca pelas SHMTs com estruturas tridimensionais

depositadas no PDB [15,16], visando selecionar po-

tenciais moldes para a construção do modelo. Para

isso, utilizou-se o programa BLAST [22] no cálculo

do alinhamento múltiplo da sequência monomérica

da YpSHMT com as sequências das enzimas afins.

Como a similaridade sequencial mínima entre a

enzima alvo e os moldes para a construção de mo-

delos por homologia é de 35,00%, foram sele-

cionadas as SHMTs com identidade sequencial aci-

ma desse valor então disponíveis no PDB [15,16]: a

de E. coli (código PDB: 1DFO; identidade sequen-

cial=89,60%) [23] e a de Bacillus Stearotermophilus

(código PDB: 1KKJ; identidade sequencial=58,70%)

[24]. As duas enzimas foram, então, escolhidas

como moldes para a construção do modelo, por

alinhamento múltiplo, para a YpSHMT.

O alinhamento múltiplo da sequência mo-

nomérica da enzima alvo (YpSHMT), obtida previ-

Figura 3 – Ciclo metabólico do folato
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amente em formato FASTA (Figura 3) a partir do site

Expasy [21], foi feito com o monômero A de cada

enzima molde. Esse alinhamento foi ajustado manu-

almente de acordo com os alinhamentos de SHMTs

propostos por Alfadhli et al. [14] e por Scarsdale et

al. [23] e submetido ao servidor SWISS-MODEL [18-

21] na opção “modo de abordagem inicial” (first

approach mode), com o objetivo de se obter o mo-

delo monomérico tridimensional inicial chamado de

“molde protomérico”. Tal molde  da cadeia A obtido

com esse procedimento foi, então, sobreposto às

cadeias B das enzimas molde, previamente sobre-

postas, em uma janela do programa SPDBViewer [20],

com o intuito de gerar as coordenadas do molde

protomérico do monômero B do modelo. Depois

desse procedimento, as coordenadas do molde

protomérico B foram copiadas para o mesmo

arquivo de coordenadas do molde protomérico

A, gerando-se, assim, um único arquivo de tex-

to reunindo as coordenadas dos dois monômeros.

Esse arquivo foi, posteriormente, aberto no progra-

ma SPDBViewer [20] e convertido em um arquivo

no formato .pdb. Dessa forma foi obtido o molde

protomérico do dímero da YpSHMT por alinhamen-

to múltiplo.

Montagem e validação das holoenzimas

A montagem da holoenzima YpSHMT/coen-

zima/cofator, depois da construção do modelo

inicial para a apoenzima, foi feita pela da sobrepo-

sição, utilizando o programa SPDBViewer [20], do

esqueleto do modelo à estrutura tridimensional da

EcSHMT, complexada com a coenzima Piridoxal

fosfato ligada a glicina (PLG) e com o cofator THF

na forma de 5-formil-tetrahidrofolato (FFO) (Fi-

gura 4). Nesse procedimento, as coordenadas da

coenzima e do cofator da estrutura cristalina, no

formato .pdb, foram copiadas para o arquivo .pdb

da apoenzima (YpSHMT).

O complexo HssSHMT/PLG/FFO foi montado

da mesma forma que o complexo YpSHMT/PLG/

FFO descrito anteriormente. Para isso, utilizou-se a

estrutura tridimensional monomérica da HssSHMT

depositada por Renwick et al. [25] no PDB [15,16],

depois da montagem do dímero da HssSHMT nos

mesmos moldes que para o dímero da YpSHMT.

As holoenzimas obtidas conforme o pro-

cedimento descrito acima foram colocadas em

caixas d’água virtuais de aproximadamente

250nm3 (nm=nanômetro), contendo em torno

de 9.000 moléculas de água cada e minimizadas

com o campo de forças GROMOS 96 [26], imple-

mentado no pacote GROMACS 4.0 [27, 28]. As

etapas de minimização foram conduzidas, inicial-

mente, usando o algoritmo do máximo declive

seguido do algoritmo dos gradientes conjuga-

dos até atingir um gradiente de 1.0 Kcal.mol-1.nm-1.

Para checar a qualidade do modelo, ele foi

submetido à validação no servidor Biotech Vali-

dation Suite para estruturas de proteínas [29]. Fo-

ram executadas as análises de volume atômico

Figura 4 – Sequência monomérica da YpSHMT no formato FASTA.

Figura 5 – Estruturas do PLG e do FFO.
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pelo PROVE [30], a análise geométrica completa

pelo PROCHECK [31] e todas as análises do pro-

grama WHAT IF [32] disponíveis no servidor.

Adicionalmente, o modelo foi também submeti-

do ao servidor para avaliação de estruturas

Verify3D [33-35], com o objetivo de checar o ambi-

ente químico de cada resíduo, e teve o seu Z-score

calculado pelo programa PROSA 2003 [36].

Identificação dos resíduos

pertencentes ao sítio ativo

Para a identificação dos resíduos pertencen-

tes ao sítio ativo do modelo, foi feita inicialmente

a identificação nos alinhamentos propostos por

Alfadhli et al. [14] e Scarsdale et al. [23], dos resídu-

os correspondentes aos sítios ativos das estrutu-

ras cristalográficas da EcSHMT e da BsSHMT. Co-

nhecendo esses resíduos, foi possível identificar

os resíduos correspondentes ao sítio ativo da

YpSHMT através do alinhamento múltiplo com

EcSHMT e BsSHMT proposto inicialmente para a

construção do modelo.

Estudos por ancoramento molecular

As estruturas do PLG, do FFO e dos cinco po-

tenciais inibidores de SHMT estudados foram

construídas usando o programa Gaussian View do

pacote Gaussian 98® [37]. Depois desse procedimen-

to, as moléculas tiveram suas cargas atômicas parci-

ais calculadas no nível Hartree Fock com a base 6-

31G*, usando a abordagem CHELPG do pacote

Gaussian98® [37], e seus arquivos de topologia fo-

ram gerados no servidor Dundee PRODRG [38].

Os cálculos das energias de ancoramento do

FFO e dos cinco potenciais inibidores nos sítios ati-

vos da YpSHMT e da HssSHMT foram feitos por

programas AutoDockTools e Autodock 4.0 [39].

Os arquivos de entrada no formato adequado para

o Autodock 4.0 [39] (.pdbq) foram gerados no ser-

vidor Dundee PRODRG [38]. Os arquivos de entra-

da da YpSHMT e da HssSHMT usados para os cálcu-

los das energias de ancoramento foram os arqui-

vos de saída depois da minimização de energia

com o programa GROMACS 4.0 [27,28].

Os grids utilizados para os estudos de anco-

ramento nas enzimas foram definidos como

60x70x60Å (envolvendo todo o sítio ativo) para

ambas as enzimas com 0,375Å de espaço entre os

pontos do grid ou em torno de um quarto de uma

ligação C-C. Como parâmetro para o ancoramento

molecular, foi empregado o algoritmo genético

lamarkiano ou AGL [39], uma combinação entre o

algoritmo genético e os algoritmos de busca local

Pseudo-Solis e Wets (psw1) [39]. O número de con-

formações previstas para as simulações foi de 100,

e o número máximo de corridas realizadas pelo

algoritmo foi 27.000. As 100 conformações de me-

nor energia foram selecionadas pelo programa

como as melhores conformações dos ligantes nos

sítios receptores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Construção da apoenzima

Na primeira etapa deste trabalho, a sequên-

cia monomérica primária da YpSHMT foi alinha-

da às sequências primárias monoméricas da

EcSHMT e da BsSHMT, utilizando o servidor

BLAST [22]. Os resultados mostraram que a

YpSHMT tem, respectivamente, 89,60% e 58,70%

de similaridade sequencial com as enzimas men-

cionadas acima. Diante desses moldes com alta

identidade sequencial em relação à enzima alvo,

decidiu-se utilizá-los para construir um modelo

por homologia para a YpSHMT por alinhamento
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múltiplo. O alinhamento final utilizado para a constru-

ção do modelo foi obtido depois de ajustes ma-

nuais no alinhamento inicial fornecido pelo servi-

dor BLAST [22]. Esses ajustes se fizeram necessários

depois de uma inspeção visual, que mostrou as

regiões importantes das sequências de SHMT

não serem bem alinhadas pelo servidor. O alinha-

mento final obtido é apresentado na Figura 6.

O monômero do modelo foi sobreposto aos

dos moldes e da HssSHMT com o objetivo de cal-

cular os valores de desvio da raiz média quadrá-

tica (DRMQ) e checar sua compatibilidade estru-

tural com os moldes e com a HssSHMT. Os valo-

res de DRMQ obtidos foram de 0,08Å e 1,44Å em

relação à EcSHMT e à BsSHMT respectivamente,

e 1,07Å em relação à HssSHMT, confirmando, as-

sim, que os moldes são adequados para a constru-

ção do modelo, uma vez que essa faixa de DRMQ se

encontra no que normalmente se observa para mode-

los gerados por homologia.

Quanto mais baixo o valor de DRMQ, maior a

similaridade entre as estruturas comparadas. Um

DRMQ igual a zero indica que as estruturas são

idênticas. O valor de DRMQ de 1,07Å, obtido em re-

lação à HssSHMT, indica que o modelo, embora apre-

sente uma boa semelhança estrutural com a enzima

humana, pode apresentar diferenças estruturais no

sítio ativo suficientes em relação à HssSHMT, para a

proposição de inibidores seletivos. Todavia uma ins-

peção cuidadosa da sobreposição entre as duas

enzimas será necessária para a verificação dessas di-

ferenças e análise de sua viabilidade para a proposi-

ção de inibidores seletivos.

Validação do modelo

O gráfico de Ramachandran [40], obtido no

site do PROCHECK [31] (Figura 7) para o modelo, apre-

senta 98,3% dos resíduos nas regiões favoráveis.

Em relação às propriedades da cadeia prin-

cipal, não foram encontrados contatos ruins nem

distorções de carbonos alfa ou problemas de ener-

Figura 6 – Alinhamento da sequência monomérica da YpSHMT com as
sequências dos moldes escolhidos.

Figura 7 – Gráfico de Ramachandran para o monômero A do modelo.
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gia de ligações de hidrogênio. Também não foram

encontradas distorções dos ângulos de torção das

cadeias laterais, e todos os demais testes realiza-

dos apresentaram resultados dentro da norma-

lidade para modelos construídos por homologia.

O modelo dimérico também apresenta os princi-

pais elementos de estrutura secundária caracterís-

ticos das SHMTs, como pode ser observado na sobre-

posição com a EcSHMT apresentada na Figura 8.

Determinação dos resíduos do sítio ativo

A determinação dos resíduos corresponden-

tes ao sítio ativo da YpSHMT foi feita com base no

alinhamento aos moldes. Os resíduos da sequência

da YpSHMT que alinhavam com aqueles corres-

pondentes aos resíduos dos sítios ativos dos mol-

des seriam os resíduos do sítio ativo do modelo.

Foi observada maior similaridade em relação ao

sítio ativo da EcSHMT, com todos os resíduos idên-

ticos e da BsSHMT, que apresentou apenas um re-

síduo diferente. Em relação à HssSHMT, foram en-

contrados três resíduos diferentes; são eles:

Thr(A)145, Asp(A)146 e Lis(A)148, em vez de

Val(A)133, Asn(A)134 e um gap em YpSHMT (veja

Tabela 1). Inicialmente parece difícil planejar

inibidores seletivos para YpSHMT com base ape-

nas nessas pequenas diferenças. Todavia, se isso for

possível, esses compostos podem ser mais duráveis

como eficientes fármacos contra a peste, uma vez

que a grande similaridade entre SHMTs de diferen-

tes espécies pode ser um indicador de  baixo po-

tencial de mutação para essa enzima.

Estudos por ancoramento molecular

Nessa etapa do trabalho, o FFO e as es-

truturas de moléculas anteriormente propostas por

Figura 8  – Sobreposição entre as estruturas diméricas da YpSHMT
(preto) e da EcSHMT (cinza).

HssSHMT BsSHMT EcSHMT YpSHMT

Ser(A)43 Ser(A)31 Ser(A)35 Ser(A)35

Tir(B)63 Tir(B)51 Tir(B)55 Tir(B)55

Glu(B)65 Glu(B)53 Glu(B)57 Glu(B)57

Tir(B)72 Tir(B)60 Tir(B)64 Tir(B)64

Tir(B)73 Tir(B)61 Tir(B)65 Tir(B)65

Gli(A)110 Gli(A)95 Gli(A)98 Gli(A)98

Ser(A)111 Ala(A)96 Ser(A)99 Ser(A)99

Leu(A)133 Leu(A)107 Leu(A)121 Leu(A)121

Gli(A)137 Gli(A)111 Gli(A)125 Gli(A)125

His(A)138 His(A)112 His(A)126 His(A)126

Leu(A)139 Leu(A)113 Leu(A)127 Leu(A)127

Thr(A)145 Val(A)119 Val(A)133 Val(A)133

Asp(A)146 Asn(A)120 Asn(A)134 Asn(A)134

Lis(A)148 —- —- —-

Ser(A)193 Ser(A)173 Ser(A)175 Ser(A)175

Asp(A)218 Asp(A)198 Asp(A)200 Asp(A)200

His(A)221 His(A)200 His(A)203 His(A)203

Thr(A)244 Thr(A)223 Thr(A)226 Thr(A)226

His(A)246 His(A)225 His(A)228 His(A)228

Lis(A)247 Lis(A)226 Lis(A)229 Lis(A)229

Gli(B)293 Gli(B)256 Gli(B)263 Gli(B)263

Asn(A)377 Asn(A)341 Asn(A)347 Asn(A)347

Arg(A)392 Arg(A)357 Arg(A)363 Arg(A)363

TTTTTabela 1 – abela 1 – abela 1 – abela 1 – abela 1 – Resíduos pertencentes aos sítios ativos da HssSHMT,

dos moldes e da YpSHMT. Os resíduos diferentes daqueles da

YpSHMT são mostrados em negrito
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da Silva et al [17] como potenciais inibidores seleti-

vos para a SHMT de Plasmodium falciparum

(PfSHMT) (Figura 9) tiveram suas energias de

ancoramento nos sítios ativos da YpSHMT e da

HssSHMT avaliadas pelo Programa AutoDock 4.0 [39].

Depois da otimização pelo PRODRG [38], as

propostas foram ancoradas nos sítios ativos da

HssSHMT e da YpSHMT com a finalidade de fazer

uma comparação entre as suas energias de an-

coramento nos sítios ativos de ambas as enzimas.

Para o cálculo das energias de ancoramento,

foram utilizados os arquivos .pdb da HssSHMT e

da YpSHMT, depois da minimização de energia

no GROMACS 4.0 [27, 28]. As coordenadas origi-

nais da molécula de FFO foram retiradas de cada

sítio ativo para que, em seu lugar, fossem anco-

rados o próprio FFO e os inibidores. As respecti-

vas energias de ancoramento foram calculadas

pelo programa AutoDock 4.0 [39]. Depois do cál-

culo dessas energias, foram analisadas as 100

melhores conformações geradas para cada propos-

ta dentro de cada sítio ativo, pelas energias finais

de ancoramento – EFA (final docking energies).

As EFA são calculadas adicionando-se a energia

intermolecular final (final intermolecular energy)

à energia interna final do ligante (final internal

energy of ligand).

Os valores médios das energias de ancora-

mento (EA) calculados para cada ligante são apre-

sentados na Tabela 2, juntamente com os princi-

pais resíduos dos sítios ativos que interagem com

cada ligante. Os resultados apresentados na Ta-

bela 2 indicam que as interações tendem a ocor-

rer nos sítios ativos de ambas as enzimas, e os

inibidores, em todos os casos, apresentam me-

lhor energia de ancoramento média que o FFO.

Isso é um indicativo de que os cinco inibidores

propostos têm potencialmente mais afinidade

pelos sítios ativos das enzimas que o seu substra-

to natural (FFO). Como também pode ser obser-

vado na Tabela 2, todos os inibidores apresentam

valores de EFA bem melhores (mais negativos)

com a YpSHMT do que com a HssSHMT, resulta-

do que sugere que eles têm mais afinidade pela

YpSHMT e, portanto, podem ser considerados,

preliminarmente, como seletivos para a YpSHMT.

CONCLUSÕES

No presente trabalho, um modelo teórico

para a YpSHMT foi construído e validado pelas

técnicas de modelagem molecular. Esse modelo

foi o ponto de partida para as etapas posterio-

res do presente trabalho, que envolveram com-

parações com o sítio ativo da HssSHMT e estu-

dos por cálculos de energias de ancoramento

de potenciais inibidores seletivos. Na compara-

Figura 9 – Estruturas do FFO e das cinco propostas de inibidores.

Lig HssSHMT YpSHMT DEFA*,#

FFO - 3,35 - 4,29 0,94

Inib1 - 5,75 - 7,99 2,24

Inib2 - 6,70 - 9,43 2,73

Inib3 - 5,15 - 7,48 2,33

Inib4 - 5,05 - 7,06 2,01

Inib5 - 5,10 - 7,41 2,31

*Kcal.mol-1; #DEFA = EFAHssSHMT – EFAYpSHMT

TTTTTabela 2 – abela 2 – abela 2 – abela 2 – abela 2 – Valores de EFA (Kcal.mol-1) para

as melhores conformações
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ção entre os resíduos dos sítios ativos, pôde ser

observado que há três resíduos no sítio ativo da

HssSHMT diferentes do sítio ativo da YpSHMT. A

proposição de inibidores seletivos para essa

enzima deverá ser feita com base nas interações

dos ligantes com esses resíduos que poderão

ser observadas em estudos futuros por dinâmi-

ca molecular.

Os resultados dos cálculos das energias de

ancoramento apresentados na Tabela 2 mos-

tram que tanto o FFO quanto as propostas de

inibidores apresentam valores melhores (mais

negativos) com a YpSHMT que com a HssSHMT.

Entre os inibidores, o melhor resultado foi para

o inibidor 2, que apresentou, além do menor

valor de energia de ancoramento, a maior dife-

rença em relação a HssSHMT (2,73Kcal.mol-1). Esse

resultado sugere que essa proposta de inibidor

é muito promissora como inibidor seletivo para

a YpSHMT. Embora tenham apresentado valo-

res de energia de ancoramento um pouco mais

altos que o inibidor 2, todas os demais inibidores

apresentaram uma diferença de energia de

ancoramento superior a 2,00Kcal.mol-1 em rela-

ção a HssSHMT e, consequentemente, também

podem ser considerados como potenciais inibi-

dores seletivos da YpSHMT.

Partindo dos resultados do presente tra-

balho, faz-se necessária agora a execução de si-

mulações por dinâmica molecular para avaliar o

comportamento fisiológico da YpSHMT e da

HssSHMT com esses ligantes ancorados em seus

sítios ativos, com o objetivo de verificar as intera-

ções favoráveis à inibição seletiva da YpSHMT.

Essa informação é de extrema importância para a

eventual posterior otimização das estruturas des-

ses inibidores visando à obtenção de análogos

potencialmente mais efetivos como inibidores

seletivos da YpSHMT.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de métodos de análise e

de novas tecnologias de defesa contra um ataque

por agentes químicos tem papel estratégico funda-

mental no panorama mundial. Esse processo per-

mite uma independência estratégica no controle

ou  detecção mais rigorosos de armas químicas1.

Síntese e avaliação de copolímero
epoxidado na remoção de agente de

guerra química organofosforado

Marcos Carvalho Barcellos*

e Alcino Palermo de Aguiar*

RESUMO

Este artigo reporta a síntese de copolímeros epoxidados empregando metacrilato de glicidila (80%)

e divinil-benzeno (20%) empregando a  polimerização em suspensão aquosa. A reação foi conduzida

a 75ºC por 24h. A reação empregou N,N’-azo-bis-isobutironitrila (AIBN) como iniciador, assim como

uma mistura de metil-etil-cetona (MEC) e n-heptano (HEP) em diferentes proporções. Os copolímeros

sintetizados foram caracterizados por densidade aparente, espectrometria de infravermelho,

microscopia óptica (MO), microscopia eletrônica de varredura (MEV), sendo adicionalmente

avalidados os valores de área específica, diâmetro e volume de poros. Os resultados mostraram

que a condição de reação mais eficiente empregou uma proporção de diluentes MEC/HEP 70/30,

sendo obtido rendimento de 95%. O material sintetizado foi avaliado no processo extrativo do

organofosforado dietil-benzil-fosfonato (DBF) na concentração de 50mg/l e tempos de contato

de 1, 3, 6 e 24 horas. Os resultados de extração apresentaram uma eficiência de 10-23% de remoção.

PALAVRAS-CHAVE

Metacrilato de Glicidila; Divinil-benzeno; Copolímero epoxidado, extração, organofosforado.

* Dep. Eng. Química, IME, RJ, Brasil.

Entre os agentes químicos de guerra, os or-

ganofosforados são os mais utilizados, apesar de

terem recebido restrições quanto a essa aplica-

ção, pela Chemical Weapons Convention (CWC),

em vigor desde 1997. O uso desses materiais é fun-

damentado no seu baixo custo, elevada toxicidade,

fácil manufatura, bem como sua disponibilidade

(uso em larga escala como pesticida)2,3.

Copolímeros reticulados com monômeros

epoxidados vêm ganhando importância no contexto
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dissolvida em água, à temperatura ambiente, sob

agitação constante, por 24 horas. A gelatina e o

cloreto de sódio foram dissolvidos separadamen-

te em água quente (~50ºC) sob agitação magné-

tica, sendo posteriormente resfriados à tempe-

ratura ambiente. As soluções não salinas foram

previamente misturadas, e a solução de cloreto

de sódio foi então adicionada, completando-se

o volume de solução com água. A razão fase aquo-

sa/fase orgânica utilizada foi de 3:1 (v/v).

A fase orgânica foi preparada pela dissolu-

ção de iniciador (AIBN), 1% dos mols totais, na mis-

tura contendo os monômeros (MAG e DVB), à tem-

peratura ambiente e sob agitação magnética. Os

copolímeros sintetizados, empregando 0,08mol

de DVB e 0,32mol de MAG. À solução de monô-

meros foram adicionados os diluentes (MEC e HEP)

em uma razão de 200% v/v em relação à quanti-

dade total de monômeros.

Purificação dos copolímeros: os copolíme-

ros foram purificados mediante filtração a vácuo,

lavados com extrator Soxhlet com  álcool etílico

(24 horas), sendo posteriormente secos em estu-

fa a 80-90ºC por 24 horas15-16. Posteriormente  as

pérolas foram peneiradas, separando-se a faixa de

granulometria entre 35 e 48 mesh.

Caracterização dos copolímeros: a caracte-

rização do copolímero foi realizada por diferentes

técnicas: a) técnica de infravermelho (FTIR – Perkim

Elmer Spectrum 100); b) densidade aparente re-

alizada, usando o método do cilindro graduado17-18;

c) características ópticas e morfológicas foram ob-

servadas com um microscópio óptico Zeiss, stemi

2000 com magnificação de 100x, e microscópio ele-

trônico de varredura (Jeol JSM 5800LV), com magnifi-

cação de 5000x. As amostras foram cobertas com

ouro, e a morfologia de sua superfície foi observada

aplicando uma aceleração de 20Kv; d) Analisador  Au-

tomático de Adsorção Física Micrometrics, ASAP

científico em razão de várias possibilidades de

modificações nas suas propriedades físicas e

químicas4,5. Copolímeros reticulados com divi-

nil-benzeno têm grande emprego como extrato-

res em fase sólida6-7. Diversos trabalhos vêm estu-

dando a síntese, a modificação química e o em-

prego desse material na remoção de poluentes

de soluções aquosas.8-11

Nesse panorama, o objetivo deste artigo é

reportar uma nova metodologia de síntese de

copolímeros epoxidados à base de divinil-

benzeno (DVB), metacrilato de glicidila (MAG),

bem como avaliar esse material na remoção do

organofosforado (DBF).

EXPERIMENTAL

Neste trabalho, foram empregados os se-

guintes reagentes: divinil-benzeno comercial (45%

de DVB, contendo uma mistura de DVB e etil-vinil-

benzeno), gentilmente doado pela Nitriflex; inicia-

dor α,α’-Azo-bis-isobutilnitrila (AIBN,  Metacril); 2-

Hidroxietil-celulose (HEC, Cellosize QP100MH – Union

Carbide). Os demais reagentes foram comercial-

mente adquiridos: gelatina comercial, cloreto de

sódio (J.T.Baker), metacrilato de glicidila (Aldrich),

n-heptano, metil-etil-cetona e álcool etílico (Vetec),

todos com grau P.A.  As soluções aquosas foram

preparadas utilizando água Milli-Q.

Preparação dos Copolímeros: estes foram sin-

tetizados pela técnica de polimerização em suspen-

são aquosa via radical livre. Em um balão de três bo-

cas de fundo redondo com capacidade para 1.000

ml, o qual foi acoplado a um agitador mecânico, um

codensador de refluxo com um selo de óleo de

silicone e um termômetro12-14.  A fase aquosa foi

constituída por 0,02% p/v de 2-hidróxi-etil-ce-

lulose, 0,02% de gelatina e 5% de cloreto de

sódio. A 2-hidróxi-etil-celulose foi previamente
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2010 – o diâmetro médio de poro e o volume mé-

dio de poro foram determinados pelo método BJH

valendo-se das isotermas de adsorção/dessorção

de N
2
 em baixas temperaturas, e para a área espe-

cífica foi utilizada a equação de BET, os quais foram

obtidos a 77K, usando um aparato volumétrico de

alto vácuo.

Determinação da curva de calibração: a aná-

lise quantitativa de DBF por espectrofotometria de

ultravioleta (Varian – cary 50) foi conduzida em um

λ204nm. A curva de calibração foi plotada empre-

gando soluções contendo diferentes concentrações

de DBF (10, 20 40 e 50 mg/l). A leitura de absorbân-

cia foi realizada em triplicata. O gráfico envolveu a

correlação das absorbâncias versus concentração.

Ensaio de extração de DBF: uma solução pa-

drão de 50 mg/l de DBF foi preparada com água

Milli-Q. Uma massa de 0,200g de polímero foi colo-

cada em tubo plástico de 50ml, ao qual foram adici-

onados 25ml de solução aquosa de DBF (50 mg/l). O

tubo foi agitado por 1, 3, 6 e 24 h em agitador hori-

zontal a 240rpm. Ao final do processo, foi retirada uma

alíquota de 3ml, e avaliada sua concentração, empre-

gando UV-vis. Esses ensaios foram feitos em triplicata.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os copolímeros epoxidados foram sintetizados

com uma razão de MAG/DVB de 80/20, empregan-

do  polimerização em suspensão aquosa (Figura 1).

Os copolímeros foram sintetizados utilizan-

do diferentes proporções de metil-etil-cetona (MEC)

e n-heptano (HEP), diluentes solvatante e não solva-

tante, respectivamente. A proporção de diluição

utilizada foi de 200%, sendo os rendimentos obtidos

apresentados na Tabela 1.

 A caracterização física dos copolímeros sin-

tetizados foi iniciada pela determinação da den-

sidade aparente. Os valores de densidade aparen-

te de 0,68g/ml (RMAG1), 0,52g/ml (RMAG2),

0,42g/ml (RMAG3) e 0,34g/ml (RMAG4) podem

estar associados a uma diferença de porosidade

dos materiais.

Os espectros de infravermelho apresentaram

bandas do grupo éster19 (1735cm-1 e 1145cm-1), anel

aromático para-substituído19 ( 1450cm-1 e 800cm-1) e

do anel epóxido19-20 (1260cm-1 e 907cm-1), evidencian-

do a formação do copolímero epoxidado (Figura 2).

A MO indicou a existência de pérolas esféri-

cas (Figura 3). O copolímero RMAG3  apresentou

pérolas com a morfologia preservada, enquanto os

Figura1 – Síntese do copolímero epoxidado.

Copolímero Diluentes MEC / HEP (%) Rend (%)

RMAG1          100 / 0 94

RMAG2 80 / 20 95

RMAG3 70 / 30 95

RMAG4 60 / 40 94

Tabela 1 – Síntese dos copolímeros

Figura 2 – FTIR do copolímero RMAG3.
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copolímeros RMAG1, RMAG2 e RMAG4 possuíam

pérolas com morfologia comprometida. Esse re-

sultado pode estar associado com a estabilidade

da suspensão nos diferentes diluentes emprega-

dos na síntese dos copolímeros.

O MO indicou que o copolímero RMAG1 foi

constituído de pérolas translúcidas, o RMAG2 apre-

sentou uma predominância de pérolas opacas, e os

demais copolímeros demonstraram total opacidade

das pérolas, indicando assim, aumento na porosida-

de do material sintetizado (Figura 3).

As imagens de MEV (Figura 4) indicaram  maior

heterogeneidade nas superfícies dos copolímeros sin-

tetizados (RMAG4>RMAG3>RMAG2>RMAG1). Esse

fato pode estar associado ao maior caráter não

solvatante do diluente, ocasionado pelo maior per-

centual de n-heptano (Tabela 1).

O copolímero RMAG1, apresentando somen-

te pérolas com aspecto translúcido, mostrou uma

superfície mais homogênea. Esse fato pode indi-

car maior caráter de  material microporoso.

Os resultados de área específica, diâmetro

de poros e volume de poros para os copolímeros

RMAG2, RMAG3 e RMAG4 foram determinados por

meio de Analisador  Automático de Adsorção Física

(ASAP), e os resultados, apresentados na Tabela 2.

Figura 3 – MO dos copolímeros com aumento de 100x Figura 4 – MEV dos copolímeros aumento de 5000x

Área Diâmetro Volume médio
Copolímero Superficiala médio de  de porosb

(m2/g)  porosb (nm) (cm3/g)

RMAG2 10 103 0,03

RMAG3 36 193 0,17

RMAG4 16 312 0,12

a) equação BET do ASAP; b) equação BJH do ASAP

Tabela 2 – Características da estrutura porosa

dos diferentes copolímeros

Finalmente, os resultados de diâmetro de po-

ros na faixa de 20 a 500nm conferem aos copolí-

meros RMAG2, RMAG3 e RMAG4 características de

mesoporosidade21.

Considerando os resultados obtidos no processo

de caracterização, o copolímero RMAG3 foi selecio-

nado para os estudos de extração do organofosfo-

rado DBF. Essa escolha foi fundamentada na maior

homogeneidade física e morfológica desse copolímero.

A avaliação desse material na extração de DBF

foi conduzida  em processo batelada, empregando

uma solução de 50mg/l do analito e 0,2g de RMAG3.

Os ensaios foram conduzidos em diferentes tempos

de contato (1, 3, 6 e 24 h), sendo os resultados apre-

sentados na Figura 5. Os resultados apresentados

nessa figura 5 indicam um aumento de 2,5 vezes
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na eficiência de extração ao longo do tempo nos

ensaios de extração. Vale ressaltar que o copolímero

apresentou baixa eficiência, considerando o aspec-

to cinético, assim como forneceu um discreto au-

mento quando alcançou uma situação de equilí-

brio. Assim sendo, foi descartado qualquer outro

ensaio empregando maiores tempos de contato.

Esses resultados podem estar relacionados

com o baixo percentual de anéis aromáticos pre-

sentes em sua estrutura química, os quais permiti-

riam a remoção de DBF pelas interações π-π22-23.

CONCLUSÃO

Este artigo desenvolveu nova metodologia

de síntese de copolímeros epoxidados, usando

metil-etil-cetona e n-heptano como diluentes. Os

copolímeros foram produzidos em excelentes

rendimentos (95%). A mistura de diluentes con-

tendo uma proporção de MEC/HEP 70/30 forne-

ceu o copolímero com as melhores características

físicas e morfológicas. A baixa eficiência (~23 %) na

remoção do organofosforado (DBF) pode estar as-

sociada ao baixo teor de anéis aromáticos presen-

tes no copolímero. Estudos envolvendo a modi-

ficação química com o objetivo de aumentar sua

hidrofilicade e potenciais interações adicionais

estão sendo desenvolvidos no Laboratório de Sín-

tese Orgância do Instituto Militar de Engenharia.
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Uma rede ad hoc móvel (mobile ad hoc net-

work – MANET)     é um sistema autônomo de nós

móveis conectados por ligações sem fio. Não há

infraestrutura estática de comunicações como nos

roteadores das redes sem fio estruturadas ou na

estação rádio base (ERB) da telefonia móvel celu-

lar.  Nas MANET, todos os nós são livres para se des-

Emprego de redes tolerantes
a atrasos e desconexões
em cenários de emergência
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RESUMO

Em situações de desastre, as redes convencionais estão sujeitas a instabilidades, mudanças de topologia e

interferências ou podem ser inexistentes. Surgem então as redes tolerantes a atrasos e desconexões (Delay

and disruption Tolerant Networks – DTN) como uma solução para transmissão de mensagens em sistemas

com grandes atrasos e frequentes desconexões. Quando implementadas na forma de redes Ad Hoc móveis

(Mobile Ad Hoc Network – MANET), tornam-se uma solução autossustentável de comunicações. O objetivo

deste trabalho é avaliar o desempenho dos protocolos básicos de roteamento de uma MANET-DTN em um

cenário de atendimentos de emergência em três bairros da cidade do Rio de Janeiro. Aplicações dessa

tecnologia em outros cenários similares, por exemplo em operações militares, também são vislumbradas.
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locarem aleatoriamente, mudando assim a topo-

logia da rede de forma dinâmica.

As redes tolerantes a atrasos e descone-

xões (Delay and disruption Tolerant Networks –

DTN) são redes criadas para trabalhar em cená-

rios em que as desconexões são tão frequentes

que, na maior parte do tempo, não existe um cami-

nho completo entre uma origem e um destino [1]. A

união dessas duas tecnologias em uma MANET-DTN
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Amazônia, em virtude de suas características geo-

gráficas [2], em sistemas de comunicações militares

[5] ou em situações de desastre ou calamidade, quan-

do a infraestrutura de telecomunicações pode ter

sido parcialmente ou totalmente destruída [3] [4].

Para esses cenários, quando as opções de

meios de comunicação são restritas, uma solução

de sistema autossuficiente é a utilização de re-

des ad hoc com características de tolerância a

atrasos e conexões.

Diversos protocolos têm sido propostos para

aplicação nas MANET-DTN, sempre na tentativa de

se conseguir o melhor desempenho com a me-

nor alocação de recursos possível [6]. O estudo

dos protocolos Primeiro Contato [5], Entrega Di-

reta [5], Epidêmico [7] e PRoPHET [8] se faz neces-

sário não apenas para a compreensão do funcio-

namento dos protocolos específicos de roteamen-

to, mas também para a obtenção de referenciais de

desempenho para novos modelos de protocolos.

O simulador ONE (Opportunistic Network En-

vironment Simulator) [9], desenvolvido pela Hel-

sinki University of Technology, tem sido uma refe-

rência nos trabalhos sobre MANET-DTN, sendo

amplamente utilizado pela comunidade acadêmi-

ca para análise de desempenho de protocolos de

roteamento, como por exemplo, em [4], [10] e [11].

Esse simulador foi escolhido por ter seu có-

digo aberto (open-source) e porque foi desenvol-

vido com o propósito de melhor avaliar cenários

DTN. Seus desenvolvedores incluíram, na distribuição

original, os quatro protocolos testados.

TECNOLOGIAS, PROTOCOLOS E PADRÕES

DE MOVIMENTO EM  MANET - DTN

Delay and disruption tolerant networks

Nas MANET tradicionais, os protocolos de

roteamento visam estabelecer caminhos fim a fim

cria um sistema de comunicações autossusten-tável,

versátil e passível de transmitir mensagens sem a

necessidade de um caminho fim a fim estabelecido.

Este artigo apresenta um estudo em que

se busca avaliar o desempenho de uma rede

MANET-DTN implementada para operar em um

cenário típico de desastre ou emergência.

O cenário simulado é composto por um cen-

tro de comando e controle, que concentra todas

as informações e decisões; hospitais, que fazem o

papel de pontos de atendimento; e ambulâncias,

que desempenham o papel de nós móveis e reali-

zam as operações de socorro, resgate e transpor-

te. O sistema de comunicações MANET-DTN fica

completamente embarcado nessa infraestrutura.

Por meio de simulações do sistema para três

diferentes bairros da cidade do Rio de Janeiro,

são avaliados os seguintes parâmetros de desem-

penho: percentual de mensagens entregues pela

rede e o retardo médio de entrega do sistema.

O restante do trabalho está organizado da

forma descrita adiante. A Seção II aborda os traba-

lhos relacionados com o tema em questão. A seção

III mostra as tecnologias, protocolos e padrões de

movimento típicos de redes MANET-DTN. A seção

IV faz breve resumo sobre o simulador utilizado

no trabalho (opportunistic network environment

simulator), os parâmetros de simulação e as carac-

terísticas dos cenários adotados. Os resultados obti-

dos nas simulações são apresentados na Seção V,

e o trabalho, concluído na Seção VI.

TRABALHOS RELACIONADOS

Apesar do desenvolvimento de sistemas de

comunicações cada vez mais eficientes, que propi-

ciam maior largura de banda e menor taxa de erros,

existem cenários nos quais tais sistemas não podem

ser empregados. Isso ocorre em regiões como a
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para comunicação, pelos contatos oportunistas.

Estes ocorrem diante de encontros não progra-

mados entre os nós. Quando adicionamos às

MANET as características das redes tolerantes a

atrasos e desconexões, a camada de agregação

(bundle layer) e a propriedade de receber-arma-

zenar-encaminhar mensagens (store-carry-

forward) [5], fazemos com que o sistema se tor-

ne assíncrono e, consequentemente, com uma

melhor acessibilidade, em particular para ambi-

entes com poucos nós [11].

Na propriedade receber-armazenar-encami-

nhar, um nó pode armazenar uma mensagem até

encontrar outro nó propício para o encaminha-

mento em direção ao destinatário. A decisão de

para qual nó repassar uma mensagem é a princi-

pal característica de um protocolo de roteamento

para DTN [11].

Quando a tecnologia DTN é utilizada em re-

des onde há movimentação dos nós, como nas

MANET, a comunicação entre um par de nós em

um determinado instante somente é possível

quando a distância entre eles é menor do que o

alcance da transmissão. O tempo de duração da

transmissão é determinado pelo período em que

a mobilidade permite que os nós permaneçam ao

alcance recíproco de transmissão.

Protocolos de Roteamento

O roteamento de uma MANET é realizado

pela própria mobilidade dos nós na rede, medi-

ante contatos oportunistas [11].

Os protocolos de roteamento de uma MANET-

DTN podem utilizar dois princípios básicos de

funcionamento: o repasse e a cópia de mensagens

(replicação).

O repasse é a transmissão da mensagem re-

cebida para um único nó. Essa abordagem tenta

reduzir o uso de buffer e o número de mensa-

gens transferidas, mas sofre de grandes atrasos

e baixa taxa de entrega.

Quando o nó faz múltiplas cópias das men-

sagens recebidas e, consequentemente, múltiplos

repasses, o sistema alcança atrasos mais baixos e

maior taxa de entrega [11]. Nesse sistema, a uti-

lização do buffer é intensa e, normalmente, vári-

as mensagens são descartadas pelos diversos

nós por falta de espaço de armazenamento.

O mais simples dos algoritmos de roteamen-

to, para o qual quase nenhuma informação sobre

a topologia da rede é necessária, é o algoritmo

de Primeiro Contato (First Contact – FC). Nele, o

nó simplesmente encaminha a mensagem a um

de seus vizinhos, aleatoriamente. Se o nó não pos-

sui contato com algum vizinho, ele armazena a

mensagem e a envia ao primeiro nó com o qual

vier a estabelecer contato. Dessa forma, a única

informação da rede que o algoritmo FC utiliza é a

conectividade local [5].

No protocolo de Entrega Direta (Direct Deli-

very – DD), a fonte mantém os dados até ao mo-

mento em que entrar em contato com o destino.

O DD utiliza recursos mínimos, dado que cada

mensagem é transmitida no máximo uma vez.

No entanto, pode incorrer em atrasos longos [5]

e frequentemente mostra baixo desempenho.

No protocolo Epidêmico, quando um nó en-

tra no alcance de transmissão de outro nó, uma

conexão é estabelecida. Em seguida, os nós tro-

cam suas listas de mensagens armazenadas.

Desse modo, as mensagens da lista recebida são

comparadas com as mensagens presentes no

nó, para determinar quais mensagens o nó não

possui. Feito isso, o nó solicita o envio de cópias

dessas mensagens. O processo de troca de men-

sagens se repete toda vez que um nó estabelece

contato com um novo nó, o que permite que as men-

sagens sejam rapidamente distribuídas pela rede. As-
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sim, quanto mais cópias de uma mesma mensa-

gem forem encaminhadas na rede, maior será a

probabilidade de essa mensagem ser entregue

ao destinatário, e menor será o atraso. Esse foi o

primeiro protocolo de roteamento proposto para

as redes DTN [7], e tem como característica o in-

tenso uso dos buffers, além da demanda elevada

de tempo de transmissão.

O protocolo de roteamento probabilístico

(Probabilistic Routing Protocol using History of

Encounters and Transitivity - PRoPHET) [8] usa

uma métrica que indica a probabilidade de um

nó entregar uma mensagem a um destinatário,

denominada previsibilidade de entrega. De acor-

do com [8], quando dois nós se encontram, uma

mensagem é enviada para o outro nó se a pre-

visibilidade de entrega ao destino for mais alta

no outro nó. Contudo, como o nó que repassou a

mensagem pode encontrar um nó melhor ou o

próprio destino final no futuro, a mensagem re-

passada não é removida do nó, mas fica armaze-

nada em buffer, desde que haja espaço disponí-

vel. Além disso, uma função de transitividade

também é usada [11].

Padrão de movimento

O modelo Movimento de Caminho Mais Curto

Baseado em Mapa (Shortest Path Map Based

Movement – SPMBM) faz uso de dados cartográficos

como base. Os nós escolhem um destino no mapa,

selecionando aleatoriamente um ponto dentre aque-

les previamente designados. O nó calcula o caminho

mais curto para o destino utilizando o algoritmo de

Dijkstra. O número de pontos do mapa depende da

construção do mapa e da seleção prévia de pontos de

interesse ou relevância para o cenário. Uma área onde

as estradas foram construídas com muitos pontos no

mapa será mais fácil de atrair os nós. Portanto, é possí-

vel que dois mapas idênticos, mas com pontos

distribuídos de diferentes formas, produzam di-

ferentes movimentos [12].

O padrão de movimento SPMBM foi seleci-

onado por ser o que mais se aproxima do utiliza-

do pelas viaturas dos órgãos de apoio à defesa

civil em deslocamentos entre dois pontos de in-

teresse. As semelhanças são devidas às necessi-

dades de objetividade na utilização da malha viá-

ria, com a escolha da rota viável mais curta entre

dois pontos.

SimulaçõesSimulaçõesSimulaçõesSimulaçõesSimulações

Como estudo de caso de utilização de uma

MANET-DTN como sistema de comunicações para

cenários de emergência, utilizamos três bairros do

Rio de Janeiro em cartas topográficas, retiradas

do site da prefeitura da cidade. A edição da carta

e a transformação das coordenadas geográficas

em parâmetros aceitos pelo simulador foram fei-

tas no software OpenJump, em sua versão 1.3.

As áreas utilizadas em cada simulação foram

de 3.391x5.348 metros (18,1km2) para o bairro de

Botafogo (Figura 1), 7.535x4.586 metros (34,6km2)

para o bairro do Méier (Figura 2) e 9.304x11.198

metros (104,2km2) para o bairro da Ilha do Go-

vernador (Figura 3).

Os cenários de simulação foram inicialmente

montados com o centro de comando e controle situ-

ado próximo do centro geométrico dos mapas en-

quanto os hospitais foram posicionados nos extremos,

buscando criar um cenário desfavorável, no que se

refere à distância entre os hospitais e o centro de con-

trole, como pode ser observado nas Figuras 1, 2 e 3.

Os nós móveis representam as mulas de dados, que

serão montadas nas viaturas (ambulâncias) utiliza-

das nas operações de socorro, resgate e transporte.

Para avaliação dos protocolos de roteamento,

foi utilizado o simulador ONE (Opportunistic Network
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Environment Simulator) [9]. O ONE é um simulador

fundamentado em eventos discretos, específico

para MANET-DTN. Ele combina modelagem de mo-

bilidade, roteamento DTN, visua-lização da simula-

ção e um conjunto de relatórios em um programa

escrito em Java. Todos os nós móveis utilizam o pa-

drão de mobilidade Shortest Path Map Based

Movement, e suas velocidades foram ajustadas para

tráfego “em situação de desastre”,  ou seja, compatível

com o tipo de pavimentação irregular passível de ser

Padrão de transmissão: IEEE 802.11g

Velocidade de transmissão 54Mbps

Tamanho da mensagem 1 a 2MB

Número de nós fixos 5

Centro de comando e controle (C2) 1

Hospitais 4

Tamanho do buffer dos nós fixos 2.100MB

Alcance de transmissão C2 300m

Alcance de transmissão hospitais 200m

Números de nós movies Variado (4 a 35)

Tamanho do buffer do nó móvel 999MB

Velocidade do nó móvel 20 a 60km/h

Alcance de transmissão 100m

Figura 1 – Cenário do bairro Botafogo

Figura 3 – Cenário do bairro Ilha do Governador

Figura 2 – Cenário do bairro Méier

Tabela 1 – Parâmetros das simulações
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encontrada em uma situação de desastre e a ma-

lha viária da região.

Foram realizadas simulações, cujos princi-

pais parâmetros de configuração de cada siste-

ma podem ser vistos na Tabela 1.

Na simulação, o tamanho das mensagens e

do buffer dos nós torna possível que todos os nós

sejam capazes de suportar cópias de todas as men-

sagens geradas, impedindo assim o descarte de

mensagens.  O número de nós móveis variou entre

4, 8, 15, 20, 25 e 35, com a finalidade de se deter-

minarem as alterações de desempenho do sistema

com a alteração da quantidade de nós.

Todas as simulações foram realizadas em um

período equivalente a 12 horas, com a criação

de aproximadamente 480 mensagens (40 men-

sagens por hora), com origem e destino selecio-

nados aleatoriamente.

Cada simulação foi executada cinco vezes, uti-

lizando sementes de geração de números aleatóri-

os diferentes, de modo que a adição de novas roda-

das apenas alteraria a terceira casa decimal da mé-

dia dos resultados.  Os resultados apresentados na se-

ção seguinte são os valores médios das cinco rodadas.

Análise dos resultados

As médias dos resultados das latências das

simulações, por bairro, podem ser vistas nas tabe-

las 2, 4 e 6.  As figuras 4, 6 e 8 mostram os gráficos

de comportamento das latências médias.

Nas Tabelas 3, 5 e 7, são apresentados os va-

lores médios das probabilidades de entrega, en-

quanto as Figuras 5, 7 e 9 mostram graficamente

o comportamento desse parâmetro.

Botafogo e Adjacências

Os valores das Tabelas 2 e 3, juntamente

com os gráficos das Figuras 4 e 5, mostram que,

para o cenário Botafogo, que abrange uma área de

18,1km², o comportamento das latências médias

dos protocolos Epidemic e PRoPHET são muito se-

melhantes a partir de 8 hosts móveis por hospital.

Protocolo
Direct

Epidemic
First

PRoPHET
Delivery Contact

4 Hosts NA 73.03 143.37 94.27

8 Hosts 90.93 29.41 81.37 31.01

15 Hosts 42..31 11.34 57.92 12.98

20 Hosts 37.15 7.97 49.15 8.87

25 Hosts 33.01 5.95 48.31 6.78

30 Hosts 28.36 5.60 47.37 6.42

35 Hosts 27.19 4.66 49.91 5.49

Tabela 2 – Latências médias em minutos – Botafogo

Protocolo
Direct

Epidemic
First

PRoPHET
Delivery Contact

4 Hosts 0,00% 78,96% 40,00% 83,19%

8 Hosts 27,92% 96,18% 62,24% 95,35%

15 Hosts 58,67% 98,47% 78,51% 98,30%

20 Hosts 72,23% 98,92% 84,55% 98,79%

25 Hosts 78,01% 99,38% 87,51% 99,25%

30 Hosts 78,26% 99,45% 86,07% 99,28%

35 Hosts 79,50% 99,37% 87,36% 99,29%

Tabela 3 – Probabilidades de entrega – Botafogo

0 5 10 15 20 25 30 35

200

150

100

50

0

Direct delivery
Epidemic

First contact
PRoPHET

Figura 4 – Latência média – Botafogo
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A latência, nesses protocolos, reduz à medida que

a quantidade de nós aumenta. A latência média

dos protocolos Direct Delivery e First Contact são

sensivelmente maiores, e díspares dos anteriores,

como esperado. Contudo pode-se perceber um

aumento na latência do protocolo First Contact, o que

está de acordo com as observações de Medeiros e

Salles em [13].

Méier

Os valores apresentados nas Tabelas 4 e 5, com-

binados com os gráficos das Figura 6 e 7, revelam o

comportamento  dos protocolos no ambiente simu-

lado Méier, que abrange uma área de 34,6km².  No-

vamente o protocolo First Contact apresenta um

aumento da latência para as maiores quantidades

de hosts móveis.  Os protocolos Epidemic e PRoPHET

apresentam um comportamento muito semelhan-

te, com pequena vantagem a favor do Epidemic.

0 5 10 15 20 25 30 35

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

Direct delivery
Epidemic

First contact
PRoPHET

Protocolo
Direct

Epidemic
First

PRoPHET
Delivery Contact

4 Hosts NA 129.31 205.61 140.72

8 Hosts 98.97 70.47 135.69 69.88

15 Hosts 47.39 20.36 86.42 24.31

20 Hosts 41.20 15.97 79.01 18.97

25 Hosts 36.41 11.58 71.24 13.06

30 Hosts 34.60 9.99 71.81 11.52

35 Hosts 35.02 9.35 71.48 10.65

Tabela 4 – Latências médias em minutos – Méier

0 5 10 15 20 25 30 35

200

150

100

50

0

Direct delivery
Epidemic

First contact
PRoPHET

Protocolo
Direct

Epidemic
First

PRoPHET
Delivery Contact

4 Hosts 0,00% 67,05% 26,06% 63,94%

8 Hosts 27,88% 88,13% 50,83% 87,26%

15 Hosts 56,10% 96,80% 70,62% 96,68%

20 Hosts 67,93% 98,19% 75,28% 98,03%

25 Hosts 77,30% 99,05% 80,75% 98,96%

30 Hosts 76,14% 99,02% 80,76% 98,94%

35 Hosts 78,37% 98,79% 79,16% 98,45%

Tabela 5 – Probabilidades de entrega – Méier
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1

0.9

0.8

0.7
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Direct delivery
Epidemic

First contact
PRoPHET

Figura 5 – Probabilidade de entrega – Botafogo

Figura 6 – Latência média – Méier Figura 7 – Probabilidade de entrega – Méier
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Ilha do Governador

Em razão de um comportamento não previs-

to, detectado nas simulações realizadas no ambien-

te Ilha do Governador, foram efetuadas simulações

extras com 50 e 90 unidades móveis. Os gráficos

dessas simulações são apresentados nas Figuras 8

e 9, estando os valores obtidos nas Tabelas 6 e 7.

A relativa baixa performance dos protoco-

los nesse ambiente simulado deve-se ao grande

isolamento dos nós. A configuração das rotas não

permitiu, em grande parte, que houvesse rotas

suficientemente próximas, nos raios de transmis-

são das unidades móveis. Assim, os protocolos

Protocolo
Direct

Epidemic
First

PRoPHET
Delivery Contact

4 Hosts NA 139.03 198.67 133.44

8 Hosts 87.73 66.37 126.31 68.45

15 Hosts 65.62 34.23 102.42 33.80

20 Hosts 56.36 27.65 93.38 25.71

25 Hosts 53.76 23.34 95.60 22.71

30 Hosts 48.95 20.36 95.10 19.83

35 Hosts 48.83 18.04 97.17 17.70

50 Hosts 44.79 15.21 100.13 14.60

90 Hosts 40.63 12.31 100.84 11.96

Tabela 6 – Latências médias em minutos – Ilha do Governador

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

200
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100

50
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Direct delivery
Epidemic

First contact
PRoPHET

Figura 8 – Latência média – Ilha do Governador

Protocolo
Direct

Epidemic
First

PRoPHET
Delivery Contact

4 Hosts 0,00% 56,68% 31,48% 52,97%

8 Hosts 35,96% 82,41% 51,90% 80,86%

15 Hosts 61,73% 86,89% 67,84% 85,57%

20 Hosts 73,32% 89,20% 73,22% 86,81%

25 Hosts 77,34% 88,98% 74,91% 85,52%

30 Hosts 78,87% 89,94% 74,84% 87,03%

35 Hosts 81,03% 89,33% 75,31% 87,01%

50 Hosts 85,90% 90,59% 76,62% 85,86%

90 Hosts 88,34% 89,16% 74,33% 85,21%

Tabela 7 – Probabilidades de entrega – Ilha do Governador
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contaram somente com oportunidades de encon-

tro das unidades móveis que fossem ao longo das

rotas, quer nos arredores dos pontos fixos, o cen-

tro de comando e controle e os hospitais, quer nos

poucos entroncamentos das rotas.

Mesmo assim, o comportamento do pro-

tocolo PRoPHET foi muito próximo do Epidemic,

perseguindo esse último assintoticamente.

Por força das características peculiares da

topologia do mapa de rotas, o protocolo DD apre-

sentou um desempenho, no que se refere à pro-

babilidade de entrega, superior ao PRoPHET, apro-

ximando-se do protocolo de referência, Epidemic,

quando são consideradas 90 unidades móveis.

Figura 9 – Probabilidade de entrega – Ilha do Governador
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Para 50 unidades móveis, pode-se observar  gran-

de aproximação nas probabilidades de entrega

dos protocolos DD e PRoPHET.

Contudo, a latência para 50 e 90 nós mó-

veis teve o comportamento previsto, ficando seu

valor bem acima dos valores obtidos para os pro-

tocolos PRoPHET e Epidemic.

CONCLUSÃO

Da análise dos resultados das simulações,

podemos concluir que os protocolos que replicam

mensagens, como o Epidêmico e o PRoPHET, pos-

suem desempenho adequado para uso em situa-

ções de desastre, desde que o sistema esteja ajus-

tado para que haja um número relativamente pe-

queno de descarte de mensagens.

A proximidade dos resultados dos protocolos

Epidêmico e PRoPHET induz à utilização do PRoPHET,

por ser um protocolo com menor número de repli-

cações de mensagens e, consequentemente, me-

nor uso dos recursos do sistema. Tais características

o tornam mais econômico no que se refere a gasto

de energia de transmissão e custo de armazenagem.

De acordo com [13] a manutenção do equilí-

bro entre o tamanho das mensagens e o tamanho

dos buffers permite a obtenção do desempenho

esperado do sistema, fazendo-se necessário o co-

nhecimento do tamanho dos buffers dos nós e o

acompanhamento do tamanho médio das mensa-

gens expedidas.

Além disso, o estabelecimento, minimamen-

te conveniente de rotas que se aproximam, inde-

pendente das dimensões da área de abrangência

na qual o sistema atua, com possibilidade do au-

mento de rotas entre os pontos fixos, é fator im-

portante de análise. O mapa de rotas utilizado

nas simulações da Ilha do Governador impactou,

com grande abatimento, na performance de to-

dos os protocolos utilizados. Aumentar o raio de

transmissão das unidades móveis pode não ser

uma solução ótima, visto que aumenta o consu-

mo de energia pelos transceptores.

Assim, ficou indicado a superioridade dos

protocolos replicadores, Epidemic e PRoPHET, em

relação aos protocolos que utilizam o repasse das

mensagens como forma de propagação de dados.

Com base nos estudos que deram suporte

para este trabalho, é possível afirmar que, em situa-

ções de desastre, a utilização de MANET-DTN com o

protocolo de roteamento PRoPHET é a solução mais

indicada, em virtude de baixos custos envolvidos no

armazenamento e transmissão das mensagens e à

baixa latência apresentada pelas simulações.
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CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA CSS

PARA DEPOSIÇÃO DE CÉLULAS SOLARES DE

CDS/CDTE SEM QUEBRA DE VÁCUO
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de Oliveira Cruz, DSc

Curso: Pós-Graduação em Ciência dos Materiais
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As células solares de CdS/CdTe constituem

hoje importante fração das vendas de foto-

voltaicos no mundo. A otimização desses disposi-

tivos, em termos de eficiência e método de fabri-

cação, com o objetivo de reduzir os custos, está

sendo investigada em vários centros de pesquisa,

em razão da demanda, nos últimos anos, de uma

fonte de energia limpa e confiável.

Este trabalho envolveu a construção de um

sistema de deposição de CdS e de CdTe, tratamen-

to a vapor de CdCl2 e deposição de ZnTe sem que-

bra de vácuo e a comparação das células solares

assim fabricadas com as produzidas anteriormen-

te, com quebra de vácuo, no Laboratório de Filmes

Finos do Instituto Militar de Engenharia (LFF-IME).

O sistema construído envolveu a movimen-

tação por rotação do substrato para as regiões de

deposição, o que permitiu a produção de células

solares em um tempo relativamente curto, da or-

dem de 120min. Esse tempo foi consideravelmen-

te menor que o necessário para produzir células

solares do mesmo tipo com quebra de vácuo.

O novo sistema permitiu que os substratos

fossem posicionados na região de deposição de-

pois que os blocos de grafite da fonte e do subs-

RESUMOS DE TESES E DISSERTAÇÕES

trato já estivessem aquecidos, o que levou a uma

alta taxa inicial de nucleação e, consequentemente,

à formação de filmes densos e contínuos, adequa-

dos para a produção de células de alta eficiência. O

efeito do oxigênio também foi avaliado, mostran-

do-se benéfico tanto para a produção de filmes

mais compactos como para a produção de células

com tensão de circuito aberto maior que 700mV,

na configuração vidro/ITO/CdS/CdTe/C:CuTe/Ag.

Por outro lado, o maior valor de eficiência ob-

tido foi 4,9% para uma célula solar com área de

1cm2, valor próximo ao obtido com quebra de vá-

cuo no LFF-IME e bem menor que o observado em

outros centros de pesquisa. Uma das possíveis cau-

sas para a baixa eficiência foi a deterioração das

fontes de matéria-prima, que levou a baixas densi-

dades dc corrente (~15mA.cm-2) e baixos fatores

de preenchimento (~45%).

A troca frequente das fontes e a otimização

da espessura das camadas, da concentração de

O
2
 durante as deposições e da preparação do

contato traseiro deverão levar a uma eficiência

maior das células produzidas pelo novo sistema.

SIMULAÇÃO E ANÁLISE DA EFICÁCIA

DAS TÉCNICAS DE BLOQUEIO

EM SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES:

ÊNFASE NO SISTEMA GSM

Autor: Alex Alvarez da Silva

Orientador: José Carlos Araujo dos Santos

Curso: Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Dissertação de mestrado defendida no IME em 24/07/09

Este trabalho aborda técnicas de interferên-

cias em sistemas de comunicações via rádio com

Doutorado

Mestrado



3o QUADRIMESTRE DE 2009       53

a finalidade de identificar as melhores técnicas

ou condições de bloqueio para cada sistema, co-

mercial ou militar.  A revisão bibliográfica realiza-

da para dar suporte a esta dissertação inclui as-

pectos diversos de sistemas de comunicações, em

particular: tipos de modulações, técnicas de espa-

lhamento espectral e técnicas de acesso múltiplo.

Fundamentos sobre bloqueio de RF também foram

identificados e destacados no trabalho.

É apresentado um estudo de caso para a con-

dição de bloqueio sobre os sistemas de telefonia

móvel comercial CDMA e GSM e para os sistemas

militares baseados na norma MIL-STD-188-110B.

Complementarmente à teoria, foram realizadas

simulações dos bloqueadores e dos sistemas de co-

municações com o auxílio do programa de computa-

dor MATLAB®. A eficácia dos bloqueadores sobre os

sistemas de telefonia móvel comercial CDMA e GSM e

sobre os sistemas militares fundamentados na nor-

ma MIL-STD-188-110B foi avaliada para os bloquea-

dores e sistemas de comunicações implementados,

permitindo a definição da melhor relação bloqueio/

sinal para efetivo bloqueio dos sistemas considerados.

Paralelamente, um dispositivo bloqueador com

varredura para a faixa de 1805 a 1880 MHz, projetado

e implementado no escopo deste trabalho, permitiu

a validação das observações teóricas por meio de

de avaliações práticas da eficácia do bloqueio, cujos

resultados são reportados ao longo do trabalho.

CLASSIFICAÇÃO DE BIOMAS

BRASILEIROS PELAS IMAGENS

DO SENSOR WFI-CBERS 2

Autor: Eduardo Tavares da Silva

Orientador: Prof. Dr. Oscar Ricardo Vergara, D.E.

Curso: Pós-Graduação em Engenharia Cartográfica

Dissertação de mestrado defendida no IME, em 14/08/09

O Brasil apresenta um patrimônio natural de ex-

tensão continental, reconhecido como o mais sig-

nificativo do planeta, reunindo 20% das espécies

vegetais e animais do mundo. Essa riqueza é ex-

pressa pela diversidade ecossistêmica dos bio-

mas, endemismo de espécies biológicas e seu

patrimônio genético. O intuito da pesquisa é ava-

liar o potencial das imagens WFI-CBERS 2 para clas-

sificar biomas, por se tratar de imagens que apre-

sentam como característica a obtenção de infor-

mações de grandes áreas, com foco na vegeta-

ção, sendo propícias para o monitoramento

ambiental. Na elaboração do estudo definiram-

se três tipos de área: intercessão entre biomas;

com tipologia vegetacional característica de cada

bioma; áreas de alterações, tanto por causas na-

turais como pela ação antrópica. Na primeira eta-

pa da metodologia, foi realizado o georrefe-

renciamento das cenas. A seguir, com o objetivo

de melhorar a qualidade das imagens e facilitar a

identificação das classes de interesse, utilizou-se

algoritmo de índices de vegetação. Depois do

processamento digital, realizou-se a segmen-

tação multirresolução das imagens, sendo defi-

nidos dois níveis de segmentação. O primeiro

deles destinado a diferenciar as tipologias ve-

getacionais próprias de cada bioma. Já o segun-

do nível teve como finalidade fazer a distinção

entre vegetação e áreas alteradas pela expan-

são da fronteira agrícola, possibilitado pela mai-

or suavidade na separação dos segmentos. A

etapa seguinte consistiu na classificação orien-

tada a objeto das imagens, utilizado o progra-

ma eCognition. Foi aplicado o classificador “vizi-

nho mais próximo”, que se baseia em coletas de

amostras de objetos para definir automaticamen-

te os parâmetros dos descritores de cada classe.

As classificações apresentaram como resultados

uma exatidão da acurácia global com valores
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entre 87% e 90% e o índice Kappa entre os valo-

res 83% e 88%, indicando que a classificação ob-

teve concordância muito forte. Os resultados re-

velam que, mediante metodologia aplicada, as

imagens WFI-CBERS 2 possibilitam diferenciar as

tipologias vegetais próprias de diferentes

biomas, bem como áreas de alterações devidas à

expansão da fronteira agrícola.

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DAS

IMAGENS CCD-CBERS 2 PARA APOIO AO

MONITORAMENTO AMBIENTAL

Autor: Emily Watanabe

Orientador: Prof. Dr. Oscar Ricardo Vergara – D. E.

Curso: Pós-Graduação em Engenharia Cartográfica

Dissertação de mestrado defendida no IME em 18/08/09

As informações obtidas sobre uma região se

tornam forte aliado no momento de se tomarem

decisões referentes à dinâmica das atividades que

interferem no meio ambiente. O sensoriamento re-

moto tem sido um instrumento de obtenção des-

sas informações, sobretudo com relação ao desma-

tamento na Região Amazônica. O Brasil tem adqui-

rido autonomia tecnológica e, nesse sentido, pas-

sou a disponibilizar imagens de diversos sensores

portados pelos satélites da série CBERS, que contri-

buem para a aquisição de informações atualizadas.

Para que o uso dessas imagens possa ser otimizado

e sua aplicação estendida a várias áreas, elas preci-

sam ser cada vez mais conhecidas. Com o objetivo

de avaliar o potencial das imagens CCD-CBERS, esta

pesquisa aplicou a classificação orientada a obje-

tos. Tal escolha se deve ao fato de essa tecnologia,

geralmente restrita à aplicação em imagens de alta

resolução, permitir que sejam considerados, além

da informação espectral, os atributos de forma, tex-

tura e contexto, contribuintes para a automatização

do processo de classificação de alvos presentes nas

imagens. A área de estudo localiza-se na Região

Amazônica, no Estado do Amapá, município de Por-

to Grande e cobre as classes representativas das

alterações da cobertura vegetal, como capoeira,

área urbana, agricultura, pasto, água, estrada, quei-

mada, silvicultura e vegetação, sendo uma área onde

se observam alterações que precisam de monito-

ramento ambiental. A imagem selecionada foi

georreferenciada e, para melhorar sua qualidade vi-

sual, foi aplicada uma técnica de subtração de DNs

e filtro de bordas. A segmentação multirresolução

aplicada no software eCogniton 4.0 foi realizada de

forma que se criaram três níveis de escala. Definiu-

se o uso de lógica fuzzy, que estabeleceu as fun-

ções de pertinência e seus intervalos para cada des-

critor de atributos associado à classe. A classifica-

ção resultou em um produto com acurácia global

0,52 e coeficiente Kappa 0,47; de acordo com a es-

cala de Landis e Koch, esse último resultado se en-

quadra como classificação boa a moderada. Esse

estudo demonstrou que as imagens CCD-CBERS

podem contribuir como apoio ao monitoramento

ambiental na Região Amazônica.

APLICAÇÃO DA SÍNTESE DE SUPERVISORES

DE SISTEMAS HÍBRIDOS AO

PLANEJAMENTO DE MISSÕES DE

VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS

Autor: Roberto Ortiz Garrido

Orientador: Antonio Eduardo Carrilho da Cunha

Curso: Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Dissertação de mestrado defendida no IME, em 18/08/09

Este trabalho trata do planejamento e con-

trole de missões com veículos aéreos não tripula-
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dos (VANT) por meio da teoria de controle super-

visório de sistemas híbridos. Neste trabalho, consi-

dera-se um VANT de asa fixa (helicóptero). Em pri-

meiro lugar, foi desenvolvido o modelo de missão

na forma de um autômato híbrido (AH). Nesse mo-

delo, as diversas etapas da missão (deslocamento

entre pontos de passagem, sobrevoo etc.) contem-

plam as coordenadas de trajetória do VANT, o con-

sumo de combustível e a influência do vento. Esse

modelo contempla todas as opções de escolha para

a execução da missão livre de uma ação de contro-

le. Em seguida, foi desenvolvido um algoritmo de

obtenção de uma aproximação discreta do compor-

tamento do AH modelador da missão na forma de

um autômato condição/evento (C/E). Nessa etapa

utilizam-se as técnicas de alcançabilidade direta uti-

lizadas na verificação de modelos. A característica

desse algoritmo é a geração do comportamento

discreto exato do autômato híbrido modelador da

missão, dadas as condições de modelagem. A últi-

ma etapa consiste em empregar a abordagem da

Síntese de Supervisores de Sistemas Híbridos para

determinação de um comportamento discreto que

representa as opções que tornam a missão exe-

quível, no sentido do consumo de combustível e

influência do vento. O comportamento, obtido na

forma de um autômato C/E que possui garantia for-

mal de atender à especificação, deve ser minima-

mente restritivo, e não levar a situações tipo

deadlock, em que o sistema não tem mais como

evoluir. O método desenvolvido foi implementado

em um ambiente computacional que agrega o

MATLAB, o verificador PHAVer (Polyedral Hybrid

Automata Verfyer) e o Grail para controle supervi-

sório. Diversos estudos de caso foram realizados

para dar suporte e ilustrar o método desenvolvi-

do. As perspectivas de trabalhos futuros incluem

a modelagem do tratamento de um VANT de asa

fixa e o tratamento de missões multiveiculares.

ALGORITMO OTIMIZADO

PARA COMPARAÇÃO DE SEQUÊNCIAS E

BUSCA EM BASE DE DADOS

Autor: Felipe Fernandes Albrecht

Orientadores: Raquel Coelho Gomes Pinto e Claudia

Marcela Justel

Curso: Pós-Graduação em Sistemas e Computação

Dissertação de mestrado defendida no IME em 26/10/09

A busca por sequências genéticas similares

em base de dados é uma das tarefas básicas na

bioinformática. Porém as bases de dados de sequên-

cias genéticas têm sofrido um crescimento expo-

nencial, tornando o baixo desempenho dessa bus-

ca um problema. O aumento do poder computa-

cional dos processadores tem sido alcançado por

meio da utilização de vários núcleos de proces-

samento em um único chip. As técnicas de busca

de sequências genéticas que utilizam estrutura

de dados mais otimizadas, como os índices in-

vertidos, não utilizam esses núcleos de processa-

mento extras. Este trabalho visa utilizar de forma

conjunta as técnicas de indexação da base de

dados de sequências genéticas e a paralelização

do processo de busca de sequências similares.

Durante este trabalho foi desenvolvido um pro-

tótipo que utiliza técnicas de paralelização e ín-

dices invertidos para a verificação da viabilidade

de utilizar essas duas técnicas simultaneamente.

Foram executados experimentos para analisar o

ganho de desempenho quando utilizados índi-

ces invertidos e paralelismo e a qualidade dos re-

sultados quando comparados com outras ferra-

mentas de busca. Os resultados foram promisso-

res, pois o ganho com paralelismo chega a ultra-

passar o speedup linear; a execução com parale-

lismo é em média 20 vezes mais rápida do que a

ferramenta NCBI BLAST quando este também usa
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paralelismo. O protótipo encontrou mais de 70%

dos alinhamentos reportados pelo BLAST para e-

values iguais ou inferiores a 10e-15, mostrando

assim sua eficácia para encontrar sequências

genéticas similares.

AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS

DE CURVAMENTO POR INDUÇÃO EM

TUBOS DA CLASSE API 5L X80

Autor: Antônio Marcelo de Meireles

Orientador: Professor Luiz Paulo Mendonça Brandão

Curso: Pós-Graduação em Ciência dos Materiais

Dissertação de mestrado defendida no IME em 11/12/09

Este trabalho teve como objetivos avaliar a

influência dos parâmetros do processo de curva-

mento de tubos a quente por indução, velocida-

de e temperatura, e o tratamento térmico de reve-

nimento pós-curvamento na microestrutura e nas

propriedades mecânicas e estabelecer condições

ótimas de fabricação de uma curva a valendo-se

de um tubo da classe API 5L X80.

Foi utilizado para o estudo um tubo de 12

metros de 34" (863,6 mm) de diâmetro e 0,750"

(19,05mm) de espessura, fabricado pelo processo

UOE, cuja chapa foi confeccionada pelo processo

de laminação controlada sem o uso da técnica de res-

friamento acelerado com CEIIW de 0,43% em peso.

Para avaliar as propriedades mecânicas do

aço em função dos parâmetros de curvamento,

foi necessário que um dos parâmetros variasse, e

os demais se mantivessem constantes. Para isso,

simulações do processo de curvamento foram re-

alizadas com o tubo como recebido, em que este

foi submetido a diferentes parâmetros do pro-

cesso sem a realização de curvamento para elimi-

nar o efeito da deformação plástica no aço. Essas

simulações foram realizadas na temperatura de

980°C, aplicando as velocidades de 0,3, 0,9 e 1,4mm/s.

Para a velocidade de 0,9mm/s, utilizaram-se ainda

as temperaturas de 900 e 1.080°C. Depois de en-

contrar os parâmetros que otimizaram as propri-

edades mecânicas do aço, estes foram utilizados

para realização de um curvamento 5D (5 vezes o

diâmetro) nesse mesmo tubo. A região curvada e

o tubo na condição recebida foram tratados termi-

camente por revenimento nas temperaturas de

400, 500 e 600°C por uma hora com resfriamento

ao ar calmo. Ensaios mecânicos de tração, impacto

Charpy e dureza HV10 na seção transversal e su-

perficial à parede do tubo foram realizados em to-

dos os estágios e condições mencionadas acima.

Como resultado das simulações, verificou-se

que o aço teve suas propriedades otimizadas e os

requisitos especificados pelas normas atendidos

para a seguinte condição: temperatura de 980oC e

velocidade de 0,9mm/s. Esses parâmetros foram,

portanto, selecionados para a realização do curva-

mento do tubo. Depois do curvamento, o limite de

escoamento do aço ficou abaixo do limite mínimo

especificado e a dureza superficial ficou acima do

limite máximo. Porém, quando o tubo curvado foi

submetido ao tratamento térmico de revenimen-

to a 400oC, todas as propriedades do aço atende-

ram aos critérios especificados pela norma API 5L.

TAXA DE SIGILO DE ENLACES QUE

EMPREGAM TÉCNICAS DE MODULAÇÃO

ADAPTATIVA EM CANAIS

COM DESVANECIMENTO PLANO

Curso: Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Autor: 1o Ten Alexandre Amorim Pereira Júnior

Orientador: Maj Juraci Ferreira Galdino

Dissertação de mestrado defendida no IME, em 16/12/09
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Este trabalho aborda o uso das técnicas de modu-

lação adaptativa em sistemas de comunicação cujos

canais estão sujeitos ao efeito do desvanecimento

plano em frequência e lento no tempo. Tradicional-

mente, o emprego das técnicas de modulação

adaptativa tem como objetivo o melhor aproveita-

mento do canal de comunicação variante no tem-

po, porém, nesta dissertação, é proposto o uso des-

sas técnicas como forma de aumentar a segurança das

comunicações sem fio. Expressões analíticas para a

taxa de erro de bit e para a taxa de sigilo do siste-

ma analisado são apresentadas, e seus resultados

numéricos são discutidos.

Diversos trabalhos que tratam do sigilo nas

comunicações sob o ponto de vista da teoria da

informação baseiam-se em sistemas de transmis-

são hipotéticos, o que faz com que seus resulta-

dos produzam limites teóricos para os canais de

comunicação, como os limites para a capacidade

e capacidade de sigilo desses canais. Uma das

contribuições dessa dissertação é justamente a

obtenção de expressões de informação mútua,

que podem ser comparadas às expressões teó-

ricas de capacidade, e de taxa de sigilo, que tem

sua referência na capacidade de sigilo, de sistemas

de modulação adaptativa realizáveis na prática.

As expressões aqui apresentadas são obti-

das com base em hipóteses comumente adota-

das no contexto dos sistemas de comunicações

sem fio, como, por exemplo, as suposições empre-

gadas na modelagem estatística do canal de co-

municação, do ruído aditivo e da informação trans-

mitida. Além disso, elas são expressas em termos

de parâmetros importantes das estratégias de

modulação adaptativa, como a razão sinal/ruído

média dos canais de comunicação envolvidos e

outros parâmetros das modulações empregadas.

Várias avaliações e comparações de desem-

penho são realizadas com base nessas expres-

sões analíticas e em simulações computacionais de

Monte Carlo, tendo como figuras de mérito a taxa

de erro de bit, a eficiência espectral, a informação

mútua e a taxa de sigilo dos sistemas analisados.

As simulações realizadas validam as expressões

encontradas. Os diversos resultados obtidos, sob

variadas condições, indicam que as técnicas de

modulação adaptativa, além de propiciarem me-

lhor aproveitamento do canal de comunicação

variante no tempo, têm a capacidade de aumen-

tar o sigilo na transmissão das informações. Os

parâmetros dos sistemas de modulação adapta-

tiva foram otimizados de forma a maximizar a sua

taxa de sigilo, e novas estratégias de transmis-

são baseadas nas técnicas demodulação adapta-

tiva foram propostas de forma a potencializar o

sigilo nas comunicações.

REMEDIAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS

CONTAMINADAS POR EXPLOSIVOS

Autor: Cap Tércio Brum

Orientador: José Carlos Cesar Amorim - Ph. D. e Maria

Esther Soares Marques - D. Sc

Curso: Pós-Graduação em Engenharia de Defesa

Dissertação de mestrado defendida no IME, em 03/02/10

O grande progresso científico e tecnológico

experimentado pela humanidade neste último sé-

culo resultou de alguma forma em agressões ao

meio ambiente; estima-se que exista cerca de um

milhão de áreas contaminadas por metais pesados

nos Estados Unidos da América. Essa contamina-

ção ocorreu especialmente por causa das ativi-

dades industriais e militares e provocaram gran-

de impacto ao meio ambiente. (EPA, 2006)

Considerando a sofisticação tecnológica e

a complexidade de uma operação militar nos dias
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de hoje, não é de se estranhar a diversidade de

atividades necessárias ao êxito de uma missão

operacional realizada pelo Exército. Essas atividades

muitas vezes demandam o emprego de agentes

físicos, químicos e biológicos, representando tanto

um risco para o militar que os manipula, quanto para

o ambiente que o cerca.

Todavia, a despeito dos argumentos apre-

sentados, não é admissível que a instituição na-

cional à qual cabe a defesa da Pátria, seja respon-

sável pela degradação das instalações que usa

ou dos campos de instrução em que prepara

seus contingentes.

Nesse sentido, o Exército Brasileiro (EB) tem-

se preocupado em preservar e recuperar possí-

veis áreas contaminadas; para isso, é necessário se

conhecer o ciclo de vida das munições, realizar

processos de identificação e catalogação de áreas

contaminadas e desenvolver técnicas de reme-

diação ambiental.

Uma das atividades que o EB realiza e que

causa grande impacto ambiental é a destruição

de munição e explosivos inservíveis. Esse proce-

dimento é regulamentado no Manual Técnico T9,

porém, em razão do grande impacto que essa

atividade causa ao meio ambiente, é necessário

que se adotem técnicas para monitorar as áreas

contaminadas e recuperá-las.

Neste trabalho, pretende-se analisar as

metodologias utilizadas para remediação am-

biental das áreas de destruição de explosivos e

munições militares tendo como objetivos ge-

rais realizar o estudo das alternativas existen-

tes para remediação ambiental de área de uso

militar e elaborar uma proposta de programa

de remediação.

Esta dissertação faz parte do projeto “Siste-

ma de Gestão Ambiental para Atividades Mili-

tares” do Pró-Defesa, financiado pela Capes e Mi-

nistério da Defesa e tem como objetivos, entre

outros, desenvolver um sistema de gestão am-

biental para controle das atividades militares, esta-

belecer metodologia para recuperação de áreas

degradadas, estabelecer procedimento para ges-

tão de resíduos e a formação de recursos humanos.

ANÁLISE DA SENSIBILIDADE DO SISTEMA

DE CÓDIGOS NUCLEARES WIMOR-2

EM RELAÇÃO ÀS OPÇÕES DE CÁLCULO DE

TRANSPORTE DE NÊUTRONS

Autor: Wemerson de Carvalho Gonçalves

Orientador: Claudio Luiz de Oliveira

Curso: Pós-Graduação em Engenharia Nuclear

Dissertação de mestrado defendida no IME, em 04/02/09

Foi anteriormente desenvolvido no Institu-

to Militar de Engenharia (IME), como um trabalho

de dissertação, um código nuclear, o WIMOR-2, a

partir dos códigos ORIGEN-2 e WIMS-TRACA, para

análise de burn-up de combustível em um rea-

tor nuclear, como alternativa para flexibilização

do código ORIGEN-2. O código foi desenvolvido

utilizando as configurações padronizadas para

cada um dos códigos. Neste trabalho são anali-

sadas as respostas obtidas quando as várias con-

figurações de cálculo central, opcionais incluí-

das nos códigos, são utilizadas fora das configu-

rações padrão dos códigos, comparando-se os

resultados obtidos com os esperados de acor-

do com os vários métodos computacionais para

cálculo de transporte de nêutrons. O objetivo é a

validação do código WIMOR-2 para essas opções

de cálculo.

Os testes foram realizados para os três tipos

principais de reatores nucleares de potência (a

saber PWR, PHWR e BWR), sendo três do tipo PWR,
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um do tipo PHWR e um do tipo BWR. O sistema de

códigos nucleares WIMOR-2 mostrou-se muito efi-

ciente para todos os testes, apresentando em to-

dos os casos os resultados previstos pela literatura.

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE

MODELAGEM E CONTROLE EM SISTEMAS

TIPO PONTE ROLANTE

Autor: Cap Humberto Cardoso da Costa

Orientador: Geraldo Magela Pinheiro Gomes, Dr.  Ensae

Curso: Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Dissertação de mestrado defendida no IME, em 05/02/10

Neste trabalho, são apresentados os estudos

feitos sobre o protótipo da ponte rolante desen-

volvido no Laboratório de Automação e Controle

da Seção de Ensino de Engenharia Elétrica do IME.

A ponte rolante é responsável por realizar a loco-

moção de cargas pesadas e grandes em pequenas

distâncias, mas com algumas limitações, pois o

movimento pendular da carga dificulta o posiciona-

mento preciso da mesma.

O trabalho apresenta, inicialmente, o estudo

e o aperfeiçoamento do modelo matemático da

planta física. Em seguida, mostra a aplicação de

diversas técnicas de controle para solucionar o

problema do surgimento de oscilações em uma

carga transportada por uma ponte rolante. Faz-

se também uma análise sobre robustez em esta-

bilidade, quando da aplicação sobre o modelo, das

técnicas de controle LQG (Linear Quadratic Gaussian)

e PRCBI (Parameter Robust Control by Bayesian

Identfication), observando os gráficos da hiperes-

fera percentual de estabilidade e do diagrama de sen-

sibilidade dos polos em malha fechada. A imple-

mentação de alguns mecanismos de geração de tra-

jetória em manipuladores também pôde ser verifi-

cada, com o intuito de reduzir a amplitude do si-

nal de comando a ser aplicado à planta, o que impli-

ca menor consumo de potência pelos motores

nos instantes iniciais de deslocamento do sistema.
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O objetivo principal da análise de autenti-

cação de áudio é avaliar a integridade de grava-

ções (analógicas ou digitais) para determinar se

alguma parte do sinal foi eliminada, adicionada

ou alterada de algum modo. Este trabalho pro-

põe um método para verificar se uma gravação

de áudio digital foi adulterada ou não. O méto-

do se baseia nas mudanças detectadas na fase

do sinal da rede elétrica (ENF), usualmente em-

butido nos sinais de áudio quando a gravação

é realizada com um equipamento conectado a

uma tomada.

O método é divido em três partes. A primei-

ra delas consiste em um mecanismo automático

para detectar a presença da ENF nas gravações.

A segunda parte é uma técnica que pode auxiliar

na localização visual dos pontos de edição, bem

como na inferência dos tipos de edição: inserção

(ou eliminação) de fragmento no (do) sinal de

áudio. Para localizar os pontos de edição, é ne-

cessário identificar as mudanças abruptas na fase

da ENF presente no sinal gravado. Para estima-

ção da fase, foram usadas duas técnicas: uma fun-

damentada na transformada discreta de Fourier
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(DFT) de tempo curto; outra, em uma análise de

Fourier de alta precisão que também utiliza a DFT

da primeira derivada do sinal. A última parte do

método proposto apresenta um mecanismo au-

tomático para discriminar entre sinais originais

e editados com base em uma relação de deci-

são aplicada sobre uma medida característica,

que computa a descontinuidade da fase da ENF.

Apresentam-se os fundamentos teóricos

e questões práticas de implementação do mé-

todo proposto. Finalmente, seu desempenho é

avaliado em três corpora de sinais de áudio re-

ais que foram digitalmente editados. Dois de-

les apresentam sinais gravados em condições

favoráveis e o outro, sinais com ocorrência de

saturações e ruído de fundo pronunciado.


