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Editorial
sta edição da Revista Militar de Ciência e Tecnologia 

(RMCT), correspondente aos meses de julho, agosto e se-

tembro de 2012, traz artigos que abraçam as áreas das 

engenharias de telecomunicações, mecânica e de mate-

riais. No primeiro, Carmo José e Ferreira apresentam 

um estudo para analisar a tenacidade à fratura do tubo 

de serviço, grau API 5L X56, com 50,8 mm (20”) de diâmetro externo e espessura 

de 16,0 mm, usado em poços de petróleo, pesquisa importante, no atual contexto 

energético, alavancando o esforço brasileiro na área de prospecção e exploração de 

petróleo. No segundo artigo, de autoria de Resende e Oliveira, é mostrada uma mo-

delagem matemática para a análise de antenas  refetoras utilizando as aproximações 

da Óptica Física, apresentada em cinco etapas com complexidade crescente, de forma 

a agregar gradualmente as características e funcionalidades necessárias. O terceiro 

artigo, devido a Rocha, Prado da Silva e Gobbo e o quarto, de Carneiro Pinto e 

Prado da Silva, expandem as pesquisas realizadas em torno do comportamento da 

hidroxiapatita bovina em enxertos ósseos, seja pela substituição parcial por nióbio, 

seja pela sinterização com biovidro niobo-fosfato. Em ambos os casos, o foco final é 

a otimização das propriedades mecânicas do material, sua eficiência no processo de 

reparação do defeito ósseo e maior similaridade com a apatita óssea. Finalmente, no 

quinto artigo, Salazar, Scofano Neto e Guedes propõem uma solução analítica para 

um problema clássico da engenharia de armamento, qual seja a transferência de calor 

unidimensional  transiente determinando, assim, o perfil de temperatura produzido 

em um tubo de arma calibre 155 mm, submetido a um fuxo de calor na superfície  

interna do tubo. 

Boa leitura.
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Abstract

This paper presents a study to analyze the fracture toughness of casing pipe 
API 5L X56 grade of 50.8 mm (20”) outside diameter and thickness of 16.0 mm, 
used in oil wells. The specimens were machined from a tube actually used in the 
area, according to the API5L/ISO 3183 standard and tested using the procedure 
established in the ASTM E1820. The main purpose was to measure the toughness 
parameters KIC and JIC so that the useful life of the material could be estimated. The 
experimental procedures are presented and the results are displayed and discus-
sed in graphs and tables. The values obtained in the tests are consistent with the 
results reported in the literature.

Keywords: Fracture toughness, crack-tip, standard test  

Resumo

Este trabalho apresenta um estudo para analisar a tenacidade à fratura do 
tubo de serviço, grau API 5L X56, com 50,8 mm (20”) de diâmetro externo e espes-
sura de 16,0 mm, usado em poços de petróleo. Os corpos de prova foram usinados 
de um tubo realmente utilizados na área, de acordo com a norma API5L/ISO 3183 e 
testado empregando o procedimento estabelecido na norma ASTM E1820. O prin-
cipal objetivo foi medir os parâmetros de tenacidade KIC e JIC de modo que a vida útil 
do material possa ser estimada. Os procedimentos experimentais são apresenta-
dos e os resultados exibidos e discutidos em gráficos e tabelas. Os valores obtidos 
nos testes estão consistentes com os resultados reportados na literatura.

Palavras-chave: Tenacidade a fratura; Ponta da trinca, Normas de Testes.

INTRODUCÃO

Um dos grandes problemas da atualidade no acompanhamento da integrida-
de de componentes mecânicos é a possibilidade de ocorrência de uma fratura frá-
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gil, inesperada e repentina, mesmo quando o componente mecânico é submetido 
a condições normais de operação, o dano pode ser estrutural, principalmente se 
houver a presença de um concentrador de tensões, dependendo da capacidade do 
material de absorver deformações plásticas localizadas (BROEK, 1984)  (HERTZ-
BERG,1996).

A tenacidade à fratura do material pode ser avaliada através de diversos parâ-
metros. Os parâmetros mais destacados para a avaliação da tenacidade à fratura 
são aqueles que utilizam um corpo de prova que possua uma trinca aguda na raiz 
do entalhe, que garante, dentro de certos limites, a máxima severidade possível de 
tensões para o entalhe (BROEK, 1984). Esses ensaios são: tenacidade à fratura 
em deformação plana (KIC), deslocamento da abertura da ponta da trinca crítico 
(CTOD) e o parâmetro crítico em termos da integral J (JIC). 

O ensaio KIC é empregado para materiais frágeis em que a condição de com-
portamento linear elástico permanece até a ruptura. As principais normas técnicas 
que tratam deste ensaio são a ASTM E 399, ASTM E 1820 e BS 7448.

Os ensaios JIC e CTOD caracterizam a resistência à fratura em condições 
elasto-plásticas, onde ocorre a propagação estável da trinca antes da fratura final. 
As principais normas técnicas que tratam deste ensaio são a ASTM E 1920, ASTM 
E 1820 e BS 7448.

O presente trabalho tem como objetivo obter a tenacidade à fratura do mate-
rial API 5L de grau X56, que é utilizado como tubulação de revestimento na indús-
tria petrolífera.

MATERIAIS E MÉTODOS

Material
O material em estudo é um tubo, sem costura, de revestimento de superfície, 

conhecido como “surface casing”. Este tubo é fabricado de acordo com a norma 
API5L/ISO 3183 e com especificação de PSL 1. Ele possui 50,8cm de diâmetro 
externo e 16mm de espessura de parede.

A composição química e as suas propriedades mecânicas são apresentadas 
na tabela 1 e na tabela 2, respectivamente.

Tabela 1 – Composição química para 

Nomeclatura C(%) máx* Mn(%) máx.*
P(%)

S(%) máx. V(%) máx. Nb(%) máx.
T i ( % ) 

máx.mín. máx.

L390 ou X56 0,28 1,40 - 0,030 0,030 ** ** **

* Para cada redução de 0,01% pertencente a especificação máxima de concentração de carbono, um 
acréscimo de 0,05% acima da concentração máxima especificada de manganês é permissível, até um 
máximo de 1,75% de grau X56.
** A soma de nióbio, vanádio e titânico deve ter um conteúdo £ 0,15%. 
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Tabela 2 – Propriedades mecânicas para tubos sem costura PSL 1 (API5L/ISO 3183) 

Nomeclatura
Tensão de Escoamento

(MPA) Mín.

Resistência à Tração
(MPA) Mín.

Alongamento 
)( fA % Mín.

L390 ou X56 390 490 *

*A expressão mínima de alongamento, expressa em percentual e arredondado para o percentual máximo, 

deve ser determinada usando a seguinte equação:

Onde:

C é 1940 para cálculos usando unidades do SI;

AXC é a área de seção transversal dos corpos de prova usados em teste de tração, expressa em 

mm2; U é a especificação mínima de resistência à tração, expressa em MPa;

Corpo de Prova

O corpo de prova empregado neste trabalho foi confeccionado de acordo com 
a norma ASTM E 1820. 

A figura 1 mostra de forma esquemática, como foi feita a retirada dos corpos 
de prova do tubo, sendo no sentido longitudinal (da forma 1), seguindo a norma 
API5L/ISO 3183.

Figura 1 – Corpo de prova retirado de tubos sem costura (API5L/ISO 3183)

Na figura 2 têm-se a referência das direções de retirada do corpo de prova 
para barras cilíndricas e tubos de acordo com o plano de orientação da trinca. Os 
corpos de prova foram retirados no sentido L-C.
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Figura 2 – Plano de identificação da trinca para barras cilíndricas e tubos (ASTM E-399)

A figura 3 ilustra a dimensões do corpo de prova utilizado. Utilizou-se uma 
espessura (B) de 15mm, e uma largura (W) 30mm. 

Figura 3 – Dimensões do corpo de prova SENT (Corpo de prova com entalhe simples na extremidade - Sin-
gle Edge Nothched Tension)

Procedimento Experimental
A tenacidade à fratura do material estudado foi avaliada mediante a determi-

nação dos valores de KIC e JIC pela norma ASTM E 1820 e em conformidade com a 
norma DNV RP F108. 

Os ensaios foram realizados em uma máquina de ensaio universal servo hi-
dráulica MTS, modelo 810 e célula de carga de 100kN, com o sistema de controle 
digital Basic Testware, no laboratório de ensaios mecânicos no CTEx (Centro Tec-
nológico do Exército).

Dois corpos de prova foram inicialmente desprezados para se obter os valores 
de referência da pré-trinca de fadiga. Pois, não há dados de referências nas biblio-
grafias existentes para o material em teste.

A pré-trinca de fadiga foi comandada por uma força, provocando uma onda de 
forma senoidal, com 20Hz de freqüência. Com o ensaio obtém-se o número total 
de ciclos até a pré-trinca ser notada, e assim o tamanho da trinca (Da) é medido 
com paquímetro. Na Tabela 3 encontram-se os valores obtidos com a nucleação da 
pré-trinca de fadiga.

Tabela 3 – Valores obtidos da pré-trinca de fadiga para os Corpos de Prova SENT
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CP Comando (kN) N° de ciclos N° Total de Ciclos Da (mm)

1 30 8856 8856 0,60

2 20 4929 4929 0,62

3 15 – 30 40970 – 13114 54084 0,80

4 18 – 30 31312 – 10230 43036 0,56

5 20 – 25 25540 – 11724 37264 0,56

6 25 – 30 19702 – 6223 25925 0,64

7 30 14832 14832 1,00

8 30 15963 15963 1,80

Utilizou-se o método de ensaio interrompido para realização da tenacidade à 
fratura, sendo este controlado através do deslocamento do pistão e de acordo com 
a norma ASTM E 1820. A taxa de carregamento utilizada foi de 1mm/s, e a tempe-
ratura de realização do ensaio foi ambiente. Na Tabela 4 encontram-se os dados 
utilizados no ensaio de tenacidade à fratura.

Tabela 4 – Carregamento interrompido controlado pelo deslocamento do pistão dos 
                   corpos de prova SENT

CP Deslocamento. do pistão. (mm)

1 2,50

2 2,50

3 1,00

4 1,50

5 1,50

6 1,00

7 1,00

8 0,50

RESULTADOS

Os resultados foram coletados através do programa Basic Testware, onde 
foram aquisitados 100 pontos a cada segundo, ou seja, a uma taxa de aquisição 
constante. O valor da área plástica foi obtido através do método dos trapézios.

A Figura 4 mostra as curvas, carga em função do deslocamento do pistão, 
para os ensaios dos corpos de prova SENT.
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Figura 4 – Gráfico Carga versus deslocamento  para os corpos de prova SENT

A tabela 5 apresenta os resultados para o ensaio de tenacidade à fratura para 
o corpo de prova SENT. 

Tabela 5 – Resultados do ensaio de tenacidade à fratura para SENT

CP B (m) W (m) PQ (kN) Pmáx (kN) APL (Nm) JEL (kJ/m) JPL (kJ/m) J (kJ/m)

1 14,98 30,00 54,80 54,80 48,56 63,6430 17,5520 422,7900 440,3420

2 14,88 30,10 52,00 87,40 49,19 59,6760 15,4320 430,2300 445,6620

3 14,98 30,00 49,10 60,27 12,35 58,3260 14,7420 110,3100 125,0520

4 14,84 30,08 52,70 70,21 29,84 60,0620 15,6320 260,2500 275,8820

5 14,89 30,00 51,06 71,00 32,13 58,6650 14,9130 281,7800 296,6930

6 15,00 30,10 52,86 63,49 14,44 61,1240 16,1900 126,4900 142,6800

7 15,00 30,10 51,72 62,56 14,47 62,2900 16,8130 129,9900 146,8030

8 14,86 30,00 43,30 43,30 2,21 52,1720 11,7950 19,8150 31,6100

DISCUSSÃO

Ao analisar os resultados obtidos, percebemos algumas disparidades e a ne-
cessidade de descartar alguns resultados. 

Os dados dos corpos de prova 1 e 2 foi desconsiderados, pois estes tiveram 
a abertura da trinca com um deslocamento muito superior aos demais, provocando 
um valor elevado da área plástica, e consequentemente alterações em ICJ . 

Na figura 4 observamos que a força permanece constante a partir de um dado 
deslocamento para o corpo de prova 1, este fato ocorre pois o corpo de prova atin-
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giu  uma força superior a dimensionada pela máquina. 
De acordo com a literatura existente (BROEK, 1984), a equação abaixo deve 

ser satisfeita para o valor ser validado, e considerado como ICJ .  O corpo de prova 
5 foi desconsiderado, pois o valor de QJ  é superior para a espessura do corpo de 
prova utilizado. 

 

O corpo de prova 8 foi desconsiderado pois este não alcançou a área plástica 
durante o ensaio, consequentemente o valor obtido é inferior, ao se comparar com 
os demais resultados.

Através dos resultados validados, obtemos os valores médios para ICK  e ICJ , 
que são encontrados na Tabela 6.

Tabela 6 – Valor médio para ICK
 e ICJ

CONCLUSÃO

Considerando os resultados obtidos, apresentados no item 2 e baseados nas 
discussões apresentadas no item 3, podemos concluir que:

Os resultados obtidos são coerentes ao compará-los com os resultados co-
nhecidos de material semelhante;

A norma ASTM E 1820 apresenta de forma excelente os resultados para KIC e 
JICsimultaneamente; 

De forma geral, os ensaios produziram resultados eficientes;
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ABSTRACT

Nowadays, the research in bioceramics has highly focused on controlling the 
production and characterization of HA, aiming the improvement of the mechanical 
properties of the material, its efficiency in the process of healing bone defects and 
greater similarity to bone apatite. Apatites have been designed and researched in 
order to optimize the synthesis parameters and to observe the functional impact that 
these changes bring to the application. A partially substituted hydroxyapatite with 
niobium was produced by an aqueous precipitation synthesis. A single phase calci-
um phosphate was produced: hydroxyapatite, confirmed by X-ray Diffraction (XRD) 
and Fourier transform infra-red spectroscopy (FTIR) analyses. The results of X-ray 
fluorescence spectroscopy (XRF) revealed the presence of niobium in the analyzed 
powders, identified as hydroxyapatite by FTIR and XRD, featuring the product as a 
partially substituted hydroxyapatite with niobium.

Keywords: Hydroxyapatite, Niobium, Synthesis. 

RESUMO

Atualmente, as pesquisas em biocerâmicas concentram-se no controle da 
produção e caracterização de hidroxiapatita, buscando otimizar as propriedades 
mecânicas do material, sua eficiência no processo de reparação do defeito ósseo 
e maior similaridade com a apatita óssea. As apatitas substitucionais vêm sendo 
projetadas e pesquisadas no intuito de se melhorar os parâmetros de suas sínteses 
e se observar o impacto funcional que essas alterações possam vir a causar duran-
te a sua utilização. Produziu-se uma hidroxiapatita parcialmente substituída com 
nióbio por precipitação aquosa. Uma única fase de fosfato de cálcio foi produzida: 
hidroxiapatita, comprovada pelas análises de difração de raios X (DRX) e espec-
troscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Os resultados de 
espectroscopia de fluorescência de raios X (XRF) revelaram a presença de nióbio 
no pó identificado como hidroxiapatita por DRX e FTIR, caracterizando o mesmo 
como uma hidroxiapatita parcialmente substituída com nióbio.

Palavras-chave: Hidroxiapatita, Nióbio, síntese
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Introdução

O efeito da substituição de cátions e ânions na hidroxiapatita (HA) depende 
do tamanho iônico e da fração a ser substituída. Cada substituição ocorrida tem um 
efeito sobre os parâmetros de rede, perturbando o arranjo cristalino perfeito dos 
íons, de acordo com essas substituições e, por conseguinte, nas posições que ocu-
pam na estrutura. Se o íon incorporado à rede for maior do que o substituído ocor-
rerá uma expansão do parâmetro de rede, podendo ser tanto o eixo “a” como o “c” 
a variar. Quando o substituto for de menor tamanho, ambos os parâmetros tendem 
a diminuir. Há estudos reportando que o aumento da fração de incorporação de es-
trôncio na hidroxiapatita sintética causa distorção da rede cristalina (provavelmente 
porque o íon Sr é maior que o íon de Cálcio substituído) levando a um aumento da 
solubilidade do material in vitro (PAN et al ,2009).

Os substitutos de carbonatos divalentes, fosfatos trivalentes ou hidroxilas mono-
valentes implicam na necessidade de compensação das cargas desequilibradas na es-ção das cargas desequilibradas na es- das cargas desequilibradas na es-
trutura do material. Este fato leva ou a modificação da estequiometria do composto ou 
ao favorecimento da incorporação de outras impurezas na rede cristalina. Como exem-Como exem-
plo, temos a carbonatação da HA, que implica em íons CO3

2- maiores, substituindo os 
íons OH- menores, causando uma expansão do eixo “a” e uma contração do eixo “c”. 
Essa substituição é denominada substituição do tipo A, sendo assim formadas as car-
bonatoapatitas do tipo A. Por outro lado, a substituição do tipo B, que são aquelas que 
ocorrem no sítio do fosfato, tem um efeito oposto. Essas mudanças nos parâmetros da 
rede cristalina induzem alterações na cristalinidade, estabilidade térmica, morfologia, 
solubilidade e outras propriedades físico-químicas e biológicas do material.

Algumas das substituições como [OH- → Cl-], [PO4
3- → CO3

2-] ou [Ca2+→ Mg2+; 
Sr2+] são conhecidas por desestabilizar a estrutura da apatita e torná-la mais solú-
vel, enquanto outras como a [OH-→ F-] são conhecidas por estabilizar a estrutura, 
diminuindo a sua solubilidade (LEGEROS, 2008). O flúor pode ser incorporado à 
HA, substituindo os grupos hidroxila, tornando a estrutura hexagonal mais estável e 
menos solúvel que a hidroxiapatita estequiométrica (MAVROPOULOS, 1999).

As apatitas substitucionais vêm sendo projetadas no intuito de se otimizar os pa-
râmetros de síntese e se observar o impacto funcional que estas alterações induzirão 
em aplicação. O nióbio é reconhecido por ser um metal bioreativo que possui a im-
portante propriedade de biocompatibilidade, sendo relatado um maior espalhamento 
de células e aumento da atividade de fibronectina e osteopontina em sua presença 
(OSATHANON et al., 2006). Esse metal pode adquirir bioatividade após tratamento 
do óxido em sua superfície (GODLEY et al., 2004). A substituição do elemento nióbio 
(Nb) na estrutura da hidroxiapatita é especulada (TAMAI et al., 2007), uma vez que 
ainda não foram encontrados estudos conclusivos sobre esse tema.

Objetivo

O objetivo do estudo foi a produção de uma hidroxiapatita substituída parcialmen-
te com nióbio, bem como a quantificação da concentração final do metal no composto.
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Materiais e metodologia

Para este trabalho foi adotada a síntese por precipitação em meio aquoso. O 
método (PRADO DA SILVA e NAVARRO DA ROCHA, 2011) teve como objetivo a in-
trodução de sais de nióbio em uma solução rica em Ca-P, com razão molar  de 1,67. 
A solução precursora foi preparada pela mistura, sempre em agitação, de 0,5M de 
hidróxido de cálcio, 1M de ácido lático e 0,3M de ácido fosfórico em meio aquoso. 
Essa solução foi denominada solução transparente. O pH da solução foi ajustado, 
a fim de alcançar valor de 12, pela adição da solução de hidróxido de potássio 
[KOH] e sal de nióbio, permitindo a precipitação da HA. O precipitado resultante foi 
envelhecido por 24 horas e, em seguida, filtrado com papel de filtro em sistema de 
vácuo (modelo Edwards, Neuberger, Alemanha), com adição abundante de água 
ultra-pura para a retirada do KOH. Nesta etapa, foi alcançado o pH=7 no líquido 
filtrado. O pó foi liofilizado (liofilizador Freezone 1-Labconco, USA) por 48 horas e 
tratado termicamente a 900°C, a taxa de 3°C/min com patamar de 1 hora. Todos 
os processos de síntese e tratamentos térmicos foram realizados no laboratório de 
materiais cerâmicos do Instituto Militar de Engenharia (IME). O processo de liofiliza-
ção das amostras foi realizado no Laboratório de Biomateriais do Centro Brasileiro 
de Pesquisas Físicas (CBPF).

Os pós foram caracterizados em difração de raios X (DRX), espectroscopia de 
infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e espectroscopia de fluorescên-
cia de raios X (XRF).

As morfologias dos pós verdes e dos tratados termicamente foram investiga-
das por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e por feixes de elétrons Raith 
e-Line. As amostras foram recobertas com ouro, depositado por um metalizador 
Emitech K550X sob corrente de 50mA por 2 minutos.

Para a análise de fases presentes, foi realizado ensaio de difração de raios X 
com Cu Kα, com corrente de 45 mA e tensão de 40 kV. 

As amostras foram preparadas sob a forma de pastilhas transparentes com 
razão HA:KBr de 1:100 e os espectros foram obtidos na faixa de número de ondas 
entre 4000 e 400cm-1 e na resolução de 4cm-1.

Para as análises por XRF, as amostras verdes e as tratadas termicamente a 
900°C foram prensadas com tetra/metaborato de lítio.

Resultados e discussão

Análises por difração de raios X
Os difratogramas das amostras antes (amostra verde) e após tratamento tér-

mico foram analisados (Figura1). O resultado de DRX da amostra verde apresentou 
picos poucos definidos e bandas alargadas, com padrão característico de hidroxia-
patita pouco cristalina e/ou nanométrica, similar ao padrão da fase mineral do osso 
humano (LEGEROS, 2008). As amostras tratadas termicamente a 900° C apresen-
taram a fase majoritária hidroxiapatita (JCPDS 09-0432) e uma pequena fração de 
óxido de cálcio (JCPDS 37-1497), o que é esperado em amostras tratadas termica-
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mente quando a razão Ca/P for maior que 1,67.
Foi verificado um aumento da cristalinidade na amostra tratada termicamente 

quando comparadas às amostras verdes, confirmando resultados encontrados na 
literatura (YANG et al., 2005). Não foi observada a presença da fase cristalina fos-
fato tricálcio, indicando boa estabilidade térmica do pó produzido.

Figura 1- Difratogramas das amostras obtidas: (a) amostra verde (b) amostra tratada termicamente a 900°C.

Análises por FTIR

As análises por FTIR do pó verde confirmaram os resultados de DRX, com 
os grupos funcionais e modos vibracionais característicos da HA. Nesse estudo, foi 
verificada a presença de grupos substitucionais, como os grupos carbonato (CO3

2-), 
na estrutura das amostras.

O espectro de FTIR da amostra verde (Figura 2) apresentou as bandas carac- 2) apresentou as bandas carac-) apresentou as bandas carac-
terísticas de hidroxiapatita, correspondendo aos grupos funcionais fosfatos, hidro-
xilas e carbonatos substitutos na estrutura da HA. 
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Figura 2- Análise por FTIR da amostra verde, apresentando os grupos funcionais característicos da HA.

Os resultados das análises das amostras verdes estão descritos através da 
Tabela 1.

Tabela1- Resultados da análise por FTIR das amostras verdes.

NÚMERO DE ONDAS (cm-1) GRUPO FUNCIONAL
3750 – 2500 Deformação axial O-H em ligação hidrogênio intermolecular
~ 970 ν1(PO4

3-)
~ 472 ν2(PO4

3-)
1197 – 950 ν3(PO4

3-)
602, 563 e 575 ν4(PO4

3-)
1660 - 1300 e 873 CO3

2

A Figura 3 mostra os espectros de FTIR e as posições das bandas da amostra 
tratada termicamente a 900°C por uma hora. Observa-se que as bandas ficaram 
mais intensas e melhor definidas nas amostras tratadas termicamente, devido ao 
aumento da ordem estrutural e da cristalinidade do material.

Figura 3- Espectro de FTIR da amostra obtida e tratada termicamente a 900°C.
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Os resultados das análises das amostras tratadas termicamente são também 
descritos pela Tabela 2.

Tabela2- Resultados da análise por FTIR da amostra tratada termicamente a 900°C.
Número de onta (cm-1) Grupo funcional
~ 3570 OH “livre”
~ 960 ν1(PO4

3-)
~ 470 ν2(PO4

3-)
1090 – 1032 ν3(PO4

3-)
660 – 520 ν4(PO4

3-)
1600 – 1300 CO3

2

Análise por espectroscopia de fluorescência de raios X (XRF)

Os resultados de XRF (Tabela 3) confirmaram a presença do elemento quí-
mico Nióbio na amostra. Foi observado um valor de razão molar  maior que o en-
contrado em uma HA estequiométrica, o que pode ser indício de uma substituição 
parcial por nióbio na HA, provavelmente em um sítio (PO4

3-). Esse aumento tam-
bém é esperado quando há ocorrência da fase de óxido de cálcio (CaO).

Tabela 3: Resultados de fluorescência de raios X da amostra de HA incorporada com Nb.
% Teor molar Razão molar

Ca P Nb Ca P Nb Ca/P

28,92 18,05 1,11 11,57 5,60 1,03 2,07

Fonte: Autor (2011). 

Conclusões

Os resultados obtidos neste estudo permitem concluir que chegar as seguin-
tes conclusões:

Produziu-se uma hidroxiapatita parcialmente substituída com nióbio pelo mé-
todo de precipitação em meio aquoso. Foi produzida uma única fase fosfato de 
cálcio: hidroxiapatita, comprovada pelas análises de difração de raios X e espec-
troscopia de infravermelho por transformada de Fourier. Os resultados de espec-
troscopia de fluorescência de raios X revelaram a presença de nióbio no pó identi-
ficado como hidroxiapatita por DRX e FTIR.
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ABSTRACT

Bovine hydroxyapatite has been employed in the bone graft materials produc-
tion because of it’s low cost and physico-chemical properties. The heating treat-
ment used to remove the bone organic fraction results in crystallinity increase and 
reduces the solubility of the HAbov. Recently it had been shown that HA sintering 
with Ca/P bioactive glass resulted in HA partial decomposition and brought out TCP 
phase, recognizably more soluble phase than HA. The aim of the present work was 
to investigate, by means of scanning electron microscopy (SEM), the microstructure 
of the HAbov samples sintered with niobo-phosphate bioactive glass in 1000°C and 
1200°C. The SEM result have been shown that the 1000°C sintering temperature 
was unable to obtain efficient densification, while in 1200°C high densification and 
grain growth occurred. The low-grade addition of bioactive glass did not aid in the 
HAbov samples densification, while the addition of the high-grade bioactive glass 
has induced phase transformations, mainly at the 1200°C.

Keywords: Bovine hydroxyapatite, Niobo-phosphate bioactive glass, Sinte-
ring, Bone graft material.

RESUMO

A hidroxiapatita oriunda de ossos bovinos, (HAbov), tem sido empregada ex-
tensamente na produção de enxertos ósseos devido a seu baixo custo e suas pro-
priedades físico-químicas. O tratamento térmico empregado na retirada da porção 
orgânica do osso aumenta a cristalinidade a reduz a solubilidade da HAbov. Recen-
temente foi demonstrado que a sinterização da HA com adição de biovidro de Ca/P 
resultou na decomposição parcial da HA e o surgimento de fase TCP, mais solúvel 
que a HA. O objetivo deste trabalho foi analisar, através da microscopia eletrôni-
ca de varredura (MEV), a microestrutura de amostras de HAbov sinterizadas com 
biovidro niobo-fosfato a 1000°C e a 1200°C. Os resultados de MEV demonstraram 
que a sinterização na temperatura de 1000°C não foi suficiente para atingir uma 
densificação eficaz da HAbov, enquanto que em 1200°C ocorreu elevada densifica-
ção com crescimento de grão. A adição de biovidro em baixos teores não auxiliou 
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na densificação das amostras de HAbov, enquanto que elevados teores de biovidro 
induziram transformação de fases, principalmente na temperatura de 1200°C.

Palavras-chave: Hidroxiapatita bovina, Biovidro niobo-fosfato, sinterização, 
Materiais para enxerto ósseo.

1 INTRODUÇÃO

Materiais cerâmicos têm sido pesquisados na obtenção de novos materiais 
para enxerto ósseo, por ser uma alternativa ao enxerto ósseo autógeno. 

Os substitutos ósseos devem permitir a migração de células (osteocondutivi-
dade) e serem capazes de formar uma união química com o osso do hospedeiro 
(bioatividade). Na grande maioria dos casos, o material enxertado funciona como 
arcabouço temporário, permitindo a colonização celular e formação de novo osso 
nos espaços criados entre partículas. 

As cerâmicas de fosfato de cálcio e os vidros bioativos são materiais pre-
enchedores, amplamente utilizados na ortopedia e na odontologia devido a sua 
biofuncionalidade. Dentre os fosfatos de cálcio, a hidroxiapatita possui estreita si-
milaridade química e estrutural com a fase mineral do tecido ósseo e seu emprego 
como substituto ósseo tem crescido significativamente (Shors, 1993). As principais 
fontes de hidroxiapatita na preparação desses produtos são os reagentes químicos 
analíticos e o osso bovino. 

Dentre os produtos comerciais de origem bovina, destaca-se o Bio-Oss®, (Os-
teohealth Company – Switzerland). Seu beneficio está relacionado ao processo 
químico de remoção da parte orgânica que mantém, relativamente inalterados os 
nano cristais de hidroxiapatita conservando a porosidade macro e microscópica do 
osso (Benke, 2001; Lussi, 1992). 

A hidroxiapatita sintética e estequiométrica provou ser bioativa, no entanto, é 
um material significativamente estável e possui reduzida solubilidade. Com isso, a 
possibilidade de reposição gradual do material enxertado por novo osso torna-se 
reduzida, ou mesmo, impedida. Anos atrás, foi demonstrado que a adição de pe-
quenas frações de vidros bioativos a hidroxiapatita, como aditivo de sinterização, 
resultava no aumento da solubilidade do produto final frente à hidroxiapatita pura 
(Knowles, 1996; Queiroz, 2003). Tais resultados estão relacionados à decomposi-
ção parcial da hidroxiapatita com formação de fases α e β-TCP, que são, reconhe-
cidamente, mais solúveis. Recentemente, foi demonstrado que o biovidro niobo-
-fosfato induziu a degradação da hidroxiapatita estequiométrica com formação de 
fases α e β-TCP após a sinterização. Tais vidros demonstraram também ausência 
de citotoxidade (Prado da Silva, 2008). A adição de vidros bioativos à hidroxiapatita 
estequiométrica antes da sinterização também demonstrou ser eficaz no aumento 
da degradação in vivo e no aumento da resistência da união osso-implante in vivo 
quando comparada a hidroxiapatita pura (So, 2006). 

O objetivo deste trabalho foi fazer a análise microestrutural, através de mi-
croscopia eletrônica de varredura, de amostras de hidroxiapatita de origem bovina 



20    – 2o Trimestre de 2012

sinterizadas com diferentes frações de biovidro niobo-fosfato. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Obtenção da hidroxiapatita – Osso bovino
Porções corticais de fêmur bovino foram cortadas em pedaços com aproxima-

damente de 10 mm X 10 mm. Em seguida foram limpos em água fervente e poste-
riormente, calcinados em forno de sinterização. A volatilização foi feita partindo-se 
da temperatura ambiente à taxa de aquecimento de 0,5°C por minuto até 550 ºC, 
com patamar de 2 horas, quando então a temperatura foi elevada até 800°C com 
taxa de aquecimento de 5°C por minuto e patamar de 1 hora. O osso calcinado foi 
moído em moinho de bolas e posteriormente classificado em um sistema de penei-
ras Tyler, para então selecionar partículas de dimensões inferiores a 20 µm (500 
Mesh). 

Preparação do vidro niobo-fosfato
O vidro bioativo utilizado neste trabalho foi preparado a partir de reagentes 

químicos analíticos e possui composição em mols de 30% de P2O5, 30% de Nb2O5, 
20% de CaO e 20% de CaF2. 

A homogeneização dos reagentes foi feita em uma placa com agitação mag-
nética por 24 horas, seguida de secagem em estufa a 60 ºC por 6 horas. A mistura 
foi fundida em um cadinho de platina, a 1400°C com patamar de 2 horas e taxa de 
aquecimento de 5°C por minuto. A mistura fundida foi rapidamente vertida em água 
destilada, produzindo uma “frita”. O vidro obtido foi moído em moinho de bolas e de-
pois classificado em um sistema de peneiras Tyler, para então selecionar partículas 
de dimensões inferiores a 20 µm (500 Mesh). 

Preparação das amostras de HAbov com adição de biovidro
As amostras de HAbov-Bv foram obtidas pela adição de frações de 4, 6, 8, 

12, 16, 20, 25 e 50% em peso de vidro bioativo niobo-fosfato à hidroxiapatita de 
origem bovina. Após a adição da fração de biovidro correspondente, cada uma das 
amostras HAbov-Bv foi homogeneizada por 1 hora em uma placa com agitação 
magnética em uma suspensão de etanol, seguida de secagem em estufa a 60 ºC 
por 24 horas. Os pós das amostras obtidas foram denominados de HAbov-Bv4, 
HAbov-Bv6, HAbov-Bv8, HAbov-Bv12, HAbov-Bv16, HAbov-Bv20, HAbov-Bv25 e 
HAbov-Bv50, de acordo com a fração de vidro adicionada.

Obtenção dos corpos verdes
Os corpos verdes foram produzidos na forma de pastilhas, por prensagem 

uniaxial, utilizando uma prensa hidráulica. As pastilhas foram produzidas utilizando 
0,4g de pó da amostra correspondente, o qual foi prensado em uma matriz metáli-
ca de prensagem uniaxial medindo 12 mm de diâmetro empregando uma carga de 
1.000 kg (pressão de 87 MPa) durante 2 minutos. Foram produzidos 8 amostras 
teste, HAbov-Bv, e 1 amostra controle, HAbov pura para cada grupo em função da 
temperatura de sinterização. 
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Sinterização
Os corpos verdes, na forma de pastilhas, foram sinterizados empregando duas 

temperaturas de sinterização para cada uma das 9 amostras, HAbov pura, HAbov-
-Bv4, HAbov-Bv6, HAbov-Bv8, HAbov-Bv12, HAbov-Bv16, HAbov-Bv20, HAbov-
-Bv25 e HAbov-Bv50. Um grupo de pastilhas foi aquecido a uma taxa de 5°C por 
minuto até 1000°C, onde permaneceu por 1 hora. O segundo grupo de pastilhas 
foi aquecido com uma taxa de aquecimento de 5°C por minuto até 1200°C, onde 
permaneceu por 1 hora. Após o patamar final de 1 hora todas as amostras sofreram 
resfriamento no forno.

As duas diferentes temperaturas de sinterização foram empregadas com o 
objetivo de investigar a influência da temperatura de sinterização na decomposição 
da hidroxiapatita com adição de biovidro niobo-fosfato. 

Caracterização do material
Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
A microestrutura final das amostras, HAbov e HAbov com adições de biovidro 

foi avaliada por Microscopia Eletrônica de Varredura, (MEV), para evidenciar a to-
pografia. Foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura marca JEOL modelo 
5800 do Laboratório de Microscopia Eletrônica do IME. As análises foram feitas em 
alto vácuo empregando elétrons secundários acelerados a 20 Kv. As amostras fo-
ram recobertas com um filme condutor de ouro com objetivo de permitir a condução 
dos elétrons e evitar o carregamento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Microscopia eletrônica de varredura

A Figura 3.1 apresenta a micrografia das amostras de HAbov sinterizadas a 
1000°C e a 1200°C.
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Figura 3.1 - Micrografias (MEV) das amostras HAbov sinterizadas a 1000°C e a 1200°C.

Observa-se na FIG. 3.1 que a amostra HAbov sinterizada a 1000°C revela 
uma superfície rugosa com elevada fração de poros e reduzida coalescência entre 
as partículas. No entanto, a amostra de HAbov sinterizada a 1200°C apresentou 
uma densificação mais eficiente com menor porosidade residual. Houve crescimen-
to significativo dos grãos formados e os poros mostraram-se isolados e localizados 
preferencialmente nos contornos de grão. Tais características demonstram que a 
HAbov atingiu o estágio final da sinterização a 1200°C, enquanto que a tempera-
tura de 1000°C foi suficiente apenas para que fossem atingidos os estágios iniciais 
da sinterização.

A Figura 3.2 apresenta as micrografias da amostras HAbov sinterizadas com 
adição de 4% de biovidro e sinterizadas a 1000°C e a 1200°C. A amostra HAbov-
-Bv4 sinterizada a 1000°C apresenta elevada porosidade e grãos pequenos, en-
quanto a amostra HAbov-Bv4 sinterizada a 1200°C exibe uma superfície composta 
por poucos poros e grãos lisos e grandes. 

Figura 3. 2 - Micrografias (MEV) das amostras HAbov-Bv4 sinterizadas a 1000°C e a 1200°C. Setas mostram 
partículas de aspecto diferente da matriz de HAbov.

No entanto, a adição de biovidro resultou no surgimento de partículas, de 
tamanho e aspecto significativamente maior que as partículas da matriz de HAbov 
(FIG. 3.3 - setas pretas). A análise das amostras HAbov e HAbov-Bv16, ambas 
em corpo verde comprova que essas partículas são de biovidro. As partículas de 
biovidro exibem uma superfície mais lisa em 1000°C e uma superfície rugosa em 
1200°C (FIG. 3.2 – setas pretas). Tal fato está ligado à diferença de temperatura de 
sinterização, a qual fornece um nível mais elevado de energia térmica e aumenta a 
reatividade entre o biovidro e a HAbov em 1200°C.
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Figura. 3. 3 - Micrografias (MEV) das amostras HAbov e HAbov-Bv16 no estado de corpo verde. Setas indi-
cam a presença de partículas de biovidro.

Contudo, comparando-se a amostra de HAbov e de HAbov-Bv4 é possível su-
por que a adição de 4% de biovidro não auxiliou significativamente na densificação 
da HAbov tanto a 1000°C quanto a 1200°C, Figura 3.4.

Figura 3. 4 - Micrografias (MEV) das amostras HAbov e HAbov-Bv sinterizadas a 1200°C mostrando que não 
houve diferença na microestrutura com adição de 4% de biovidro. 

O fato de não ter havido melhora na densificação das amostras de HAbov 
com adição de 4% de biovidro está associado à ausência da contribuição de fase 
líquida durante a reação de sinterização, mesmo a 1200°C. Isso significa que as 
temperaturas de 1000°C e 1200°C não foram suficientes em fornecer energia tér-
mica adequada para fusão, ou mesmo para redução substancial da viscosidade do 
biovidro. No entanto, houve aumento da reatividade do biovidro com a HAbov em 
1200°C. Esse fato é comprovado pelo aspecto rugoso da superfície das partículas 
de biovidro nas amostras de HAbov-Bv6 e HAbov-Bv8 sinterizadas a 1200°C, en-
quanto que as amostras sinterizadas em 1000°C exibem partículas de biovidro com 
aspecto superficial liso Figura 3.5. 
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Figura 3. 5 - Micrografias (MEV) das amostras HAbov-Bv8 sinterizadas a 1000°C e a 1200°C. Seta mostra 
partícula de biovidro.

O aumento da rugosidade indica precipitação de segundas fases resultantes 
da reação da superfície das partículas de biovidro com a HAbov em 1200°C, o que 
pode ser observado nas amostras de HAbov-Bv12 (Figura 3.6).

Figura 3. 6 - Micrografias (MEV) das amostras HAbov-Bv12 sinterizadas a 1000°C e a 1200°C. Setas indicam 
partículas de biovidro e de segundas fases em sua superfície.

A adição de teores mais elevados de biovidro à HAbov sinterizada a 1200°C 
resulta no aumento do tamanho de grão e da rugosidade da superfície das partícu-
las de biovidro. No entanto, em 1000°C o efeito parece ser a presença de regiões 
com aumento da fração de vazios coexistindo com regiões onde ocorre densifica-
ção. Esse fato pode ser evidenciado nas amostras HAbov-Bv 16 (Figura 3. 7). 
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Figura 3. 7 - Micrografias (MEV) das amostras HAbov-Bv16 sinterizadas a 1000°C e a 1200°C. Setas indicam 
regiões de densificação.

As amostras HAbov-Bv20 e HAbov-Bv25 sinterizadas a 1000°C exibem uma 
microestrutura onde é possível observar o surgimento de segundas fases de as-
pecto facetado, ao mesmo tempo em que ocorre o aumento de volume dos vazios. 
Em 1200°C ocorre redução da porosidade e o aumento do tamanho dos grãos das 
segundas fases (Figura 3.8).

HAbov-Bv25 1000°C HAbov-Bv25 1200°C

Figura 3. 8 - Micrografias (MEV) das amostras HAbov-Bv25 sinterizadas a 1000°C e a 1200°C.

A adição de 50% de biovidro à HAbov produz em 1000°C uma microestrutu-
ra caracterizada por regiões de elevada porosidade circundando regiões de alta 
densificação. As regiões densas são compostas por segundas fases de aspecto 
facetado e agulhado. Em 1200°C observa-se uma microestrutura que exibe alta 
densificação e crescimento significativo dos grãos de segundas fases.
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Figura 3. 9 - Micrografias (MEV) das amostras HAbov-Bv50 sinterizadas a 1000°C e a 1200°C.

Comparando-se a evolução da microestrutura nas amostras de HAbov com 
adições sucessivas de biovidro observa-se que a reação de sinterização em 1000°C 
parece ser governada por fenômenos de coarsening, enquanto que na temperatu-
ra de 1200°C a reação é governada por fenômenos de densificação. Tal fato está 
ligado à temperatura de sinterização e a fração de partículas submicrométricas de 
biovidro.

CONCLUSÃO

Os resultados de microscopia eletrônica de varredura demonstraram que a 
HAbov empregada neste trabalho não sofreu uma sinterização eficaz em 1000°C, 
no entanto, na temperatura de 1200°C ocorreu elevada densificação e crescimento 
de grão.

A adição de biovidro niobo-fosfato em frações reduzidas não induziu altera-
ções significativas na densificação da HAbov. Contudo, frações elevadas induziram 
transformações de fase, principalmente nas amostras sinterizadas a 1200°C.
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ABSTRACT

In this work we present an analytical solution for the one-dimensional transient 
heat transfer problem in a 155 mm gun barrel, which is subjected to a heat flux on 
the inner surface of the barrel and convective heat transfer on the outer surface, thus 
determining the temperature profile produced in order to obtain information that will 
help reduce wear and erosion of the gun barrel and asset the risk to the gun crew 
due to self-ignition of the propellant. In sequence, we present an analytical solution 
for the gun barrel including cooling channels on the inner surface, modeled as sinks 
terms of the differential equation governing the problem. Finally, the wear effect stu-
died by LAWTON (2001) is also considered and available data for the ARM198 ho-
witzer from the Ecuadorian Army is used in the simulations to determine the limiting 
number of rounds that could be fired in real-world applications. The results obtained 
with the technique here advanced enabled the validation of the numerical solution 
by WU et al. (2008) which employs the finite elements method, and allowed for an 
estimate of the maximum number of rounds that could be fired before attaining the 
cook-off temperature, under air and forced liquid convective cooling situations.

Keywords: Heat transfer; Cooling; Gun barrel.

RESUMO

Neste trabalho se apresenta uma solução analítica para um problema de 
transferência de calor unidimensional transiente determinando, assim, o perfil de 
temperatura produzido em um tubo de arma calibre 155 mm, o qual este subme-
tido a um fluxo de calor na superfície interna do tubo, visando obter informações 
que ajudem a reduzir o desgaste, a erosão da arma e o risco para o usuário. Em 
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seqüência se apresenta uma solução analítica para o tubo incluindo canais de res-
friamento na superfície interna, modelados como termos sumidouros da equação 
diferencial que rege o problema. Finalmente determinou-se o efeito do desgaste 
estudado por LAWTON (2001) usando o Obus ARM198 disponível no Exército do 
Equador para determinar o número de disparos possíveis em condições reais. Os 
resultados obtidos permitiram validar a solução encontrada no estudo de WU et 
al.(2008) feita pelo método dos elementos finitos e fornecem informações importan-
tes para a estimativa do número máximo possível de disparos antes de se atingir a 
temperatura de auto-ignição da munição, considerando as situações de refrigera-
ção por convecção natural a ar e por convecção forçada de um líquido.

Palavras-chave: Transferência de calor, resfriamento, tubo de arma.

INTRODUÇÃO

O estudo da transferência de calor em tubos de armas é importante para o 
projeto de canhões e obuseiros porque fornece uma previsão do comportamento 
desses em face de certo número de fenômenos relacionados ao elevado campo de 
temperaturas normalmente encontrado nessas armas. 

A superfície interna do tubo de uma arma de qualquer calibre costuma receber 
grandes quantidades de calor resultantes da combustão do propelente da munição 
e do atrito que ocorre entre essa superfície e o projétil durante um disparo. Quando 
outro disparo é efetuado num curto espaço de tempo, o tubo tem pouco tempo para 
resfriar-se, uma vez que apenas uma pequena quantidade de calor é transferida 
para o meio ambiente por convecção e radiação, o que resulta em um incremento 
na temperatura do tubo. Em uma situação de múltiplos disparos, o calor acumulado 
pode elevar a temperatura da superfície interna do tubo até um valor próximo da 
temperatura de auto-ignição da munição, e essa, ao ser introduzido na câmara da 
arma por ocasião de um novo disparo, detonará prematuramente colocando o usu-
ário em uma situação de risco.

Do ponto de vista teórico, a transferência de calor em um tubo de calibre 
155 mm de diâmetro dotado de canais de resfriamento semicirculares distribuídos 
longitudinalmente no meio da parede do tubo, mostraram que o resfriamento a ar 
natural é muito pouco eficiente enquanto que o resfriamento forçado através dos 
canais possui uma grande capacidade para retirar calor do tubo (Wu et. al., 2008). 

A literatura apresenta uma predominância de soluções numéricas na deter-
minação de perfis térmicos em tubos de armas, principalmente para as situações 
envolvendo múltiplos disparos. 

Os métodos analíticos continuam a ser desenvolvidos  porque possuem as 
seguintes características: fornecem resultados exatos e mais rápidos para proble-
mas mais simples, permitindo a validação de códigos computacionais; permitem 
descrever o comportamento assintótico através da inspeção de parâmetros e o co-
nhecimento básico de técnicas analíticas permite que se forme uma interface para 
o desenvolvimento de novos métodos numéricos mais poderosos (Cotta, 1993). 
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A revisão de literatura também aponta para uma modelagem matemática qua-
se sempre unidimensional (Lawton, 2001; Wu et al., 2008 e Mishra et al., 2010), 
com as trocas térmicas ocorrendo na direção radial do tubo, modelando o fluxo de 
calor na superfície interna do tubo como sendo uma função exponencial decrescen-
te. As propriedades termofísicas presentes nesses problemas térmicos são con-
sideradas constantes na maioria dos trabalhos. Essas simplificações comumente 
encontradas na literatura conduzem a formulação de um problema de transferência 
de calor unidimensional, transiente e não homogêneo em coordenadas cilíndricas. 

A solução analítica para esse tipo de problema pode ser abordada usando o 
método da separação de variáveis aplicado a problemas não homogêneos (Ozisik, 
1980). Nesse caso, divide-se o problema transiente não homogêneo em problemas 
mais simples, formando um conjunto de problemas em regime permanente que, 
combinados com um problema transiente homogêneo, fornecem a solução do pro-
blema original.

DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE TEMPERATURA EM UM TUBO DE OBUSEIRO DE 
CALIBRE 155 mm SUBMETIDO A RESFRIAMENTO CONVECTIVO.

O tubo é representado por um cilindro vazado, e, portanto o problema é for-
mulado em geometria cilíndrica. Assim como na formulação original, considera-se a 
transferência de calor apenas na direção radial, de forma que o problema térmico é 
unidimensional transiente e supõem-se propriedades termofísicas constantes, além 
da ausência de fontes sumidouros de calor (Wu et al., 2008).  

Com essas hipóteses, a equação de difusão de calor assume a seguinte forma:

                                              
Onde =α/pCp, é a difusividade térmica do tubo de aço.
A condição inicial para o problema é considerada como sendo uma tempera-

tura constante T0 igual à temperatura ambiente T∞: 

                     
As condições de contorno para o tubo da arma são:
Na superfície interna do tubo: 

  

      
Na superfície externa do tubo:

O valor do fluxo de calor (qo) é 1,927x108 W/m2 e da constante de tempo b é 
1/(4,74x10-3) s-1 (Wu et al., 2008)

As Equações1, 2, 3 e 4 acima definem um problema de condução de calor 
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não homogêneo e uma solução analítica para esse problema é possível através da 
técnica da expansão em autofunções (Özisik, 1980). O problema original é dividido 
em um problema auxiliar em regime permanente, cuja solução é Taux(r) , e em um 
problema transiente homogêneo, cuja solução é Th(r,t) . A solução para o problema 
original é dada então pela seguinte expressão:

Em seguida, a solução do problema homogêneo é dada pela seguinte expan-
são em autofunções:

Onde os coeficientes  é dado por:

 

E a norma Ni é definida como: 

  

Os autovalores  e as autofunções  da Equação 6 são colhidos da solução de 
problemas de autovalor (Boyce, 1990; Özisik, 1980):

Finalmente, o problema auxiliar  é dada em termos de funções de Bessel de primeiro 
e segundo tipo de ordem zero por:

                  

Solução para o problema unidimensional com 
resfriamento convectivo de ar natural e liquido forçado
para um único disparo.

Determinou-se o perfil de temperatura para o caso de resfriamento a ar natural 
e radiação combinados considerando a temperatura ambiente de 27°C em todas as 
simulações. Os valores usados para o coeficiente de transferência de calor foram 
de 40 W/m2K para o resfriamento por ar natural combinado com radiação térmica e 
de 2523,5 W/m2K para o resfriamento por liquido forçado. As propriedades térmicas 
correspondem a um aço com módulo de elasticidade (E) de 201 GPa., massa espe-
cífica (p) de 7833 Kg/m3, calor específico (cp) de 460 J/Kg-K, condutividade térmica 
(k) de 40 W/m-K e difusividade térmica () de 1,11 x 10-5 m2/s (Wu et al., 2008). 

Na Figura 1 observa-se a distribuição de temperatura no raio interno (77,5 
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mm), no raio médio (92,5 mm) e no raio externo (107,5 mm) durante a fase de 
aquecimento e no início da fase de resfriamento do tubo de calibre 155 mm. 

Figura 1 Distribuição de temperatura no raio interno, médio e externo em função do tempo, para resfriamento 
a ar natural e radiação combinados.

Figura 2 - Distribuição de temperatura no raio interno, médio e externo para resfriamento a ar natural e radia-
ção combinada no período de tempo desde o disparo até 6 segundos.

A solução analítica para esse caso indica que a fase de aquecimento tem seu 
máximo em 4,02x10-3 s após a deflagração da munição. Da mesma forma, a Figura 
2 ilustra o perfil de temperatura nas mesmas posições radiais ao longo dos primei-
ros 6 segundos. O valor de 6 segundos foi escolhido porque esse é o intervalo de 
tempo típico após o qual se dá o segundo disparo nas armas de grande calibre com 
recarregamento automático ou assistido.

A TAB. 1 mostra uma comparação entre as temperaturas no raio interno, mé-
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dio e externo calculadas durante os primeiros 10 minutos após o disparo, para as 
duas condições de resfriamento.

Embora o tempo total decorrido desde a deflagração da munição seja ainda 
pequeno para que haja uma maior dissipação de calor para o exterior, pode-se 
observar na Tabela 1 que quanto maior o valor do coeficiente convectivo adotado, 
menores serão os níveis de temperatura no tubo. 

Tabela 1 - Temperaturas no raio interno, médio e externo variando o coeficiente convectivo em função do 
tempo após o disparo

Tempo em  

segundos

h = 40 W/(m² K) h = 2523,5 W/(m² K)

ri rm re ri rm re

1 68,447 27,240 27,000 68,447 27,240 27,000

6 43,028 33,634 28,003 43,028 33,631 27,800

10 39,117 34,194 29,994 39,114 34,137 29,121

30 34,480 34,058 33,609 33,709 32,589 30,034

60 33,989 33,951 33,862 31,072 30,461 28,924

120 33,803 33,775 33,698 28,550 28,318 27,733

240 33,464 33,438 33,364 27,224 27,191 27,106

360 33,142 33,117 33,047 27,032 27,027 27,015

480 32,836 32,813 32,746 27,004 27,004 27,002

600 32,546 32,523 32,460 27,000 27,000 27,000

A análise do perfil de temperatura apenas no raio interno permitirá, mais adian-
te, uma estimativa do número máximo de disparos que uma arma pode efetuar 
sob uma determinada condição de resfriamento, tendo em vista que os valores de 
temperatura no raio médio e no raio externo não têm influência direta na ativação 
prematura da munição e, conseqüentemente, na segurança do usuário. 

Solução para o problema unidimensional com resfriamen-
to convectivo de ar natural e líquido forçado para múltiplos  
disparos.

A condição inicial do problema para o segundo disparo e para os próximos 
será diferente da temperatura ambiente dada pela Equação 2. A nova condição ini-
cial será dada pela distribuição de temperatura ao longo do raio no momento do dis-
paro seguinte, ou seja, ao final de um disparo anterior. Considera-se que o segundo 
disparo ocorre no instante de tempo dado por t = t*, de forma que a distribuição de 
temperatura fornecida pela Equação 5 para  segundos fica:
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 Prosseguindo-se com a análise, as condições de contorno para o tubo da 
arma, o problema auxiliar, e o problema de autovalor, permanecem os mesmos 
utilizados para calcular o primeiro disparo. 

A condição inicial está relacionada diretamente com o problema homogêneo, 
mais especificamente com a determinação dos coeficientes Ci que para o segundo 
disparo será:

 
Onde o sobrescrito “new” refere-se ao segundo disparo e , fornecido pela ex-

pressão para  oriunda do primeiro disparo, é: 

Por outro lado, a solução do problema homogêneo para o tempo t = t* é dada por:

 

Onde o sobrescrito “old” refere-se ao primeiro disparo. 
Generalizando esse procedimento para um número  de disparos, obtém-se a 

seguinte expressão:

   

Simplificando a Equação 15, os coeficientes para o primeiro disparo é dado 
como:

Onde:

Logo, a distribuição de temperatura transiente após o  disparo torna-se:

As figuras 3 e 4 mostram o resultado da simulação numérica para o perfil tér-
mico do tubo submetido a resfriamento a ar natural e resfriamento a líquido forçado, 
respectivamente, na situação de dez disparos por minuto durante três minutos. 

Na figura 3, a temperatura inicial para o 23º disparo está acima de 200 °C, que 
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é o valor da temperatura de auto-ignição da munição. Conseqüentemente, nesse 
caso, o obuseiro só poderia disparar 22 disparos com essa cadência de 10 dispa-
ros por minuto. Observa-se ainda que, no disparo 22 a temperatura no raio médio 
é de 179,153°C e a temperatura no raio externo é de 165,460°C, acrescentando a 
importância de fazer as medições de temperatura no raio interno.

Porém o mesmo não ocorre na situação de resfriamento por líquido forçado. 
A figura 4 indica que o processo de transferência de calor nesse caso é suficiente 
para controlar o incremento de temperatura a cada disparo, que vai se reduzindo 
até atingir um comportamento assintótico. 

Figura 3 - Temperatura no raio interno, médio e externo no tubo com resfriamento a ar natural e radiação 
combinados no período de 180 segundos.

 

Figura 4 - Temperatura no raio interno, médio e externo no tubo com resfriamento por liquido forçado no 
período de 180 segundos.
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DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE TEMPERATURA EM UM TUBO DE OBUSEI-
RO DE CALIBRE 155 mm COM CANAIS DE RESFRIAMENTO.

De forma a contornar essa dificuldade, propõe-se nesse uma solução alter-
nativa que simula o efeito dos múltiplos canais de resfriamento ou até mesmo de 
uma jaqueta de resfriamento externa, através da presença de um termo sumidouro 
na equação de governo do problema de transferência de calor. Esse termo sumi-
douro, representado por go/k, onde  é o coeficiente de condutividade térmica do 
material do tubo e go  é a energia retirada por unidade de volume do tubo, tem sua 
expressão dada pela Equação 20 a seguir: 

   

Nesta expressão,  é o número de canais de resfriamento do tubo,  representa 
o volume do tubo (m3) calculado como sendo um cilindro vazado,  significa a vazão 
em massa (Kg/s),  é o calor específico a pressão constante (J/Kg°C) e  é a variação 
da temperatura (°C) do refrigerante entre a entrada e a saída do canal. 

Na formulação e análise do problema com termo sumidouro a seguir conside-
ra-se a transferência de calor apenas na direção radial, de forma que o problema 
térmico é unidimensional transiente e supõem-se propriedades termofísicas cons-
tantes. Com as hipóteses acima, a equação de governo para o problema térmico 
aqui proposto assume a seguinte forma:

   

Onde a condição inicial e as condições de contorno são as mesmas equações 
Equações 2, 3 e 4 do problema térmico inicial. Assim, o problema não homogêneo 
é dividido em um problema auxiliar em regime permanente, cuja solução é , em um 
problema em regime permanente relacionado ao termo sumidouro, cuja solução é 
Tj(r), e em um problema transiente homogêneo, cuja solução é . A solução para o 
problema original é dada então pela seguinte expressão:

      
                            

Conforme visto na Equação 6, na solução do problema homogêneo o coefi-
ciente  é definido como:

                                  

E a solução do problema relacionado ao termo sumidouro é definido como:

Por outro lado, a expressão para a temperatura  é a mesma que foi obtida no 
desenvolvimento do problema térmico sem termo sumidouro.
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Solução para o problema unidimensional com termo sumidouro para um úni-
co disparo.

Nas simulações que se seguem, são utilizados os valores de 0, 2, 4 ou 6 para 
o caso de número de canais, uma vazão mássica do refrigerante de 0,166 Kg/s, 
um calor específico do refrigerante de 4,179 x 103 J/Kg °C e uma variação de tem- e uma variação de tem-
peratura entre a saída e a entrada do canal de -66 °C. Para o cálculo do volume foi 
considerado um comprimento do tubo de 9 m (aproximadamente 58 calibres). 

A Figura 5 ilustra a distribuição de temperaturas na superfície interna do tubo 
para um número crescente de até seis canais de resfriamento. A superfície exter-
na do tubo é resfriada por convecção natural combinada com radiação térmica. É 
observado o comportamento nos primeiros seis segundos a partir dos quais, nor-
malmente, um segundo disparo seria efetuado. A Tabela 2 mostra os valores das 
temperaturas máximas e finais atingidas nessa situação.

Figura5 - Distribuição de temperatura no raio interno do tubo de 9 m de comprimento com canais de resfria-
mento em função do número de canais.

      
Tabela 2 - Valores de temperatura máxima e final no raio interno para um único disparo. 

Número de canais Temperatura Máxima (°C) Temperatura após 6 segundos (°C)

0 700,683 43,028

2 700,682 42,057

4 700,681 41,085

6 700,680 40,114

 
A comparação dos valores mostrados na TAB. 2 revela que o pico de tempe-

ratura que ocorre nos primeiros milissegundos após o primeiro disparo apresenta 
essencialmente o mesmo valor nas duas situações de resfriamento externo anali-
sadas, independentemente do número de canais de resfriamento. Após seis segun-
dos, a temperatura no raio interno tende a diminuir até cerca de três graus quando 
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comparada com a situação sem canais de resfriamento. 

Solução para o problema unidimensional com termo sumidouro para múlti-
plos disparos.

A análise do problema térmico com termo sumidouro é estendida de forma a 
incorporar a situação de uma seqüência de disparos efetuados a uma taxa cons-
tante. Novamente, a condição inicial do problema para o segundo disparo e para os 
próximos será diferente da temperatura ambiente inicialmente adotada como sendo 
essa condição.

Considera-se que o segundo disparo ocorre no instante de tempo dado por t = t*, 
de forma que a distribuição de temperatura fornecida pela EQ. 22 para  segundos fica:

As condições de contorno para o tubo da arma, o problema auxiliar, o proble-
ma relacionado ao termo sumidouro, e o problema de autovalor, permanecem os 
mesmos utilizados para um único disparo. Como, a condição inicial está relaciona-
da diretamente com o problema homogêneo, mais especificamente com a determi-
nação dos coeficientes Ci dados pela Equação 23, essa equação para o segundo 
disparo será da forma das Equações 12 e 14.

Onde , fornecido pela expressão para  oriunda do primeiro disparo, é:

                             

Generalizando esse procedimento para um número  de disparos, usando as 
Equações 15, 16 e 17, a expressão de  é definida como:

Logo, a distribuição de temperatura transiente após o  disparo torna-se:

A Figura 6 mostra a distribuição de temperatura transiente na superfície inter-
na do tubo quando submetido a resfriamento externo por ar natural combinado com 
radiação térmica, e a resfriamento na parede com 6 canais.  Na figura, destaca-se 
o número do disparo ao final do qual a temperatura supera ou se aproxima do valor 
de 200°C.
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Figura 6 - Perfil de temperatura no raio interno do tubo de 155 mm com resfriamento a ar natural e radiação 
combinados considerando seis canais de resfriamento.

A Tabela 3 permite concluir que, para a situação de resfriamento 
externo a ar natural combinado com radiação, um número crescente de 
disparos pode ser efetuado à medida que se aumenta a quantidade de 
canais de resfriamento na parede do tubo. 

A situação aqui simulada por elementos finitos para seis canais 
circulares de resfriamento indicou um número máximo de 43 disparos a 
uma taxa de 10 disparos por minuto para a situação onde o coeficiente de 
transferência de calor por convecção é 40 W/m²K (Wu et al., 2008). 

Tabela 3 - Valor limite da temperatura no raio interno do tubo e número permissível de disparos em função da 
quantidade de canais de resfriamento

Nº de canais de resfriamento Temperatura na superfície interna do tubo (°C) Nº máximo de disparos

0 196,179 22

2 198,516 26

4 198,110 31

6 199,876 39
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Para a situação de resfriamento externo por convecção forçada de líquido (h 
= 2523,5 W/m²K, percebe-se que a temperatura de auto-ignição da munição não é 
atingida. 

Figura 7 -  Perfil de temperatura no raio interno do tubo de 155 mm com resfriamento por convecção forçada 
de líquido considerando seis canais de resfriamento.

A Figura 7 ilustra essa situação para o caso de 6 canais de resfriamento. Assim, 
todos os disparos previstos na missão poderiam ser disparados a uma cadência de 
10 disparos por minuto sem que houvesse o risco de auto-ignição prematura do projé-
til. O valor do coeficiente de transferência de calor por convecção de 2523,5 W/m²K é 
excessivamente alto para uma aplicação prática realística quando se compara com 
valores típicos para o coeficiente de filme para convecção forçada encontrados na 
literatura os quais se situam na faixa de 100 W/m²K a 300 W/m²K. A utilização de 
um valor elevado para o coeficiente convectivo acaba prejudicando a apreciação do 
efeito de resfriamento causado pelos canais inseridos na parede do tubo. De forma 
a melhor visualizar esse efeito, a Figura 8 mostra o resultado da simulação para 6 
canais de resfriamento, respectivamente, adotando-se um coeficiente convectivo 
de 150 W/m²K.

Da análise da Figura 8 percebe-se que a temperatura de auto-ignição da mu-
nição é atingida após o 23° disparo para o tubo sem canais de resfriamento na 
parede e após o 43° disparo para o tubo com 6 canais de resfriamento inseridos na 
parede, cujo refrigerante que flui nos canais segue as especificações dadas. Esse 
desempenho é superior àqueles obtidos com um coeficiente convectivo externo de 
40 W/(m² K), conforme mostrado pelas Figura 6 e Figura 8, onde a temperatura de 
auto-ignição é atingida após o 26° disparo e o 39° disparo, respectivamente. Com 
um coeficiente convectivo moderado no contorno, a influência do termo sumidouro 
da equação de governo passa a ser relevante.
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Figura 8 - Perfil de temperatura no raio interno do tubo de 155 mm com resfriamento externo por convecção 
supondo h=150 W/m2K e com seis canais de resfriamento.

O aumento do coeficiente convectivo externo permite o aumento do número 
de disparos efetuados com segurança, conforme já esperado, devido ao aumento 
da taxa de transferência de calor do tubo para o ambiente. No entanto, essa taxa de 
transferência de calor, a ser fornecida por um dispositivo externo ao tubo da arma, 
está fisicamente limitada e, numa situação extrema, onde o valor do coeficiente 
convectivo fosse muito elevado, o que se obteria essencialmente é um compor-
tamento assintótico para o perfil de temperatura, conforme visto na FIG. 7, com-
patível com o resultado esperado para uma condição de contorno de temperatura 
prescrita no raio externo. Nessa situação limite não haveria restrição ao número de 
disparos efetuados. 

Por outro lado, o uso de canais de resfriamento inseridos na parede do tubo 
permite um ganho adicional na quantidade de disparos possíveis quando a transfe-
rência de calor por convecção promovida pelo dispositivo de resfriamento externo 
ao tubo for a máxima possível. 

DETERMINAÇÃO DO DESGASTE NO INTERIOR DO TUBO DE UM OBUSEIRO 
DE CALIBRE 155 mm.

É de conhecimento geral que armas submetidas à situação de fogo contínuo 
sofrem um rápido desgaste do tubo obrigando o usuário a substituir com freqüência 
esse componente.  A quantificação desse desgaste se deduz de uma expressão ma-
temática aproximada a qual relaciona o desgaste na superfície interna do tubo com 
a temperatura máxima alcançada na mesma superfície (Lawton, 2001), dada por:         

      Onde  é a erosividade do propelente (80 m/s),  é a temperatura ambiente 
(300 K),  é a temperatura na superfície interna do tubo ao final do disparo anterior 
(K),   é a energia de ativação do propelente (6,9x107 J/Kg-mol),  é a constante de 
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tempo (4,74x10-3 s), RO é a constante universal dos gases (8314 J/(Kg-mol K)) e  é a 
temperatura máxima na superfície interna do tubo (K) que varia para cada disparo.

      Assim, de posse desses dados para uma determinada arma é possível 
estimar-se o desgaste total em metros que a superfície interna do tubo sofre em 
função do número de disparos efetuados. Assim, os valores de temperatura obtidos 
da solução analítica dos problemas térmicos apresentados com anterioridade são 
empregados na EQ. 29 juntamente com as informações constantes no Manual do 
obuseiro de 155 mm do Exército do Equador, de forma a se calcular o desgaste 
para o tubo desse obuseiro e se estabelecer um valor máximo para o número de 
disparos que se pode efetuar com essa arma. O tubo de Obuseiro 155 mm ARM 
198 apresenta o comprimento de 5,080 m e será resfriado com ar usando o coe-
ficiente de transferência de calor de 5 W/m2 K. O tempo de disparo varia de 15 a 
30 segundos para cada disparo e a temperatura de auto-ignição da munição é de 
200°C (Manual Técnico do Obuseiro ARM198, 1998).

Desgaste da superfície interna do tubo do obuseiro ARM 198.

Considerando-se inicialmente a situação em que o único critério para a inter-
rupção dos disparos é a temperatura de auto-ignição da munição, pode-se simular 
a distribuição de temperatura na superfície interna do tubo através do mesmo pro-
cedimento discutido nos capítulos anteriores uma vez que, ignorando-se o desgas-
te, o raio interno do tubo permanece constante ao longo de todos os disparos. As-
sim, a FIG. 9 mostra o perfil de temperatura transiente na superfície interna do tubo 
do obuseiro ARM198 com resfriamento convectivo externo por ar natural (h = 40 
W/m2K), sem a presença de canais de resfriamento. A análise da figura revela que 
essa arma pode efetuar 24 disparos com uma cadência de 4 disparos por minuto 
antes de sua superfície interna atingir a temperatura de auto-ignição da munição 
(200°C).

Figura 9 - Perfil de temperatura do tubo ARM198 sem canais de resfriamento e sem considerações de des-
gaste.
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Em seguida, a Figura 10 mostra a simulação do perfil de temperatura 
transiente do tubo ARM198, porém em condições reais de desgaste, ou 
seja, considerando-se, agora, a variação de diâmetro que o tubo sofre a 
cada 15 segundos devido ao incremento de temperatura produzido nos 
primeiros milissegundos após cada disparo efetuado. A análise da figura 
revela que essa arma pode efetuar 23 disparos antes que a sua superfície 
interna atinja a temperatura de 200 °C.

Figura 10 -  Perfil de temperatura do tubo ARM198 sem canais de resfriamento considerando-se o desgaste.

No que se refere ao desgaste, as armas de fogo indireto, como é o caso em 
estudo, é admissível um desgaste de 5% até 8% do valor do diâmetro interno do 
tubo antes que ele seja julgado inservível (Lawton, 2001). Com esta informação 
pode-se determinar um raio interno máximo permitido em função do desgaste de 
até 83,7 mm, que seria o valor no qual o tubo seria excluído das missões de fogo.

Baseado nesse critério é possível estimar o número máximo de disparos 
recomendáveis em função do desgaste admissível. 

Pode-se observar na Tabela 8 que a temperatura crítica de 200 °C é atingida 
logo após o 23° disparo, quando o raio interno do tubo apresenta um desgaste de 
5,27% de seu valor original de 77,5 mm. Embora pelo critério do desgaste a arma 
pudesse continuar disparando mais alguns disparos, a segurança do usuário sem-
pre prevalece e, assim, a missão de fogo seria encerrada devido ao risco de auto-
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-ignição do próximo projétil.

Tabela.8 - Resultados para o desgaste do tubo do obuseiro calibre 155 mm disponível no Exército do Equador.

No Disparos Raio (mm) T inicial (°C) T máxima (°C) Desgaste (mm) Desgaste (%)

1 77,500 27,000 700,685 0,075 0,10%

3 77,658 44,242 717,893 0,089 0,32%

5 77,845 58,513 732,156 0,103 0,58%

7 78,059 72,791 746,441 0,118 0,87%

9 78,304 87,165 760,779 0,135 1,21%

11 78,585 101,657 775,271 0,154 1,60%

13 78,904 116,291 789,928 0,175 2,04%

15 79,266 131,093 804,687 0,199 2,54%

17 79,677 146,094 819,725 0,225 3,10%

19 80,142 161,332 834,948 0,254 3,74%

21 80,668 176,852 850,473 0,287 4,46%

23 81,261 192,707 866,320 0,324 5,27%

24 81,585 200,779 874,399 0,344 5,72%

      
Tabela 9 - Resultados obtidos para o obuseiro 155 mm, descrito por WU et al.(2008) e para o obuseiro 

ARM198
OBUS ARM 198; T disparo=15 s; h=5 W/m2K

Dispa-

ros

No. Ca-

nais

Erosiv. 

(m/s)

Temp. Inicial 

(ºC)

Temp. Máxim 

(°C)

Desgaste 

(%)

Critério Temp. 

Auto- ignição

Critério 

Desgas-

te
22 0 80 184,734 858,346 4,85% NÃO DISPARE DISPARE
31 1 80 188,385 861,990 6,89% NÃO DISPARE DISPARE

43 2 80 161,083 834,725 8,24% DISPARE
NÃO 

DISPARE

63 3 80   85,455 759,126 8,13% DISPARE
NÃO 

DISPARE

Na Tabela 9 adiciona-se o parâmetro de desgaste. Essa restrição faz com que 
o número de disparos mínimo seja de 22 e o máximo de 63 disparos. Percebe-se 
que, nesse teste, o critério de desgaste sobrepõe-se ao critério da temperatura de 
auto-ignição para os tubos com 2 e 3 canais de resfriamento os quais passam a 
apresentar um desgaste de 8%, o que abortaria a missão (Lawton, 2001).

CONCLUSÕES

Para determinar o perfil transiente de temperatura, aplicou-se o método ana-
lítico da técnica de expansão em autofunções que permitiu a validação de códigos 
computacionais. 

Verificou-se que o acúmulo de energia no contorno causado pelos múltiplos 
disparos causa um incremento de temperatura ao longo do tempo. Devido à dife-
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rença entre os valores dos coeficientes convectivos para as duas situações estuda-
das, percebe-se que esse incremento de temperatura mantém-se aproximadamen-
te constante para o caso de resfriamento natural, mas reduz-se gradativamente 
para o resfriamento com líquido forçado. 

Para simular a situação de resfriamento do tubo através de canais inseridos na 
parede do tubo foi adicionado um termo sumidouro na equação diferencial parcial 
que rege o problema de transferência de calor. Assim, para a situação de resfria-
mento externo a ar natural, um número crescente de disparos pode ser efetuado à 
medida que se aumenta a quantidade de canais de resfriamento na parede do tubo.

Verificou-se que o resfriamento através do contorno é mais eficiente do que 
aquele obtido com o termo sumidouro da equação diferencial parcial. Assim, a uti-
lização de um valor elevado para o coeficiente convectivo acaba prejudicando a 
apreciação do efeito de resfriamento causado pelos canais inseridos na parede do 
tubo.

A análise do obuseiro equatoriano ARM198 calibre 155 mm, forneceu resulta-
dos que permitem concluir que a variação do diâmetro interno do tubo a cada dispa-
ro devido ao fenômeno do desgaste deve ser considerada pelos futuros projetistas 
na análise de problemas térmicos em tubos de armas a fim de evitar acidentes com 
o usuário e prolongar a vida útil da arma. 
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Abstract

In this work we developed a mathematical modeling for analysis of reflector 
antennas using the Physics Optical approximations. First is presented a discussion 
about radiation electric and magnetic field integral equations. The mathematical mo-
del for analysis of reflector antennas is presented in five steps with increasing com-
plexity, in order to gradually add features and functionality required. The accuracy 
of all results obtained is verified by comparisons with these with analytical solutions 
and others obtained using Method of Moments.

keywords: Reflector antennas, Optical Physics, Electric and Magnetic Field 
Integral Equations.

Resumo

Neste trabalho é desenvolvida uma modelagem matemática para a análise de 
antenas refletoras utilizando as aproximações da Óptica Física. O trabalho apre-
senta primeiramente uma discussão sobre as equações integrais de radiação dos 
campos elétrico e magnético. A modelagem matemática para a análise de antenas 
refletoras é apresentada em cinco etapas com complexidade crescente, de forma a 
agregar gradualmente as características e funcionalidades necessárias. A precisão 
de todos os resultados obtidos é verificada por meio de comparações desses com 
soluções analíticas e com outros obtidos empregando Método dos Momentos.   

Palavras Chaves: Antenas Refletoras, Óptica Física, Equações Integrais dos 
Campos Elétrico e Magnético.

Introdução
 
Antenas refletoras possuem como maior atrativo a obtenção de altas efici-

ências de radiação empregando aparatos eletrônicos relativamente simples. Este 
fato deve-se basicamente à colimação da radiação eletromagnética que ocorre nas 
superfícies refletoras da antena. Estas antenas possuem inúmeras aplicações em 
telecomunicações, abrangendo desde os imensos rádio-telescópios até as geome-
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trias compactas utilizadas nas estações de rádio-base em telefonia móvel. Devido 
à multiplicidade de enlaces de comunicação existentes atualmente, as especifica-
ções sobre os diagramas de radiação das antenas tornam-se cada vez mais restrin-
gentes, visando à diminuição de possíveis interferências entre os diversos enlaces. 
Estas restrições impõem baixos lóbulos secundários no diagrama da antena, o que 
geralmente acarreta a degradação da eficiência de radiação. Assim, as antenas 
refletoras devem ser projetadas de forma a obter a máxima eficiência possível e, 
simultaneamente, satisfazer todas as restrições pertinentes.

 Atualmente existem muitas técnicas numéricas utilizadas para o projeto e a 
análise de antenas refletoras. Dentre essas se destaca a que utiliza o Método dos 
Momentos (MoM) (Harrington, 1993) e aquela que emprega as aproximações da 
Óptica Física (PO) (Jenkins, 1937). A técnica que emprega o MoM permite uma 
avaliação acurada das propriedades eletromagnéticas da antena. Essa avaliação 
leva em consideração todos os efeitos de espalhamento e acoplamento associados 
aos vários elementos da antena (isto é, superfícies refletoras, alimentador, estrutu-
ras de suporte, radome, etc.) que reduzem sua eficiência. A análise é realizada em 
termos das equações integrais dos campos elétrico e magnético juntamente com 
as condições de contorno apropriadas sobre as superfícies da antena, que são ava-
liadas numericamente empregando o MoM (Resende, 2007). Essa técnica, embora 
seja muito precisa, é bastante complexa e exige um elevado esforço computacio-
nal. A técnica que emprega a PO, também tem sido utilizada com sucesso na aná-
lise de antenas refletoras, em especial aquelas com grandes dimensões elétricas 
(Wu, 2011), (Lebedev, 2010) e (Hamel, 2012). Essa Técnica é fundamentada no 
principio da equivalência. Assim, é estabelecido um problema equivalente onde a 
superfície condutora da antena é removida e em seu lugar é definida uma corrente 
elétrica equivalente para a imposição das condições de contorno pertinentes. A téc-
nica é simples, requer um reduzido esforço computacional e conduz a resultados 
bastante precisos. Porém, ela não considera efeitos os efeitos de espalhamento e 
acoplamento associados aos vários elementos da antena. 

Embora exista um número consistente de trabalhos, disponíveis na literatura, 
que empregam a PO para a análise de antenas refletoras (Letrou, 2012), (Jackson, 
2012) e (Letrou, 2012a), não existem muitos softwares, de circulação livre, para 
esse propósito que são baseados na PO. Assim o objetivo e contribuição desse 
trabalho é apresentar o desenvolvimento da modelagem matemática completa para 
análise de grandes antenas refletoras, utilizando as aproximações da PO e de-
monstrar sua precisão e robustez computacional.

Equações integrais de radiação

Para o cálculo do campo eletromagnético associado a uma antena refleto-
ra podem empregados os potenciais vetores auxiliares magnético, , (associado 
às correntes elétricas, ) e elétrico, , (associado às correntes magnéticas, ). 
Contudo existe uma complexidade muito grande associada à essa escolha devido 
à necessidade de uma diferenciação numérica. Outra alternativa é obter equações 
integrais sobre as fontes de corrente elétrica e magnética  radiando em um meio li-
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vre de obstáculos. O emprego dessas equações integrais na solução de problemas 
práticos é importante, pois a obtenção do campo eletromagnético feita mediante 
a integração numérica direta das fontes de corrente é mais simples, robusta e de-
manda um menor esforço que a derivação dos potenciais vetores. Assim, as equa-
ções integrais dos campos elétrico e magnético são (Balanis, 1989):

onde m e e são a permeabilidade e a permissividade do meio, respectivamente, 
os vetores  representam os pontos de observação do campo e de 
localização das fontes de corrente, respectivamente e a função de Green 
para o espaço livre é:

onde  sendo  a frenquência angular.

Se a posição do observador em relação às fontes de corrente possuir um valor 
relativamente pequeno, as equações (1) e (2) podem ser escritas da seguinte forma 
(Balanis, 1989):

Essas equações são denominadas equações integrais de campo próximo, 
utilizadas na região de campo próximo ou região de Fresnel. Desenvolvendo a 
expressão   e assumindo uma distância muito grande entre a antena e o ob-
servador, conclui-se que:
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Óptica física

A Óptica Física é uma técnica de aproximação assintótica para a análise 
de problemas de espalhamento de campo eletromagnético por grandes objetos 
(Jenkins, 1937). A PO vem sendo largamente utilizada desde os anos 50 como 
uma ferramenta para cálculo de campos espalhados por veículos militares (tan-
ques, aviões, navios, naves espaciais) e armas (mísseis), assim como no projeto 
de antenas (Ufimtsev, 2008). Entretanto é necessário ressaltar que a aproximação 
da PO não conduz a resultados satisfatórios para todos os casos (Rego, 2001). 
Ela fornece corretamente o primeiro termo da expansão assintótica para o campo 
espalhado por chapas planas e grandes objetos suavemente convexos, como gran-
des antenas refletoras com curvatura suave. A PO é fundamentada no principio da 
equivalência. Assim, é estabelecido um problema equivalente onde a superfície do 
condutor (obstáculo) é removida e é definida uma corrente elétrica equivalente, , 
para a imposição das condições de contorno pertinentes (Balanis, 1989):

onde o campo  é o campo magnético incidente, radiado por fontes exter-
nas sem a presença do obstáculo, e  é o vetor unitário normal à superfície. 

A equação (9) sintetiza a aproximação da PO, assume que a superfície con-
dutora possui dimensões elétricas suficientemente grandes e que a curvatura desta 
superfície é suave de tal forma que localmente possa ser aproximada por um plano. 
Esse resultado também pressupõe mais uma aproximação. Como as dimensões 
elétricas do obstáculo são grandes, define-se uma região de sombra, porção da 
superfície onde não ocorre incidência direta do campo, como ilustrado na Figura 1. 
Nessa região, tanto o campo incidente quanto a corrente induzida são nulos. Assim 
a equação (9) é empregada apenas na região iluminada.
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Figura 1 – Óptica Física

Modelagem matemática para análise de antenas refletoras utilizando PO

Nesta seção são apresentadas as etapas de desenvolvimento da modelagem 
matemática para análise de antenas refletoras utilizando as aproximações da PO. 
Esse desenvolvimento é realizado em cinco Etapas com complexidade crescente 
descritas nas subseções a seguir.

Etapa 1: Cálculo do campo eletromagnético radiado por uma abertura
O campo elétrico radiado por uma abertura circular de raio a com uma distri-

buição superficial de corrente elétrica, , conforme ilustrado na Figura 
2, empregando (1) é:

Considerando as aproximações para a região de campo distante 
(os operadores  atuam somente sobre as coordenadas do observador 
e as fontes de corrente dependem somente de coordenadas r’, portanto 
não são afetadas pelo operador ) e utilizando propriedades do cálculo 
diferencial a equação (10) pode ser reescrita como:

Figura 2 – Abertura circular 
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As duas últimas equações foram implementadas em uma rotina computacio-
nal desenvolvida em C++. Para integração numérica foi realizada utilizando o mé-
todo de Simpson. O programa foi elaborado para obter uma grade de integração 
praticamente uniforme, fazendo o número de integrações em ϕ’ proporcional ao raio 
p’, de forma que os intervalos de integração dϕ’ sejam aproximadamente iguais à 
largura dos anéis dp’. Para avaliar os resultados numéricos obtidos foi desenvolvi-
da, em MATLAB, uma rotina para o cálculo do campo elétrico radiado por uma aber-
tura utilizando a solução analítica. Essa solução é obtida empregando a definição 
dos potencias vetores auxiliares e fornece o valor do campo utilizando as seguintes 
equações (Balanis, 1989):

onde J1 é o primeiro termo da função de Bessel calculada para os parâmetros 
indicados.

Para avaliação dos resultados foi definido o seguinte erro médio:
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onde  são os valores numéricos e analíticos para as 
componentes de campo elétrico em cada um dos n pontos de observação, 
respectivamente. 

Os resultados de campo elétrico obtidos pelos métodos numérico e analí-
tico para uma abertura de raio igual a 50l (l=1m) conduziram a um erro médio 
EM=0,29% e são mostrados na Figura 3. A análise dos resultados permite concluir 
que o método numérico utilizado para o cálculo dos campos se mostrou bastante 
apurado, uma vez que os resultados foram praticamente iguais aos obtidos por 
meio da solução analítica. É possível notar também que o campo elétrico radiado 
pelo disco possui maior intensidade na abertura, o que era esperado, uma vez que 
o disco se assemelha com um refletor diretivo. 

Figura 3 - Campo Elétrico: Abertura circular de raio a = 50l

Etapa 2: Cálculo do ganho da abertura em função da direção
Nesta etapa, assume-se uma abertura circular de raio a (em metros), centrada 

na origem e localizada no plano z=0, conforme ilustrado na Figura 2. Os ganhos da 
abertura, referentes às polarizações principal e cruzada em função das direções θ 
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e f, podem ser calculados utilizando os conceitos propostos por Arthur Ludwig em 
sua terceira definição de polarização (Ludwig, 1973). A proposição desse trabalho 
foi motivada pelo fato que, no estudo de antenas, cada pesquisador indicava uma 
direção diferente para a polarização de uma antena, o que fazia com que antenas 
iguais pudessem apresentar resultados diferentes. Assim Ludwig sugeriu as dire-
ções de polarização principal e cruzada, como ilustrado na Figura 4. Para uma 
polarização principal linear correspondendo à direção x̂  as polarizações principal, 

Para qualquer outro tipo e direção de propagação, as direções de polarização 
principal e cruzada são obtidas como uma combinação linear das equações (19) a 
(22). 

Assim, o campo nas direções de polarização principal e cruzada é dado por:

Os resultados de ganho, na direção na polarização principal, obtidos pelos 
métodos numérico e analítico, para a abertura investigada na Etapa 1, são mostra-
dos na Figura 5. 
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Figura 4 – Polarização de Ludwig

Etapa 3: Análise inicial de antenas refletoras por meio da PO
Considerando um problema simplificado, inicialmente, assume-se a superfície 

refletora como sendo um disco metálico de diâmetro D a uma distância F da fonte, 
conforme ilustrado na Figura 6. O alimentador, fonte de alimentação do sistema da 
antena, é formado basicamente por um guia de onda e uma antena corneta. Neste 
trabalho é considerado que o alimentador está suficientemente afastado da super-
fície que ele ilumina. Assim, essa alimentação pode ser representada por frentes 
de ondas esféricas do tipo TEM. A radiação TEM representada por um modelo 
cosseno-elevado e linearmente polarizada em  é dada por (Silver, 1984):

onde o termo   representa o modelo cosseno-elevado e 

obedece à 3a definição de Ludwig. 
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Figura 5 – Ganho para abertura de raio a = 50 m

Figura 6 – Disco metálico

Em coordenadas cartesianas tem-se:
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Para o campo magnético tem-se:

onde ϕF= -ϕ (refletor),  são as coordenadas 
do alimentador (fonte).

Sendo a normal dada na direção , a densidade de corrente elétrica induzida 
na superfície do disco, de acordo com (9), é:

Substituindo (29) em (30) e em (11), obtêm-se as seguintes expressões para 
o cálculo das componentes do campo elétrico:

Etapa 4: Obtenção do campo de uma fonte pré-estabelecida em função de um 
sistema de coordenadas principal

Até o momento a excitação (alimentador) é modelada como um cosseno ele-
vado. O sistema de coordenadas do alimentador, contudo, não coincide com o 
sistema de coordenadas principal que, em geral, é o sistema de coordenadas da 
superfície refletora, como ilustrado na Figura 7. O objetivo desta Etapa, então, é 
apresentar um método sistemático para obtenção de uma fonte pré-estabelecida, 
no seu próprio sistema de coordenadas, em função de um sistema de coordena-
das principal, que não precisa necessariamente concordar com o da fonte. Para as 
análises numéricas isto se faz necessário, pois nem sempre o sistema principal é o 
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mais indicado para a representação analítica de uma fonte arbitrária. 

Figura 7 – Sistema de coordenadas da fonte 

O primeiro passo é a transição da origem para posicionar a fonte:

onde a primeira matriz corresponde às coordenadas do observador no siste-
ma transladado, a segunda às coordenadas do observador no sistema principal e a 
última ao vetor de translação (definido no sistema de coordenadas principal).

O segundo passo é rotacionar o sistema transladado por meio dos três ângu-
los: 1) Ângulo AZ para rotação em torno do eixo x’F, b) Ângulo E1 para rotação em 
torno do eixo y’F e c) Ângulo ϕp para rotação em torno do eixo z’’’F . Todas as rota-
ções no sentido horário da mão direita:        

As coordenadas xF , y’F e z’F Fx , Fy  e Fz  representam as coordenadas carte-
sianas da fonte. Caso a fonte seja analiticamente representada por meio das co-
ordenadas cartesianas, as componentes do campo associado podem ser obtidas 
diretamente. Porém, as coordenadas das fontes são, usualmente, representadas 
em coordenadas esféricas . Nes-
te caso, os campos das equações (27) e (29) devem ser convertidos em compo-
nentes cartesianas:
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Etapa 5: Inclusão de superfície parabólica 
Esta última Etapa de modelagem inclui a superfície parabólica a ser analisada 

pela Óptica Física. O campo distante radiado pela antena refletora é ainda calcula-
do utilizando a equação (11), onde a corrente superficial é agora determinada pela 
aproximação da Óptica Física, conforme equação (9). A análise da integral sobre 
a superfície do parabolóide é facilitada devido ao fato que a projeção do refletor 
parabólico descreve um círculo no plano da abertura, como é ilustrado na Figura 
8. Portanto é possível continuar utilizando as coordenadas cilíndricas, p’ e ϕ’, para 
avaliar as integrais. Deve-se atentar apenas para o uso de um Jacobiano infinitesi-
mal, que é dado pela razão entre a área infinitesimal sobre o parabolóide e a área 
projetada na abertura, isto é:
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Figura 8 – Projeção do parabolóide

Estudo de caso

Toda a modelagem apresentada na seção 4 foi implementada em um código 
computacional desenvolvido em C++. Para avaliar essa modelagem foi investiga-
do o ganho, na direção de polarização principal, e o campo elétrico, nas direções 
q e f, para o refletor parabólico ilustrado na Figura 9. Os resultados obtidos são 
comparados com aqueles gerados por outro software, que utiliza o Método dos Mo-
mentos para determinação do campo eletromagnético espalhado (Resende, 2007). 
A Figura 10 ilustra o ganho na direção de polarização principal e a Tabela 1 apre-
senta o erro relativo médio para as componentes de campo elétrico.  A análise dos 
resultados mostra uma concordância satisfatória entre as soluções obtidas pela 
PO e pelo MoM, conforme esperado, já que o refletor parabólico sob análise tem 
uma superfície com curvatura suave e é eletricamente grande. É importante des-
tacar que utilizando um computador com processador Intel(R) Core(TM)2Duo CPU 
T8100 2,10 GHz e 3 GB de memória RAM o cálculo de ganho para o refletor sob 
análise demandou 5401 segundos utilizando o MoM e 2108 segundos utilizando 
a PO. Esses dados comprovam precisão e a robustez computacional da técnica 
apresentada, demonstrando que ela pode ser aplicada para análise de grandes 
antenas refletoras.
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Figura 9 – Refletor parabólico 

Figura 10 – Comparação dos resultados da PO com o MoM para refletor parabólico
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Tabela 1 – Erro relativo médio

Conclusão

O grande crescimento das Telecomunicações no fim do último século impul-
sionou o desenvolvimento de diversas técnicas para o estudo e aprimoramento de 
antenas. Neste trabalho foi desenvolvida uma ferramenta para a análise de antenas 
refletoras. Essa ferramenta foi baseada nas aproximações da Óptica Física. O de-
senvolvimento da modelagem matemática foi realizado em partes de complexidade 
crescente. Os resultados obtidos comprovaram a precisão do software desenvol-
vido, o que valida toda a modelagem apresentada para a construção do mesmo. A 
principal contribuição deste trabalho foi o desenvolvimento da modelagem matemá-
tica e de um software simples, preciso e que requer um reduzido custo computacio-
nal para análise de antenas refletoras de grandes dimensões elétricas. 
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