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Editorial
presente edição da Revista Militar de Ciência e Tecno-

logia (RMCT), correspondente ao último trimestre de 

2012, consolida mudanças editoriais, iniciadas em 2010 

e, paralelamente, resgata a periodicidade, fazendo com 

que as edições possam ser lançadas nos períodos a que 

se referem. Isso foi possível devido ao esforço do corpo 

editorial e dos revisores externos que, com sua valiosa contribuição, proporcionaram 

uma elevação marcante no nível técnico-científico dos artigos.

Assim, o leque desta edição abrange as áreas das Engenharias Elétrica, de Comuni-

cações, de Materiais e Nuclear. A edição abre com o artigo de Araujo, Ferreira da 

Silva e Ades traz uma proposta de nova metodologia para a realização do “Tilt Test” 

(teste de inclinação das bases) aplicado em armamento de navios, trazendo uma 

grande redução no tempo necessário a esta operação. A seguir, Hannickel, Prado da 

Silva, Lins De Barros e Albuquerque expõem os resultados de suas pesquisas empre-

gando um programa de processamento e análise de imagens digitais

para medição de partículas de magnetita. Ainda na área de Materiais, Leal da Silva 

e Ferreira analisam, experimentalmente, o comportamento de filme fino de Fe-Cr-A, 

material absorvedor de micro-ondas como solução importantes para blindar ruídos 

eletromagnéticos e reduzir a seção de choque para o radar. Thomé, Adami, Araujo 

dos Santos e Zamprogno, no artigo a seguir, descrevem um sistema concebido para 

rastrear emissões eletromagnéticas em ambiente urbano, localizando no terreno as 

fontes dessas emissões e possibilitando a identifcação dos responsáveis pelas mes-

mas, de capital importância para a segurança pública. Finalmente, fechando a edi-

ção e o ano de 2012, Ramalho discorre sobre o Tratado de Proibição Completa de 

Testes Nucleares (CTBT na sigla em inglês) e as dificuldades para sua adoção, por 

parte de alguns países, tendo em vista, principalmente, a definição clara de “explo-

são nuclear”.

Boa leitura.

A
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Cláudia Reis de Araujo*, Luiz Felipe Coutinho Ferreira da Silva e Roberto Ades
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ABSTRACT

This work shows the study of a new methodology to realize Tilt Test. The Tilt Test 
(Test of Inclination of the Bases) consists in verify the levelling of the bases of the ar-
maments of a warship in relation to the Master Level (Reference Master Level) of the 
ship. These alternative methodology proposes the realization of this activity without 
the necessity of the ship being inside a dock. Nowadays, the Tilt Test happens with 
the ship inside a dock, during the night and takes approximately five days, causing 
restrictions to the main activities of the ship and considerable costs. This method 
uses analogical clinometers and specialized technicians to make the readings of in-
clination. The proposal of these work is to use electronic clinometers in the Master 
Level and in the armaments, linked to a computer. The calculation of the inclinations 
is done after simultaneous and continuous readings, in real time. The experiments in 
laboratory were carried out with a triaxial sensor positioned in a plane. The readings 
generated by rotation of  X and Y axis were applied to the mathematical method and 
the inclination of the plane in relation to the horizontal plane was calculated.

Keywords  - leveling of bases, armaments, Tilt Test, Master Level.

RESUMO

O presente trabalho descreve o estudo de uma nova metodolçogia para realização 
do “Tilt Test”. O “Tilt Test” (Teste de Inclinação das Bases) consiste na verificação no nive-
lamento das bases dos armamentos de um navio de guerra em relação ao “Master Level” 
(Nível Mestre de Referência) do navio. Esta metodologia alternativa propõe a realização 
desta atividade sem a necessidade de colocar o navio em um dique. Atualmente, o “Tilt 
Test” ocorre à noite, com o navio colocado num dique, e leva, aproximadamente, cinco 
dias para sua realização, trazendo restrições às atividades principais do navio a um custo 
considerável. É realizado por técnicos especializados, com clinômetros analógicos, que 
efetuam, as leituras de inclinação. Este trabalho propõe o uso de clinômetros eletrônicos 
no Nível Mestre e nos armamentos, conectados a um computador. O cálculo da inclina-
ção é realizado após leituras contínuas e simultâneas, em tempo real. Os experimentos 
em laboratório foram efetuados com um sensor triaxial posicionado num plano. As leitu-
ras geradas pelas rotações dos eixos X e Y foram aplicados ao método matemático e a 
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inclinação do plano, em relação ao plano horizontal foi calculada.

Palavras-chave: Nivelamento das bases, armamentos, teste de inclinação, 
Nível Mestre de Referência. 

INTRODUÇÃO

Um navio de guerra normalmente possui um sistema de armas composto de 
radares, canhões, lançadores de mísseis e plataformas com equipamentos óticos e 
optrônicos. Esse sistema de armas deverá operar de forma integrada. Para que isso 
ocorra, existe a necessidade de uma correta troca de dados entre os componentes 
desse sistema para que ele funcione apropriadamente. Para garantir essa correta tro-
ca de dados, os equipamentos e os subsistemas devem estar alinhados em relação 
a uma referência comum. Para se atingir a efetividade do sistema de armas, cada 
equipamento deve ser alinhado levando-se em conta as tolerâncias de fabricação e 
o próprio ambiente no qual o elemento irá operar. Assim, pode-se garantir o desem-
penho esperado de cada subsistema. 

O objetivo desse trabalho é o estudo de uma metodologia alternativa para a exe-
cução de uma das etapas do alinhamento do sistema de armas de um navio de guer-
ra. Essa etapa é denominada de Tilt Test (TT) – Teste de Inclinação das Bases. O Tilt 
Test  consiste na verificação das inclinações das bases dos armamentos em relação ao 
Master Level (ML) - Nível Mestre de Referência do navio. Atualmente, essa atividade 
é realizada com o navio dentro de um dique (docagem), com a utilização de clinôme-
tros analógicos para a verificação das inclinações das bases. A metodologia proposta 
consiste na realização do Tilt Test sem a necessidade de docagem do navio. Serão 
instalados clinômetros digitais nas bases a serem verificadas, ou seja, no Master Level 
e nos armamentos. Esses clinômetros serão interligados a um computador, possibilitan-
do, assim, as leituras de inclinação das bases em tempo real, com o navio flutuando no 
cais ou navegando no mar. Essas leituras serão captadas pelo computador e servirão 
de base para os cálculos do Ponto Alto da base de cada elemento em relação ao Plano 
Horizontal. O Ponto Alto é representado pelo valor da máxima inclinação do plano da 
base do elemento e da conteira (ou azimute) correspondente.

Essa pesquisa se justifica pelo fato de se tratar de um tema pouco estudado, 
dada a inexistência de artigos sobre o assunto, e pelos custos envolvidos na ativi-
dade de Tilt Test executada atualmente. Além disso, evitará uma grande restrição 
das principais atividades do navio por, aproximadamente, cinco dias, proporcionando 
economia de gastos e otimização de tempo.

TILT TEST  (TT) – TESTE DE INCLINAÇÃO DAS BASES

O Tilt Test consiste na verificação das inclinações das bases dos armamentos 
em relação ao Master Level, observando se essas bases estão paralelas ao mes-
mo e, consequentemente, paralelas entre si. Atualmente, essa atividade é realizada 
com o navio docado. O Tilt Test é executado à noite para eliminar interferências que 
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causem vibrações nos clinômetros e alterações estruturais devido às oscilações tér-
micas. Clinômetros analógicos são posicionados nas bases dos armamentos e no 
Master Level e são realizadas leituras a cada 10 graus de conteira (0 à 350 graus). 
Sequencialmente, são coletadas as leituras dos clinômetros e introduzidas em um 
programa. Este calcula as correções a serem implementadas no sistema operacional 
do navio, caso os valores de inclinação encontrados não excedam as tolerâncias 
especificadas para cada armamento. A inclinação relativa de cada equipamento é 
representada pela subtração entre as inclinações absolutas das bases dos arma-
mentos e o valor da inclinação medida no Master Level.

METODOLOGIA ATUAL X METODOLOGIA PROPOSTA

A inclinação entre o Plano de Passeio dos Roletes (PPR) de um armamento e 
o Master Level (ML) é representada pelo Ponto Alto. Entende-se por PPR, a  super-
fície sobre a qual o armamento se movimenta em conteira. O Ponto Alto é represen-
tado pelo valor da máxima inclinação do plano da base do elemento e da conteira 
(ou azimute) correspondente. Na Figura1, a linha AB representa a interseção entre 
o plano de referência ML e o PPR de um armamento qualquer. A inclinação entre os 
dois planos é representada pelo ângulo a, Figuras 1 e 2; e a conteira, onde esta in-
clinação ocorre, pelo ângulo b, Figura 1. O vetor L’L representa a linha de centro do 
navio e está contido no plano de referência Master Level. Analisando a Figura 1, o 
ângulo a assume o valor de 0º na direção OB. Na direção OE assume o valor de - a, 
e na direção OA assume novamente o valor de 0º. Portanto, a variação é senoidal.

Fonte: Notas de aula do Curso de Alinhamento do CASOP, 2009.
                        Figura 1 - Inclinação relativa entre dois planos.

                             
   Figura 2 -  Inclinação do PPR de um canhão em relação ao Master Level.
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Na metodologia atual, são coletadas as informações de inclinação, variando de 
10 em 10 graus, em conteira, utilizando-se clinômetros analógicos instalados nas ba-
ses dos armamentos e do Master Level. Em seguida, esses valores são plotados em 
eixos cartesianos onde as ordenadas representam as inclinações e as abscissas os va-
lores de conteira. A representação gráfica da inclinação entre planos é feita através de 
curvas senoidais, Figura 3, onde poderá ser identificado o Ponto Alto para os planos em 
relação ao plano horizontal. Em seguida, o vetor inclinação relativa entre cada base de 
armamento e o Master Level é obtido. O vetor inclinação relativa é, então, decomposto, 
originando as inclinações longitudinal e transversal. Essas duas inclinações farão parte 
das futuras correções a serem realizadas pelo sistema operacional do navio. 

Figura 3 -  Exemplo de inclinação de um armamento em relação ao plano horizontal.

A nova metodologia propõe a instalação de dois clinômetros eletrônicos uniaxiais 
em cada base de armamento e outros dois no Master Level, conforme Figura 4. Os dois 
clinômetros uniaxiais podem ser substituídos por um clinômetro  biaxial ou multiaxial. 
Os pares de clinômetros uniaxiais, formando ângulos de 90° entre si, serão interligados 
a um computador. Esse computador irá receber várias medidas de inclinação, oriundas 
dos clinômetros, durante um determinado intervalo de tempo. As leituras dos clinôme-
tros deverão ser simultâneas e contínuas e serão realizadas em tempo real. O sincro-
nismo é importante para que as leituras de todos os equipamentos sejam realizadas no 
mesmo instante de tempo. 

 
     Figura 4 -  Esquema reduzido da interligação entre clinômetros e computador.
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Considerando-se quatro clinômetros uniaxiais, sendo dois instalados no ML 
(m) e dois instalados na base de um armamento (a) qualquer que se deseja alinhar. 
Esses clinômetros serão dispostos de tal modo que possam registrar as rotações 
em torno dos eixos X (linha 0° - 180° de azimute ou conteira) (Cx) e Y (linha  90° - 
270° de azimute ou conteira) (Cy).

Assim:
Cxm registra os movimentos de balanço do Master Level – inclinações ηm;

Cxa registra os movimentos de balanço do armamento – inclinações ηa;

Cym registra os movimentos de caturro do Master Level – inclinações μm; e
Cya registra os movimentos de caturro do armamento – inclinações μa.

O balanço representa o movimento ou jogo do navio de um bordo a outro e o 
caturro é o jogo do navio no sentido proa a popa (FONSECA, 1989).

μm, μa, ηm e ηa deverão ser observados em um mesmo instante de tempo t0. 
De acordo com a Figura 5, seja μ = μa - μm a inclinação relativa do plano do 

armamento com referência ao Master Level (caturro) no instante t0; e η = ηa - ηm a 
inclinação relativa do plano do armamento com referência ao Master Level (balan-
ço) no instante t0.

Figura 5 -  Plano Resultante - OPQ.

Assim, para o cálculo do plano relativo entre a base do armamento considera-
do  e o Master Level, tem-se:   

A origem do sistema é definida por O = (0, 0, 0);
O versor normal ao plano inclinado na direção 90° - 270° é dado por OPa = 

(cos μ , 0, sin μ); e
O versor normal ao plano inclinado na direção 0° - 180° é dado por OQa = (0, 
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cos η , sin η).

Onde a, b, c e d são os coeficientes da equação do plano.

Resolvendo-se o DET 1, segundo STEINBRUCH (1987), obtém-se a EQ 1 
para o Plano Resultante da Figura  5.

A Equação 1 servirá de base para os cálculos das inclinações dos planos, 
utilizados nos experimentos, em relação ao plano horizontal.

EXPERIMENTOS REALIZADOS

Foram realizados no IME (Instituto Militar de Engenharia) em março de 2011, 
experimentos em bancada com dois sensores inerciais modelo: 3DM-GX2, da 
MicroStrain, http://www.microstrain.com/3dm-gx2.aspx, Figura 6. Esses sensores 
pertencem ao Laboratório de Mecânica do IME e são uma combinação de, entre 
outros dispositivos, um acelerômetro e uma giro triaxiais.

Fonte: http://www.microstrain.com/3dm-gx2.aspx
Figura 6 - Sensor Inercial 3DM-GX2, da MicroStrain.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Para  a realização dos experimentos, foram utilizados os seguintes itens:

• 2 sensores inerciais modelo: 3DM-GX2, da MicroStrain – número de série 
(n/s): 1710 e 1798.

• Uma base quadrada de madeira, com cada lado medindo 54,5 cm.
• Uma folha de papel A4 com marcações de 0° à 360 °, de 10° em 10°.
• Dispositivos para possibilitar a introdução de inclinações na base de ma-

deira.
• Base niveladora.
• 1 cabo modelo: MICROSTRAIN RS-232-4005-0037 para interligar o sen-

sor ao cabo conversor USB / serial.
• 1 cabo conversor USB / serial.
• Um laptop Asus modelo: Eee PC 1000H, Intel (R) Atom (TM), CPU N270, 

1.60 GHz, 0,99 GB de RAM, Windows XP.
• Software Inertia – Link 1.2 – Software que acompanha o sensor.
Os dois sensores de números de série (n/s) 1710 e 1798 foram posicionados 

em cima da base de madeira de 0° à 360°, de 45° em 45°. Como se trata de um 
equipamento triaxial, foram obtidas leituras nos três eixos: X, Y e Z. A variação em 
torno do eixo X representa o movimento de roll, em torno do eixo Y, o movimento de 
pitch e em torno do eixo Z, o de heading. Na FIG 7 pode ser visualizado o arranjo 
para a realização dos testes com o referido sensor e a FIG 8 representa o diagrama 
esquemático das ligações.

                             
 Figura 7 -  Arranjo para realização dos testes em bancada no IME.

            
Figura 8 -  Diagrama esquemático das ligações.
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Para possibilitar a familiarização com o equipamento, foram realizadas algu-
mas leituras com o sensor em uma base inclinada. Durante essas leituras, obser-
vou-se que o equipamento somente estabilizava sua medidas após o intervalo de 
40 segundos. Portanto, a cada anotação de leitura, esperava-se o intervalo de 40 
segundos para permitir a estabilização do sensor.

Inicialmente,  as leituras foram realizadas com a base de madeira na posição 
horizontal e, em seguida, foi introduzida uma inclinação à mesma. Como pode ser 
visualizado na Tabela 1, comparando-se as medidas obtidas nas duas situações 
pode ser verificado que as leituras de X e Y, para a base inclinada, variam segundo 
aproximadamente uma senóide, Figuras 9 e 10, o que era esperado, conforme as 
explicações dadas para as Figuras 1 e 3. Mas, as leituras de X e Y, para a base 
na posição horizontal, praticamente se mantiveram estáveis. Daí, pode-se concluir 
que, na realidade, o plano de referência do sensor não é o plano horizontal e é ca-
racterístico de cada sensor. Portanto, todos os valores das leituras para os planos 
inclinados deveriam ser subtraídos dos valores correspondentes, nas mesmas con-
teiras, lidos para o plano na posição horizontal. E, somente então, esses resultados 
estariam prontos para serem aplicados na Equação 1 do Plano Resultante. Dessa 
forma, a referência passa a ser o plano horizontal. 

Tabela 1 -  Leituras iniciais.

CONTEIRA (em 

graus)

PLANO INCLINADO PLANO HORIZONTAL
X Y Z X Y Z

(em graus) (em graus)
0 -6,6 -7,0 8,9 -6,6 -9,9 0,3

45 -4,0 -8,5 49,0 -6,5 -10,4 37,7

90 -3,4 -10,9 87,7 -6,7 -10,2 79,7

135 -4,8 -13,3 144,6 -6,8 -10,2 135,3

180 -7,4 -13,9 -160,4 -6,8 -10,0 -169,8

225 -10,0 -12,2 -109,4 -6,9 -10,1 -123,5

270 -10,6 -9,4 -70,8 -6,9 -10,0 -81,5

315 -9,0 -7,2 -31,3 -6,7 -10,0 -40,7

360 -6,4 -6,6 9,3 -6,8 -10,0 0,5

    

    
Figura 9 -  Senóide referente às leituras de X.
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                  Figura 10 - Senóide referente às leituras de Y.

 Com o objetivo de se verificar, na prática, a metodologia proposta, os seguin-
tes experimentos foram realizados:

Leituras com o sensor em cima da base de madeira na posição horizontal, 
com e sem a utilização da base niveladora, conforme Figuras 11 e 12. A utilização 
da base niveladora foi para verificar se a base de madeira poderia ser considerada 
uma superfície realmente plana, como também para observar se o metal teria influ-
ência nas medições;

     
Figura 11 -  Sensor 3DM-GX2 posicionado em cima da base niveladora.

     
Figura 12 - Sensor 3DM-GX2 posicionado em cima da base de madeira (plano  horizontal) sem a base niveladora.
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1- Leituras com o sensor em cima da base de madeira com a inclinação I, em torno 
de 1,8° (108’),  como mostrado na Figura13 e;

Figura 13 -  Sensor 3DM-GX2 posicionado em cima da base de madeira com 
inclinação I.

2- Leituras com o sensor em cima da base de madeira com a inclinação II, em torno 
de 5,5° (330’), que pode ser visualizado na Figura 14.

    
Figura 14 -  Sensor 3DM-GX2 posicionado em cima da base de madeira com inclinação II.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

No experimento 1 foram realizadas as medidas de inclinação no plano hori-
zontal. As leituras foram obtidas com a utilização de uma base niveladora e  sem o 
referido elemento. O sensor foi posicionado,  de 0° à 360°, de 45° em 45°, em cima 
da base de madeira, sem inclinação alguma, representando o plano horizontal. 
Aguardava-se em torno de 40 segundos para a estabilização do sensor naquela 
determinada posição. Somente após a estabilização do sensor, essas leituras eram 
transferidas para o laptop. Para cada marcação ou conteira eram computados em 
torno de 1000 registros. Ao final dessa etapa, foram gerados 9 arquivos, de modo 
que cada um deles correspondente aos 1000 registros feitos para cada marcação. 
Em seguida, foram calculadas as médias das leituras registradas para Y (pitch) e X 
(roll). Os valores gerados, com e sem a base niveladora, ficaram muito próximos. 
Para o sensor n/s: 1710, a diferença, em valor absoluto,  de X foi de 0,1° (6’) e de Y 
também de 0,1° (6’). Para o sensor n/s: 1798, a diferença, em valor absoluto, de X 
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foi de 0,3° (18’) e de Y foi de 0,1° (6’). Portanto, para os cálculos finais, somente fo-
ram considerados os valores gerados sem a base niveladora. Quanto à dispersão, 
para o sensor n/s: 1710, em relação à X, o valor foi de 4,4% com a base niveladora 
e de 1,2% sem a base niveladora, em valores absolutos. Em relação à Y, o valor foi 
de 2,7% com a base niveladora e de 1,3% sem a referida base, em valores absolu-
tos. Para o sensor n/s: 1798, em relação à X, a dispersão foi de 3,5% com a base 
niveladora e de 2,4% sem a base niveladora. Em relação à Y, o valor foi de 6,1% 
com a base niveladora e de 2,2% sem a referida base.

No experimento 2 foi introduzida a inclinação I, em torno de 1,8° (108’), à base 
de madeira. Conforme mostrado na Figura 13 foram, então, realizadas leituras com 
o sensor inercial 3DM-GX2 posicionado em cima dessa base de madeira. Essas 
leituras foram registradas, manualmente, de 0° à 360°, de 45° em 45° de marcação 
ou conteira. Antes do registro de cada leitura, eram aguardados em torno de 40 se-
gundos para que o equipamento se estabilizasse. Depois, foram subtraídos dessas 
leituras os valores das médias, calculados para X e Y, para o plano horizontal sem 
a base niveladora. 

No experimento 3, foi introduzida a inclinação II, em torno de 5,5° (330’), e realiza-
do o mesmo procedimento adotado para o experimento 2, de acordo com a Figura 14. 

O objetivo da subtração é a obtenção dos valores de inclinação em relação 
ao plano horizontal. Em seguida, esses valores foram aplicados na Equação 1, 
originando a Tabela 2, onde podem ser visualizados os resultados finais que repre-
sentam o Ponto Alto de cada plano inclinado. No Tilt Test, o Ponto Alto da base da 
cada armamento será utilizado para o cálculo da verificação da inclinação dessa 
base em relação ao Master Level do navio.

Os valores das elevações introduzidas nas inclinações I e II, foram calculados 
de acordo com a Figura 15. Utilizando-se uma régua metálica, foram realizadas 
as medidas de “a” e “b” para as duas situações de inclinação. Em seguida, esses 
valores foram aplicados na  fórmula do Teorema de Pitágoras. Os valores encontra-
dos após os cálculos foram, aproximadamente, θ = 1,8° (108’) para a inclinação I e 
θ = 5.5° (330’) para a inclinação II. Comparando-se esses valores com as médias 
encontradas para essas duas elevações, verifica-se que a diferença, em valores 
absolutos, para a inclinação I foi de 0,1° (6’)  para os dois sensores.  Para a inclina-
ção II, foi de 0,2° (12’) para o n/s: 1710 e de 0,1° (6’) para o de n/s: 1798.  Para a 
inclinação I, o  valor medido para “a” foi de 1,7 cm e para “b” foi de 54,5 cm. Para a 
inclinação II, o  valor medido para “a” foi de 5,3 cm e para “b” foi de 54,8 cm. 

 
Figura 15 -  Representação do arranjo montado.



14    – 4o Trimestre de 2012

A seguinte legenda deverá ser adotada para a Tabela 2.
Legenda:
C – Conteira em graus
E – Elevação em graus
INC – Inclinação
PA – Ponto Alto

Tabela 2 -  Resultados do Ponto Alto das inclinações I e II.

C (°)

SENSOR N/S: 1710 SENSOR N/S: 1798
INC I INC II INC I INC II
PA PA PA PA

E (°) C (°) E (°) C (°) E (°) C (°) E (°) C (°)
0 2,0 103 5,5 100 1,8 116 5,4 113
45 1,8 96 5,7 99 1,6 118 5,2 113
90 2,1 105 6,1 99 1,8 110 5,3 109
135 1,8 103 5,8 104 1,8 108 5,4 108
180 2,0 105 5,6 102 2,0 104 5,6 104
225 2,1 106 5,8 104 2,2 104 6,1 106
270 1,8 106 5,7 104 1,9 104 5,8 108
315 1,8 106 5,3 103 2,1 112 5,7 112
360 1,8 103 5,5 101 2,0 116 5,6 113
MÉDIAS 1,9 104 5,7 102 1,9 110 5,6 110

Devido ao fato do plano permanecer o mesmo, sem alterações, durante as 
medições, os valores de elevação e conteira (marcação) foram muito próximos ao 
longo dos 360°. Calculou-se, então, a média dos valores de elevação e de conteira 
para representar o Ponto Alto para cada inclinação.

Em relação à elevação, para a inclinação I, a dispersão foi de 6,7% para o 
sensor n/s: 1710 e de 9,0% para o sensor n/s: 1798. Para a inclinação II, as disper-
sões foram de 3,8% e 4,7% para os sensores n/s: 1710 e 1798, respectivamente. 
Em relação à conteira, para a inclinação I, a dispersão foi de 2,9% para o sensor 
n/s: 1710 e de 4,8% para o sensor n/s: 1798. Para a inclinação II, as dispersões 
foram de 2,0% e de 2,9% para os sensores n/s: 1710 e 1798, respectivamente. 

Com relação à inclinação I, a diferença entre o Ponto Alto, quando compa-
rados os dois sensores, em valores absolutos, foi de  0,0° para elevação e de 6° 
(360’) para conteira. Com relação à inclinação II, a diferença entre o Ponto Alto, 
quando comparados os dois sensores, em valores absolutos, foi de  0,1° (6’) para 
elevação e de 8° (480’) para conteira.

Para o mesmo sensor, quando comparados os valores de conteira das incli-
nações I e II, pode ser verificado que a diferença, em valores absolutos, foi de 2° 
(120’) para o sensor n/s: 1710 e de 0,0° para o de n/s: 1798. 
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CONCLUSÕES

Com relação aos experimentos, Tabela 2, pode ser verificado que os valores 
das médias encontrados para a elevação do Ponto Alto de uma mesma inclinação, 
comparando-se os dois equipamentos, são praticamente iguais. Logo, conclui-se 
que todo o procedimento realizado para se obter as leituras reais de inclinação, em 
relação ao plano horizontal, está preciso. Pelos dados técnicos do sensor 3DM-
-GX2, a sua precisão é de +- 0,5° (30’) para condições estáticas. Comparando-se 
os valores encontrados para o Ponto Alto, para os dois sensores,  em relação à ele-
vação, as diferenças estão de acordo com a precisão do equipamento. Mas, quan-
do comparamos os valores de conteira, as diferenças ficaram maiores, ou melhor, 
6° (360’) para a inclinação I e 8° (480’)  para a inclinação II. Isso pode ser explicado 
pela instabilidade que o sensor 3GM-GX2 possui em relação às medidas coletadas 
para o eixo Z (heading). Durante os experimentos, observou-se que os valores 
variavam, mesmo após o intervalo de tempo aguardado para a estabilização do 
sensor. Esse intervalo foi em torno de 40 segundos. Comparando-se os valores de 
conteira das inclinações I e II, para o mesmo equipamento, pode ser observada a 
proximidade dos valores. Isso se deve ao fato de que a elevação da base de ma-
deira é que sofreu alteração, mas a direção da inclinação da base não se modificou.
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RESUMO

Um  dos  objetivos  do  processamento  de  imagens  digitais  é  a  extração  
de informações fornecidas por parâmetros que possibilitarão a descrição, interpre-
tação ou entendimento da cena pelo computador. Neste trabalho, utilizou-se o sof-
tware de processamento e análise de imagens digitais ImageJ como ferramenta 
para medição de partículas de magnetita obtidas por três rotas diferentes (química, 
biológica e física). Estas rotas produziram partículas em três tamanhos distintos de 
uma escala nanométrica: nanopartículas de óxido de ferro superparamagnéticas 
(SPION) com 10 nm, cristais de magnetita em cadeia presentes no citoplasma de 
bactérias magnetotácticas com 100 nm e partículas de magnetita moída encontra-
das no pigmento de tintas comerciais com 1000 nm. 

Palavras-Chave: ImageJ; Processamento de Imagens Digitais; Magnetita. 

ABSTRACT 

One of the objectives of digital image processing is to obtain information provided by  
parameters that enable the description, interpretation or understanding of the scene  
by the computer. In this study, the software for processing and analyzing digital  
image, ImageJ, was chosen as a tool for measuring magnetite particles obtained by  
three different routes (chemical, biological and physical). Each of these routes 

produced particles in three different sizes of a nanometer scale: superparamagnetic  
iron oxide nanoparticles (SPION) within 10 nm; magnetite crystals found in the 

cytoplasm of magnetotactic bacteria within 100 nm; magnetite particles in pig-
ments of painting inks, within 1000 nm. 

Keywords: ImageJ; Digital Image Processing; Magnetite. 
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INTRODUÇÃO 

O  ImageJ  é  um  software  para  processamento  e  análise  de  imagens,  
desenvolvido por  Wayne Rasband no National Institute of Mental Health, USA, em  
linguagem Java. Com este software é possível exibir, editar, analisar, processar,  
salvar e imprimir imagens de 8, 16 e 32 bits. Permite o processamento de diversos  
formatos de imagem como TIFF, GIF, JPEG, BMP, DICOM e FITS. Suporta a  
técnica  de  empilhamento  de  imagens,  isto  é,  uma  série  de  imagens  que  
compartilham uma única janela para animações. Além disso, a leitura de um arquivo  
de imagem pode ser feita paralelamente a outras operações. A janela contendo os 
resultados (área, perímetro, orientação etc) permite que estes sejam exportados 
para um arquivo, como por exemplo, no formato XLS (Microsoft Excel). No ImageJ, 
o cálculo das áreas é feito pela contagem de pixels das regiões selecionadas pelo 
usuário ou por um algoritmo específico (RASBAND, 2011). 

O ImageJ atua na imagem pela intensidade, ou nível de cinza dos pixels. Em  
vários casos é necessário adicionar ao programa principal um plugin. Plugins são  
programas  de  computador  usado  para  adicionar  funções  a  outros  programas  
maiores, provendo alguma funcionalidade especial ou muito específica. Para a me-
dição das partículas deste trabalho foi utilizado o plugin Watershed [SAGE, 2008].  
 A  transformação  watershed  é  baseada  na  simulação  de  inundação:  
considerando a imagem de entrada em níveis de cinza como uma superfície  
topográfica, o objetivo é produzir linhas de divisão de águas nesta superfície. Para  
tal, um “furo” é feito em cada mínimo regional da superfície. Mínimo regional é uma  
zona plana não adjacente a nenhuma outra zona plana com menor altitude (nível de  
cinza). Uma zona plana é uma área onde todos os pixels têm o mesmo nível de  
cinza. A superfície é então, submersa a uma taxa constante, de modo que a água  
entre pelos mínimos regionais. Quando frentes de água, vindas de diferentes  
mínimos regionais, estão prestes a se encontrar, uma barreira é construída para  
evitar tal encontro. Em algum momento, o processo chega a um estado tal que  
somente  os  topos  das  barreiras  estão  visíveis  acima  do  nível  da  água,  
correspondendo às linhas de watershed. Dessa forma, quando a transformação  
watershed é aplicada, induzimos o aparecimento de linhas de divisão de águas  
sobre as bordas dos objetos, separando-os (KLAVA, 2009). 

Para entender o papel desempenhado pelo watershed em toda a cadeia de  
tratamento de informação no processamento de imagens, é necessário entender a  
etapa de segmentação de imagens. De modo simplificado, segmentar uma imagem  
significa separá-la em suas partes constituintes, diferenciando-as. A segmentação é  
considerada, dentre todas as etapas do processamento de imagens, a mais crítica  
do tratamento da informação. É na etapa de segmentação que são definidas as  
regiões de interesse para processamento e análise posteriores. Como consequência  
deste fato, quaisquer erros ou distorções aqui presentes refletem nas demais  
etapas. Isto acarreta resultados não desejados ao final do processo que podem  
contribuir de forma negativa para a eficiência de todo o processamento. 

Deve ser ressaltado que não existe um modelo formal para a segmentação de  
imagens. Este é um processo empírico e adaptativo, procurando sempre se adequar  
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às características particulares de cada tipo de imagem e ao objetivo que se pretende  
alcançar. Existe uma grande diversidade de técnicas de segmentação de imagens e  
uma delas é o watershed apresentado anteriormente (ALBUQUERQUE, 2004). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As partículas de magnetita medidas foram obtidas como a seguir: 
·  SPION (nanopartículas de óxido de ferro superparamagnéticas) - obtidas 

pelo método químico de coprecipitação (CHASTELLAIN, 2004); 
·  Cristais  de  magnetita  em  cadeia  presentes  no  citoplasma  de  bactérias  

magnetotácticas da Lagoa Rodrigo de Freitas (Rio de Janeiro) - biossíntese  
(BAZYLINSKI, 2004); 

·  Partículas de magnetita presentes no pigmento de tintas comercias para  
pintura de quadros (Grumbacher Pre-Tested® P-134, Mars Black) - método  
físico por moagem (COSTA RIBEIRO, 2007). 

Para se obter as imagens digitais para processamento, utilizou-se a microscopia  
eletrônica (MET). As soluções contendo as partículas acima descritas foram gotejadas  
sobre grades de cobre para microscopia eletrônica recobertas com um filme de  
carbono com espessura de 20 a 30 nm (Carbon Film 200 Mesh, Cu). O Microscópio  
Eletrônico de escolha foi o    MorgagniTM  TEM, FEITM, que opera a 80  kV,    de 
propriedade do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ). 

As Figuras 1 a 3 são exemplos das micrografias utilizadas nas medidas com 
o ImageJ . 

Figura 1 – Micrografia de uma região de uma amostra de SPION. 
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Figura 2 – Nanocristais de magnetita de bactéria espalhados na amostra. 

Figura 3 – Micrografia de uma região de uma amostra de tinta comercial. 
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A Figura  4  mostra os recursos do software ImageJ e a FIG. 5 apresenta os passos  
para medida da área das partículas estudadas como explicado a seguir: se a  
imagem original for de 16 ou 32 bits, será necessário sua transformação para 8 bits  
(níveis de cinza entre 0-255, necessário para o calculo da transformação watershed) 
(a), para então se obter a imagem binária (b). Em função de diversas características  
da  imagem  analisada (como  diferenças  de  tonalidades  dos  níveis  de  cinza, 
agrupamento  dos  objetos  ou  ainda  ruídos  provocados  pelas  técnicas  de  
processamento  utilizadas)  os  contornos  resultantes  podem  não  ficar  bem  
delineados, sendo nestes casos necessário apagar ou redesenhar manualmente  
alguns contornos ou preenchimentos. Estes procedimentos são feitos sempre tendo  
como  base  a  imagem  original.  Tal  alternativa  pode  ser  realizada  sem  
comprometimento da qualidade da análise, desde que os contornos originais sejam  
realçados. (DIAS, 2008). 

Figura 4 –  Recursos do software Image J (http://imagej.nih.gov/ij/). 

Figura 5 – Imagem original em 8-bit (a); imagem binária obtida através do watershed (b), desenho das  
partículas (c); sobreposição da imagem binária e do desenho das partículas (d).
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Com a imagem binária obtida, o próximo passo é selecionar a função Analyze 
Particles. O resultado será um desenho onde cada partícula está identificada com 
um número. Aquelas que não estiverem correspondendo à imagem original podem 
ser descartadas do resultado final. Diversos atributos podem ser obtidos de cada 
uma das partículas (área, centro de gravidade, orientação, nível de cinza médio, 
elipse de melhor ajuste à região, etc). Neste trabalho estamos interessados na área 
de cada uma das partículas, nesta etapa fornecido pela contagem dos pixels em 
cada uma das regiões identificadas. 

Como pode ser notado, cada resultado é correspondente a uma partícula do  
desenho originado. O próximo passo é a conversão dos resultados em pixels, para  
unidade de medida que deverá ser utilizada. Como a imagem original possui uma  
barra de escala, através de uma ferramenta do próprio software, realizamos a  
medida deste comprimento em pixels e sua conversão, que neste caso foi para nm2  
e µm2. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com as medidas acima foi possível obter-se a distribuição de tamanho dos 
três tipos de partículas de magnetita nas amostras. 

As Tabelas 1 a 3 indicam as classes da medida das áreas das partículas, a  
freqüência  simples  absoluta (fj),  frequência  simples  relativa (frj),  a  freqüência 
absoluta acumulada (Fj) e a frequência relativa acumulada (Frj) das partículas me-
didas (S, T e B). Com estes dados foi possível a obtenção dos gráficos ilustrados 
nas Figuras 7 a 9. 

A Tabelas  1 e a Figuras  7 referem-se às nanopartículas SPION. Através da 
análise do gráfico, é possível notar que a maior parte das nanopartículas medidas 
nesta a mostragem possui uma área de mancha na faixa entre 51 e 85 nm2. Nota-
-se também  uma  larga distribuição de  tamanho. Este  resultado concorda  com  
as análises em MET, que revelou partículas com poucos nanômetros de diâmetro. 
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Tabela 1 – Distribuição da  área em nm2 de 230 partículas SPION

Figura –7 Distribuição do tamanho das partículas por área em nm2 
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A Tabela 2 indica as classes de medidas da área de 101 partículas de óxido 
de ferro encontradas no pigmento de tinta comercial. Através da análise da Figura 8 
percebe-se que a maior parte das partículas medidas possui uma área da mancha 
entre 0,07 e 0,15 µm2. 

Tabela 2 – Distribuição da área em µm2 de 101 partículas de Tinta Comercial 

Figura 8 – Distribuição do tamanho das partículas por área em µm2. 
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A Tabela 3 mostra as classes de medidas da área de 170 partículas de óxido 
de ferro de bactérias magnetotácticas observadas. Com a Figura 9, observa-se que 
as partículas possuem uma área da mancha, em sua maioria, com tamanhos que 
variam entre 9600 e 16800 nm2. 

Tabela 3 – Distribuição da área em nm2 de 170 partículas do magnetossoma 

Figura 9 – Distribuição do tamanho das partículas por área em nm2. 
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Tendo todas as medidas tomadas, foi calculado o desvio padrão das mesmas 
adotando-se o mesmo procedimento de medição utilizado para todas as partículas. 
Escolheu-se uma partícula de cada tipo (SPION, tinta e bactéria) e mediu-se trinta 
vezes cada uma. Os resultados estão indicados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Desvio Padrão da Média Aritmética (Área das Partículas) 

Com os resultados acima, conclui-se que o método adotado para medição das 
partículas mostrou-se confiável. 

CONCLUSÃO 

O software ImageJ mostrou-se uma ferramenta de fácil utilização e eficaz 
na obtenção de medidas das diferentes partículas estudadas. Este software tem 
a vantagem de ser simples, de código aberto e com uma quantidade significativa 
de módulos plugins que permitem estender sua potencialidade. Ademais, como 
foi desenvolvido  na  linguagem  Java,  ele  também  esta  disponível  para  várias 
plataformas computacionais e permite integrar códigos dos usuários em linguagem 
Macro ou mesmo em Java. 

Os  tamanhos  das  partículas  encontrados  neste  estudo,  mostraram-se  
compatíveis com aqueles obtidos em trabalhos anteriores, cujos métodos adotados  
para medição das mesmas foram diversos (CHASTELLAIN, 2004). Com estas  
medidas, foi possível  obter os gráficos com a distribuição das  partículas nas  
diferentes amostras e concluir que as nanopartículas SPION apresentaram tamanho  
bastante regular e muito pequeno; a tinta comercial, apresentou partículas com ta-
manhos largamente distribuídos; a bactéria, por sua vez, apresentou as partículas 
mais uniformes não só na forma, mas também em tamanho. 
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ABSTRACT

Microwave absorbing materials based on thin films are important solutions to 
shielding electromagnetic noise and support the radar cross section reduction. Fil-
ms of Fe-Cr-Al (Kanthal) with thicknesses of 20.0 nm - 112.2 nm were deposited on 
Mylar substrates by evaporation “flash” without heating the substrate and pressure 
of 2x10-6 Torr. The morphology and microstructure were analyzed by means of SEM 
and XRD respectively, and subjected to reflection and transmission measurements 
in the microwave X band. It was found that the films are nanocrystalline, had a ma-
ximum absorption of 48% in thickness of 29.2 nm and had approximately the same 
level of interaction over the range 8-12 GHz. Thickness of 86.2 nm presented the 
largest “shielding effectiveness” equal to 95%. The results assume that there is a 
condition of thick-structure-morphology more favorable to absorption and another 
condition sufficient for obtaining a good shielding.

Keywords: thin film, microwaves, absorbers, shielding.

RESUMO

Materiais absorvedores de micro-ondas baseados em filmes finos são solu-
ções importantes para blindar ruídos eletromagnéticos e reduzir a seção de choque 
para o radar. Filmes de Fe-Cr-Al (Kanthal) com espessuras entre 20,0 nm e 112,2 
nm foram depositados em substratos de Mylar por evaporação “flash” sem aquecer 
o substrato, a uma pressão de 2 x 10—6 Torr. A morfologia e microestrutura foram 
analisadas por microscopia eletrônica de varredura e difração de raios X, respecti-
vamente, e submetidas a medidas de reflexão e transmissão na banda X de micro-
-ondas. Foi observado que os filmes são nanocristalinos, apresentam uma absor-
ção máxima de 48% para uma espessura de 29,2 nm e têm aproximadamente o 
mesmo nível de interação na faixa de 8 a12 GHz. A espessura de 86,2 nm apresen-
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tou a melhor “efetividade da blindagem”, igual a 95%. Os resultados sugerem que 
exista uma condição de morfologia, estrutura e espessura que seja mais favorável 
à absorção e outra condição para obter uma boa blindagem.

Palavras-chave: filmes finos, micro-ondas, absorvedores, blindagem.

INTRODUÇÃO

Materiais absorvedores têm sido propostos a partir de matrizes poliméricas 
impregnadas com aditivos que, corretamente processados, geram um meio que 
impõe altas perdas aos campos eletromagnéticos incidentes, ou ainda, são tradi-
cionais estruturas que impõem atenuações às ondas que incidem sobre elas por 
meio de cancelamentos por interferência destrutiva das múltiplas reflexões inter-
nas. Entretanto, estas estruturas são, em geral, espessas, pesadas e pouco flexí-
veis (Silva, 2004). 

Com a miniaturização dos modernos sistemas de telecomunicações e dos 
produtos da indústria de eletroeletrônicos torna-se necessário obter materiais que 
possam solucionar os problemas de compatibilidade eletromagnética através da 
absorção dos sinais indesejados ou do isolamento dos componentes do sistema 
por blindagens eletromagnéticas, mas que não sejam incompatíveis com esta re-
alidade de tamanhos e pesos reduzidos. Para isso, propõe-se nesse trabalho um 
estudo com materiais que tenham o compromisso de se caracterizarem como ma-
teriais flexíveis, de baixo peso, extremamente finos e que tenham ainda a capacida-
de de interação com a radiação eletromagnética a ponto de se comportarem como 
absorvedores ou, ainda, como blindagens (Silva, 2004).

TEORIA

Materiais Absorvedores de Radiação
Coerente com o que já foi mencionado, materiais absorvedores são meios ca-

pazes, por algum mecanismo, de transformar a energia eletromagnética incidente 
em outra forma de energia. Em alguns casos isso ocorre por cancelamento passivo 
dos sinais presentes internamente à estrutura em estudo e em outras ocasiões a 
perda ocorre pela geração de correntes no material, o que proporciona a perda na 
forma de calor (Silva, 2004). 

Um modelo apropriado à interpretação da distribuição das interações de uma 
radiação eletromagnética (sendo Ei um sinal incidente qualquer, Er  o sinal refletido, 
Ea o sinal absorvido e Et o sinal transmitido) que trafega emum meio extenso e en-
contra a interface de um segundo meio, é ilustrado na Figura 1 (Kraus, 1991).
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Figura 1 – Componentes de sinal na interação com o material.

As interações ilustradas na Figura 1 são interrelacionadas pela equação (1), 
na qual a soma de todas componentes resulta em um sinal incidente à superfície 
do material.

É necessário verificar que a eficácia de um material absorvedor está relacionada 
a sua capacidade de absorver a radiação incidente, refletindo-a e transmitindo-a o 
menos possível. Em geral, devido às aplicações mais usuais destes materiais, eles 
são ancorados sobre superfícies metálicas para reduzir as reflexões da estrutura 
(Radar Cross Section – RCS) em questão, tal qual ocorre quando são utilizados em 
plataformas de combate “stealth”, absorvendo os sinais radar. Neste caso, há muito 
interesse na obtenção de grande capacidade de absorção por parte do material em 
conjunto com baixa reflexão. Se o material possuir grande capacidade de absorção 
e transmissão, a primeira será potencializada pelo fato da energia transmitida so-
frer absorção também no retorno, após refletir no fundo metálico sobre o qual está 
o material absorvedor (Balanis, 1989; Kraus, 1991; Silva, 2004).

Considerando-se um material desse tipo, porém que tenha uma espessura 
muito menor do que o comprimento de onda, pode-se desconsiderar os efeitos de 
múltiplas reflexões. Nesta situação se encaixam os filmes finos absorvedores e a 
avaliação do material toma por base o que descreve a equação (2) (Chatterton; 
Houlden, 1996):

dado que o sinal refletido deva ser desprezível (Ea maior possível).
Com base na modelagem apresentada até aqui, normalizando a equação (1) 

com relação a Ei , pode-se utilizar a equação (3) para calcular o percentual de ab-
sorção de cada filme. Veja que A (absorção percentual do sinal) é função, neste 
caso, dos valores medidos de reflexão de sinal (R) e de transmissão de sinal (T) 
percentuais.
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Com a proposta da equação (2), torna-se importante compreender as proprie-
dades do material que proporcionam a penetração da radiação transmitida. Assim, 
em um condutor a profundidade de penetração de um campo eletromagnético (δ) 
está relacionada com o tempo de relaxação das cargas. Esta profundidade corres-
ponde à profundidade pelicular e, neste caso, a película corresponde a uma espes-
sura tal que o campo transmitido decai para 1/e ou 37% da amplitude de campo na 
superfície. Representa-se esta profundidade pelicular (skin depth) por:

tal que ω corresponde à freqüência angular do sinal incidente, μ é a perme-
abilidade magnética do material e σ é a condutividade elétrica DC deste mesmo 
material.

Blindagens Eletromagnéticas
As blindagens são uma forma de resolver problemas de compatibilidade de 

sistemas eletrônicos. Problemas de compatibilidade podem ser solucionados por 
meio de modificações no projeto da fonte de ruído ou do projeto da “vítima” do ruído 
gerado, ou ainda, pode-se agir sobre o canal entre os sistemas interferente e inter-
ferido. Neste último caso, quando não é viável alterar o projeto do sistema avaliado, 
atua-se sobre o canal (meio) utilizando blindagens.

Conceitualmente, o que a blindagem apresenta como diferença em relação 
aos materiais absorvedores é o fato de que, neste caso, importa a razão entre a 
potência de sinal (ruído) recebida, antes de se interpor uma blindagem, e o valor 
medido após utilização da blindagem. Resumidamente, é uma relação entre a po-
tência incidente e a transmitida. Isso define o conceito de Efetividade da Blindagem 
(“Shielding Effectiveness” - SE) o que se pode verificar na equação (5) (Chatterton; 
Houlden, 1996):

sendo Pi e Pt as potencias de sinal incidente e transmitido.
Ou em termos percentuais:

MATERIAIS E MÉTODOS

Processamento dos filmes
A técnica empregada na produção dos filmes finos de Fe-Cr-Al (Kanthal) foi a 

evaporação resistiva tipo “flash”. Neste caso, as espessuras dos filmes foram obti-
das com base nas massas de Kanthal para cada amostra. 
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Os substratos poliméricos (Mylar®) utilizados foram cortados com dimensão de 
(5x5) cm2. Tais substratos passaram por um processo de limpeza com éter de petró-
leo, sabão neutro, álcool isopropílico, água destilada e deionizada. Após a limpeza, 
passaram por secagem em estufa e sob radiação infravermelha por duas horas. 

No processamento dos filmes, fixaram-se os substratos em um suporte dentro 
do sistema de deposição de uma evaporadora Edwards, modelo 19A. Para a depo-
sição, utilizou-se correntes entre 35 – 40 A, uma fonte de tungstênio e uma pressão 
base de 2x10-6 Torr.

Espessura
Após as deposições, todos os filmes tiveram as suas espessuras medidas 

(conforme Tabela 1) pelo método de interferometria óptica, utilizando-se um interfe-
rômetro modelo 980-4000 Ǻ-Scope, serial 287, fabricado pela Varian.

Morfologia e Microestrutura
Nas análises morfológicas, utilizou-se um microscópio eletrônico de varredura 

- MEV com FEG (“Field Emition Gun”), modelo Supra-40, fabricado pela Carl Zeiss.
Para o exame da microestrutura dos filmes de Kanthal foi empregado um di-

fratômetro da Shimadzu, modelo XRD-7000, com fonte de cobre, pertencente ao 
Projeto Carbono, no CTEx. Apesar de não ser a técnica mais adequada ao tipo de 
amostra, utilizou-se θ-2θ desacoplado. Nestes ensaios foram ajustados os seguin-
tes parâmetros: tensão de aceleração de 40 kV, corrente de elétrons de 30 mA, 
passo de 0,01o e na faixa de ângulos de 10 a 80o.

Refletância, Transmitância e Absorbância
As medidas de reflexão e transmissão de microondas foram realizadas em um 

sistema composto por guia de ondas Agilent, adaptadores coaxial – guia de onda 
do tipo WR 90, cabos coaxiais de precisão e analisador de rede da Anritsu, modelo 
37247D, tal qual ilustrado na Figura 2 (Bhat et al., 1998; He et al., 2007). A absorção 
foi obtida indiretamente por meio da equação (3).

Em P1 foi gerado o sinal que incidiu nas amostras, para na seqüência receber 
na mesma porta P1 a componente refletida e em P2 a componente transmitida. De 
forma análoga, ocorre no sentido contrário a partir de geração do sinal incidente 
em P2, mas para efeitos deste trabalho apenas foi necessário considerar o primeiro 
caso, pois os filmes analisados neste trabalho têm comportamento recíproco.

Figura 2 – Sistema de medidas de microondas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Medidas de Espessura 
Após as medidas de espessura no interferômetro, os resultados foram regis-

trados na Tabela 1. Estes resultados foram utilizados nos ensaios de microondas 
para a obtenção das curvas de transmissão, reflexão e absorção, possibilitando 
também as análises de absorção e de efetividade de blindagem para uma freqüên-
cia fixa no decorrer deste trabalho. 

Tabela 1 – Espessuras dos filmes finos de Kanthal depositados.

Ordem das deposições Espessuras dos filmes de Kanthal (nm)
01 21,9
02 24,7
03 29,2
04 33,2
05 45,0
06 68,6
07 86,8
08 112,2

Morfologia e Microestrutura
Avaliando as micrografias apresentadas na Figura 3, percebe-se que para 

espessuras maiores ou iguais a 68,6 nm é evidente a formação de estruturas cris-
talinas. É possível verificar a presença de cristalitos com cerca de 20,0 nm de diâ-
metro. 

                    
Figura 3 – Micrografias dos filmes da liga Fe-Cr-Al.

No caso do filme de 29,2 nm, notam-se estruturas que se assemelham à fase 
de deposição dos filmes finos correspondente à formação de ilhas (estruturas sem 
forma definida, cinza claro), que neste caso estão entremeadas por cristalitos (mi-
núsculos pontos claros sobre o fundo cinza escuro) com 10 nm, menores do que 
aqueles evidenciados nas demais micrografias.

Os difratogramas apresentados na Figura 4 apresentam uma evidente eleva-
ção (largura entre 15o e 40o) resultante da difração do substrato polimérico (Mylar®).
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Figura 4 – DRX dos filmes da liga Fe-Cr-Al.

Os difratogramas complementam as informações obtidas a partir das micro-
grafias da Figura 3.

Observa-se em todos os difratogramas um pico em 44,5o (característico do 
Fe, principal componente da liga, conforme JCPDS 6-696). Desta forma, pode-se 
afirmar que todos os filmes são evidentemente cristalinos. Devido à morfologia, 
afirma-se que são sinais difratados de nanocristais, pois pela comparação com as 
barras de dimensão (200 nm) das micrografias da Figura 3, os cristalitos observa-
dos perecem ser menores do que 50,0 nm.

Medidas de Reflexão / Transmissão de Microondas
A partir do sistema de medidas de microondas foram obtidos os dados de re-

flexão e transmissão, utilizados na construção das curvas das Figuras 5 e 6.
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Figura 5 – Reflexão percentual da liga Fe-Cr-Al entre 8 e 12 GHz.

Figura 6 – Transmissão percentual da liga Fe-Cr-Al entre 8 e 12 GHz.

Verifica-se que o comportamento dos filmes ao longo da faixa de 8 a 12 GHz 
varia pouco, justificando afirmar que estes filmes têm um comportamento banda-
-larga no intervalo de freqüências correspondente a banda X, uma vez que a va-
riação dos extremos em relação à freqüência central não foi maior do que 20% 
(ITU-R, 2006).

Utilizando a equação (3), obteve-se os valores de absorção na banda X que 
podem ser observados na Figura 7.

Analisando as curvas de absorção, é possível constatar mais uma vez, tal 
como esperado, que os filmes absorvem radiação sem grandes variações de com-
portamento ao longo da faixa de freqüências analisada, apresentando comporta-
mento banda-larga.
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Figura 7 –  Absorção percentual da liga Fe-Cr-Al entre 8 e 12 GHz.

A partir das equações (5) e (6), considerando a freqüência central de análise 
(10 GHz), construiu-se a Tabela 2. A partir dessa tabela verifica-se que à medida 
que a espessura dos filmes cresce, cresce também a componente refletida. Ficou 
caracterizado pela tabela 2 que o filme de 86,8 nm apresentou melhor efetividade 
de blindagem. Pode-se afirmar inclusive que filmes a partir desta espessura pare-
cem ser suficientes para cumprir a função de blindagens eletromagnéticas, o que 
pode proporcionar economia de material, pois espessuras maiores devem ser des-
necessárias.

Segundo Bhat e seus colaboradores (1998), a profundidade do efeito de folha 
(“skin depth”) para o Kanthal em uma freqüência de 10 GHz, é igual a 80,0 nm. É 
possível que espessuras maiores do que essa profundidade sempre apresentem 
bons valores de efetividade de blindagem, pois na citada profundidade a amplitude 
de campo eletromagnético é 37% da amplitude do campo que incidiu na superfície. 
Esta teoria é coerente com o dado experimental, uma vez que o filme de 86,8 nm 
apresentou os maiores valores de reflexão e SE. 

Assim, essa proposição torna o “skin depth” uma boa referência para concep-
ção de blindagens eletromagnéticas.

Outras observações relacionadas à blindagem podem ser obtidas a partir da 
equação (3), respeitando-se a profundidade de penetração. Verifica-se que mate-
riais que apresentam altos valores de condutividade e permeabilidade magnética 
proporcionam menores profundidades de penetração, blindando com mais facilida-
de os sinais que inciden sobre a sua superfície. 
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Tabela 2 – Absorção (A), Reflexão (R) e Efetividade da Blindagem (SE).
Espessura

(nm)

Absorção

(%)

Reflexão

(%)

SE

(%)
21,9 34,73 20,35 55,08
24,7 43,99 29,56 73,55
29,2 46,64 38,28 84,92
33,2 40,92 45,45 86,37
45,0 26,06 49,02 75,08
68,6 13,40 74,52 87,92
86,8 13,75 84,47 98,22
112,2 15,42 74,78 90,20

 
Pela observação dos dados da Tabela 2 também se pode verificar que o filme 

de 29,2 nm apresentou maior absorção. Alia-se a este fato a reflexão relativamente 
baixa, o que pode significar que se este material estiver aplicado sobre um plano 
refletor, o efeito de absorção pode ser potencializado pela reflexão de retorno que 
contribuirá com mais 47% de absorção.

Aliando os dados da Tabela 2 à equação (3), pode-se afirmar que filmes de 
espessuras tão reduzidas quanto 29,2 nm apresentam crescente transmissão de 
sinal, provavelmente devido à descontinuidade desses filmes. Essas descontinui-
dades pressupõem obstáculos aos deslocamentos de cargas, resultando em redu-
ção da condutividade com consequente crescimento da profundidade de penetra-
ção, conforme equação (4), justificando o crescimento da transmissão de sinal. Isso 
poderá resultar em maior absorção, dependendo da morfologia e microestrutura.

Como o filme de 29,2 nm apresenta baixa cristalinidade e é composto de 
nanocristais, apresentando a mais favorável absorção e já que esta se reduz à 
medida que a espessura cresce e também crescem a cristalinidade e o tamanho 
dos cristalitos, é possível supor que a reduzida cristalinidade e a presença de nano-
cristais seja uma boa condição para a maior absorção de microondas (Silva, 2011).

CONCLUSÃO

Os filmes finos comportaram-se como absorvedores banda-larga ao longo da 
faixa de microondas analisada.

Filmes com espessuras maiores do que o ¨skin depth¨ apresentaram maior 
efetividade de blindagem.

Conforme o estudo realizado, o filme de menor amplitude de difração de raio-
-X e nanocristalino apresentou melhor propensão à absorção de microondas.

Filmes finos metálicos podem ser utilizados como absorvedores de microon-
das. As propriedades, microestrutura e morfologia têm papel importante nas intera-
ções com a radiação.
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RESUMO

Este artigo descreve um sistema concebido para rastrear emissões eletromag-
néticas em ambiente urbano, localizando no terreno as fontes dessas emissões e 
possibilitando a identificação dos responsáveis pelas mesmas. Os resultados, em-
bora apresentados ainda na forma de simulações em computador são promissores, 
indicando que essa tecnologia tem o potencial de ser uma efetiva ferramenta no 
combate à marginalidade urbana.  Esta pesquisa contou com apoio integral da FA-à marginalidade urbana.  Esta pesquisa contou com apoio integral da FA-marginalidade urbana.  Esta pesquisa contou com apoio integral da FA-
PERJ – Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro1.

Palavras chave: emissões eletromagnéticas, ambiente urbano, localização 
de emissões, marginalidade urbana.

ABSTRACT

This article describes a system designed to track electromagnetic emissions 
in an urban environment, locating on the ground the sources of these emissions 
and enabling the identification of those responsible for them. The results, although 
still presented in the form of computer simulations are promising, indicating that this 
technology has the potential to be an effective tool in combating urban marginality. 
This research was fully supported by FAPERJ – Fundação de Amparo a Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro1.

Keywords: electromagnetic emissions, urban environment, location of emis-
sions, urban marginality.

1  Este sistema está sendo desenvolvido com financiamento da FAPERJ – Fundação de Amparo a Pesquisa do Esta-
do do Rio de Janeiro, na modalidade de Subvenção Econômica.
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INTRODUÇÃO

O rastreamento e a localização de fontes de emissões eletromagnéticas e 
a possível identificação de seus responsáveis, são assuntos de grande interesse 
para as forças singulares, especialmente o exército, e os órgãos de segurança 
pública das grandes metrópoles no combate à marginalidade mediante a localiza-
ção, identificação e análise do comportamento de facções criminosas e seus inte-
grantes. Atualmente, pelas facilidades tecnológicas disponíveis e o baixo custo dos 
equipamentos, esses grupos usam rádios portáteis e, em menor escala, aparelhos 
celulares para se comunicar e manter o controle das áreas onde operam. 

A tecnologia para rastreamento dessas emissões, originalmente denominada 
radiogoniometria, surgiu nas primeiras décadas do século XX para auxílio à nave-
gação marítima e aérea através do uso de radiofaróis. O grande impulso no desen-
volvimento desta técnica ocorreu por ocasião da segunda guerra mundial, onde o 
objetivo principal era a localização de emissões rádio inimigas, quando começou a 
se utilizar métodos de radiodeterminação (Direction Finding-DF) em faixas baixas 
de frequências de rádio - ondas médias (MW) e ondas curtas (SW) - juntamente 
com processos gráficos de triangulação em carta topográfica. 

Além das aplicações de natureza militar, o uso de DF é bastante útil para os 
órgãos públicos de fiscalização de irradiações não autorizadas bem como para os 
órgãos responsáveis pela manutenção da segurança e da ordem pública. Assim, o 
objetivo do sistema descrito neste artigo é realizar o rastreamento de emissões rá-
dio, mais especificamente os rádios transceptores (i. e. transmissor e receptor) por-
táteis, popularmente conhecidos por walkie-talkie, identificar e rotular seus emisso-
res através do reconhecimento dos padrões de voz e criar um banco de dados com 
o registro do trajeto da movimentação dos locutores ao longo do tempo e em uma 
carta topográfica da região. 

Um sistema com tal natureza deve ser capaz de: 1) rastrear as fontes de 
emissão rádio existentes em uma determinada região durante um determinado pe-
ríodo de tempo; 2) estimar a posição dos respectivos emissores; 3) extrair o sinal 
de áudio da onda detectada e, 4) a partir do padrão do sinal de áudio, identificar 
automaticamente o locutor. Com esses dados processados em tempo real e apre-
sentados em uma carta digitalizada do terreno, torna-se possível acompanhar e 
mesmo coordenar o desencadear de uma operação de escuta e monitoramento ou 
de incursão em área controlada pelo oponente.  

RASTREAMENTO DE EMISSORES – DIRECTION FINDING

O rastreamento de emissores nas faixas de VHF e UHF em área urbana en-
frenta uma série de desafios que não existem ou existem em menor grau de se-
veridade em aplicações sobre o campo aberto. A reflexão do sinal em edifícios, 
paredes e muros, assim como as difrações nas bordas das edificações produzem 
efeitos diversos, como o guiamento da onda em ruas e avenidas, o surgimento de 
regiões de sombra do sinal direto e a propagação multipercurso. Outro fato impor-
tante é que na aplicação alvo do equipamento proposto, o canal de propagação 
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apresenta características dinâmicas tanto em função da movimentação das fontes 
emissoras em terreno acidentado e com inúmeros obstáculos, como a circulação 
no local, de outras possíveis fontes de interferência. Tais fatos produzem variações 
temporais no canal, gerando efeitos diretamente relacionados à intensidade e à 
qualidade do sinal captado pela antena do receptor (Tranter, 1999). 

Os sistemas de Direction Finding têm como função básica determinar auto-
maticamente os ângulos de azimute e de elevação de um determinado emissor a 
partir da avaliação do sinal eletromagnético emitido por ele. Inicialmente, os siste-
mas de DF eram ativos, ou seja, havia a emissão de um sinal e a informação sobre 
o ângulo de chegada era extraída da onda refletida, como nos sistemas de Radar. 
Hoje, com a melhoria da sensibilidade dos receptores e a evolução dos sistemas de 
antenas, tornou-se possível aproveitar os sinais emitidos pelo próprio emissor para 
determinar a direção, tornando o sistema de DF passivo e eliminando a necessida-
de do transmissor (Lipsky, 2004).

Na análise de sistemas de DF, considera-se que o sinal incidente é uma onda 
plana e, na maioria dos casos, calcula-se apenas a informação de azimute, con-
siderando que o receptor e o transmissor se encontram em um mesmo plano, ou 
seja, que a elevação do emissor é nula. Considera-se como azimute o ângulo for-
mado entre a direção de referência no plano horizontal e a projeção do vetor de 
propagação do sinal incidente no mesmo plano. Já a elevação é o ângulo formado 
entre o vetor de propagação do sinal incidente e sua projeção no plano horizontal. 
Em situações reais, quando um sinal é transmitido, um grande número de ondas 
parciais oriundas de reflexões ou difrações pode chegar ao receptor vindo de dife-
rentes direções, tornando o sinal mais ou menos espalhado. Nestes casos o siste-
ma de DF para ser seletivo deve obter e analisar tanto amostras temporais como 
espaciais da frente de onda do sinal.

Quando três ou mais sistemas de DF são empregados em conjunto, a partir 
de localizações distintas e não alinhadas, cada um possuirá a sua linha de marca-
ção e, através das quais, é possível estimar a provável localização do emissor, sen-
do tal técnica conhecida como triangulação. A precisão na determinação da posição 
do emissor está intimamente relacionada à precisão do sistema de DF utilizado e à 
quantidade de linhas de marcação usadas no cálculo da interseção. 

Dependendo da aplicação do sistema de DF, um número maior ou menor de 
requisitos é necessário para tornar o seu funcionamento estável e confiável. Em 
ambientes urbanos, por exemplo, o sistema deve ser o mais “imune” possível a 
ruído, interferências e efeitos de propagação por multipercurso. Em cenários de 
emprego bélico como em guerras eletrônicas deve haver uma maior preocupação 
com as interferências intencionais, codificações e modulações indesejadas. De for-
ma geral, um sistema moderno de DF deve satisfazer os seguintes requisitos:
• Alta precisão, para a identificação do alvo com boa margem de segurança;
• Alta sensibilidade, para detectar sinais com baixa amplitude (alvos mais distan-

tes); 
• Imunidade a sinais de grande amplitude, para evitar danos aos componentes de 

circuito do sistema;
• Imunidade à interferência provocada pela propagação por multipercurso, que 

pode alterar parâmetros do sinal como fase e amplitude;
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• Imunidade a erros de polarização, para as técnicas onde tal parâmetro seja im-
portante;

• Resposta estável em caso de interferência co-canal não coerente, bastante co-
mum em ambientes urbanos;

• Funcionamento adequado com sinais incidentes de curta duração, para que todo 
sinal incidente seja detectado;

• Alta velocidade de varredura e alta probabilidade de interceptação, para sistemas 
com varredura.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA PARA RASTREAMENTO DE EMISSÕES RÁDIO EM 
AMBIENTE URBANO

O sistema móvel concebido para rastrear emissões rádio em ambiente urbano, 
SMER, é constituído por três ou mais unidades móveis montadas sobre viaturas, 
denominadas estações DF. Estas se comunicam em tempo real com um sistema 
central que processa os sinais recebidos, realiza a triangulação do alvo, processa o 
áudio para extrair as características da fala, reconhece o locutor e anima uma carta 
digitalizada que é acompanhada em tempo real por um operador. O SMER ainda 
registra o instante de tempo e o conteúdo da conversação monitorada; acompa-
nha e apresenta no monitor o deslocamento dos emissores no terreno, obtidos no 
processo de triangulação e também acompanha o deslocamento de uma possível 
unidade operacional da tropa amiga, via GPS.

O SMER possibilita ainda o planejamento, comando e controle, em tempo 
real, de operações táticas e mesmo ações de incursão em uma determinada área. 
Através do rastreamento por triangulação a partir das unidades móveis, é possível 
acompanhar a movimentação dos opositores (tropa vermelha) e por GPS, a movi-
mentação da tropa amiga (azul) permitindo avaliar as manobras e orientar as ações 
a serem tomadas. 

A aplicação do SMER é voltada para órgãos de segurança pública, atuando 
como uma ferramenta de comando, controle e apoio a operações de inteligência e 
táticas. Pode, ainda, ter atuação similar quando usado pelas forças singulares na 
área de guerra eletrônica e segurança interna. 

ARQUITETURA DO SISTEMA
O SMER é composto por oito subsistemas que funcionam de forma assíncro-

na e em tempo real, a figura 1 apresenta a organização lógica do sistema: 
• Subsistema de Rastreamento de Radiofrequências (SRF); 
• Subsistema de Recepção e Tratamento de Sinais (SRT) 
• Subsistema de Reconhecimento do Locutor (SRL); 
• Subsistema de Informação e Análise (SIA); 
• Subsistema de Posicionamento por GPS (SPG); 
• Subsistema de Localização Geográfica (SLG); 
• Subsistema de Persistência e Consultas (SPC) e 
• Subsistema de Integração, Controle e Comando (SIC).
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Figura 1 – Organização lógica do sistema

Subsistema de Rastreamento de Radiofreqüências
O Subsistema de Rastreamento de Radiofrequências é constituído por três 

estações de DF, equipadas cada uma com um receptor e uma antena de DF, ope-
rando nas faixas de VHF e UHF, e um processador cujo objetivo é a determinação 
da direção de chegada das emissões eletromagnéticas ativas.

Cada estação de DF trabalha em ciclos de escuta com duração de 3 segun-
dos (Sj). A escuta é simultânea para todos os canais dentro do espectro de frequ-
ências de operação do rádio. Em cada canal onde for detectada uma emissão, a 
direção estimada (angj) e o instante da escuta (tj) são registrados. De cada emissão 
detectada é extraído o respectivo sinal de áudio e um pacote de dados é transmiti-
do ao subsistema SRT. O pacote de dados contém as informações de identificação 
do SRF-DF, número do canal, direção do emissor, longitude e latitude, instante de 
tempo, e stream de áudio, cuja taxa de amostragem é definida em 11kHz com uma 
quantização de 16 bits.

Subsistema de Recepção e Tratamento de Sinais.
O Subsistema de Tratamento de Sinais é responsável pela determinação da 

posição dos emissores por triangulação a partir das informações recebidas das 
estações de DF. O SRT recebe o pacote de dados transmitido por cada estação 
de DF através do subsistema SRF e realiza o processo de estimação da posição 
do emissor por triangulação. O processo usa um subconjunto de Sj para avaliar a 
correlação entre os sinais recebidos das diferentes antenas, a frequência média do 
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sinal (isto é, de que filtro o sinal é oriundo) e um intervalo de tempo ajustável para 
seleção e identificação dos sinais que provavelmente tenham partido de um mes-
mo emissor. São selecionados todos os sinais cujas frequências sejam similares e 
cujos tempos de chegada sejam menores do que um ∆t configurável – em princípio 
dependente da geometria da aplicação. O subsistema acrescenta ao pacote de 
dados, a relação sinal/ruído de cada antena e calcula a correlação entre os sinais 
recebidos das três ou mais antenas usadas na operação. Este novo pacote de da-
dos é encaminhado ao subsistema SIC através do protocolo TCP/IP.

Subsistema de Reconhecimento do Locutor
O subsistema de Reconhecimento do Locutor busca identificar e fornecer, 

em tempo real, uma identidade para o locutor presente no sinal de voz constante 
do pacote enviado pelo Subsistema de Recepção e Tratamento de Sinais. O SRL, 
ao receber cada pacote de dados realiza as seguintes etapas, como ilustrado na 
figura 2: extrai os trechos de fala existente dentro dos 3 segundos de sinal utili-
zando um algoritmo de detecção de fala, com base na energia do sinal (adaptado 
de (Kemp, 2000)); extrai um conjunto de características dos trechos de fala (coe-
ficientes cepstrais da predição linear (Itakura, 1975), ( Makhoul, 1975)); compara 
as características extraídas com o banco de referências de locutores (construído 
a partir de operações anteriores) com base em um modelo probabilístico de cada 
locutor utilizando o teste da razão de verossimilhança (Reynolds, 2000); seleciona 
o locutor do banco que possui um escore estimado na comparação acima de um 
limiar pré-determinado; e encaminha o resultado ao SIC. O procedimento realizado 
pelo SRL é aqui denominado de rotulamento do locutor.

Figura 2 – Fluxograma do processo de identificação dos pacotes de áudio.

Subsistema de Informação e Análise
O Subsistema de Informação e Análise tem como objetivo disponibilizar fer-
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ramentas para analisar as comunicações rádio previamente coletadas em uma ou 
mais operações, visando identificar (rotular) os locutores rastreados e criar uma 
base de dados com o modelo de voz desses indivíduos. 

Como em uma operação podem ser gerados inúmeros pacotes de dados con-
tendo vários trechos de voz de vários locutores, o SIA faz uso de um processo de 
agrupamento para separar os trechos pertencentes a cada locutor. Este agrupa-
mento é realizado em duas etapas. Na primeira etapa, informações sobre o canal 
e posicionamento no terreno em relação ao tempo são utilizados para extrair re-
gras de não agrupamento, isto é, regras que definem que pacotes não devem ser 
agrupados. Estas informações permitem ao SIA definir quais pacotes de dados não 
podem ter sido produzidos por um mesmo locutor. Por exemplo, pacotes de áudio 
de canais diferentes coletados no mesmo instante (ti), não podem ser produzidos 
pelo mesmo locutor (o rádio permite somente comunicação através de um canal 
por vez). Outra situação é quando dois pacotes adquiridos em sequência no tempo 
possuem posições do locutor que torna além da expectativa de um ser humano co-
mum ter percorrido tal trajeto entre as posições no intervalo de tempo dos pacotes. 
Estas restrições produzem informações que ajudam o SIA produzir um agrupamen-
to com mais pureza de locutor, isto é, agrupamentos que possuam majoritariamen-
te pacotes de áudio provenientes de um mesmo locutor. 

Na segunda etapa, os pacotes são agrupados de acordo com a similaridade 
das características dos áudios e respeitando as regras obtidas no primeiro nível. 
Com base no mesmo conjunto de características usado pelo SRL, o SIA utiliza um 
agrupamento aglomerativo hierárquico para criar os grupos de pacotes de áudio. 
Este agrupamento é refinado enquanto um critério de parada não for atingido. Atin-
gido o critério de parada, os agrupamentos são então apresentados ao analista de 
áudio para que este os avalie e autorize ou não a geração dos respectivos modelos 
de voz. Assim, de forma interativa e gráfica, o SIA ajuda o analista de áudio selecio-
nar, gerar e validar os modelos de voz a serem armazenados na base de referên-
cias. A figura 3 apresenta, de forma gráfica, o modo de operação do SIA.

Figura 3 – SIA - Processo de análise dos pacotes de dados coletados. 
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Além de realizar o agrupamento dos áudios pelo locutor, o SIA disponibiliza 
diversas outras operações com os grupos de áudio, tais como:

1- Buscar modelos similares na base de locutores a partir de um determinado agru-
pamento de áudio: apesar de o reconhecimento ser realizado no modo ope-
ração, nem todos os pacotes serão rotulados por causa de variações no sinal 
que não permitam o reconhecimento. Entretanto, quando este mesmo pacote 
(contendo um trecho de áudio) for concatenado com um grupo maior de pacotes 
(locuções de um mesmo emissor) será possível calcular a similaridade entre o 
áudio (concatenado neste conjunto de pacotes que formam um agrupamento) 
e cada um dos modelos já existentes na base de referências com uma maior 
qualidade, uma vez que existem mais dados para fornecer melhores estatísticas 
do sinal. 

2- Calcular a similaridade entre grupos de áudios: o processo de agrupamento 
pode separar pacotes de um mesmo locutor por influência do contexto da aqui-
sição. Entretanto, é possível estimar graus de similaridade entre diferentes pa-
cotes produzidos a fim de detectar possíveis agrupamentos que pertençam a um 
mesmo locutor. 

3- Substituir ou atualizar modelos de locutores: com a coleta de mais dados de 
um locutor pré-cadastrado, é possível substituir o modelo (no caso do modelo 
original não possuir dados suficientes para produzir um modelo adequado ao 
locutor) ou atualizar o modelo utilizando os dados da coleta e do próprio modelo. 

Subsistema de Posicionamento por GPS
A função do Subsistema de Posicionamento por GPS é a identificação da 

posição, em tempo real, dos integrantes da tropa azul no terreno. Entre os equipa-
mentos utilizados por essa força, há um dispositivo portátil dotado de GPS e um 
transmissor GPRS. Os dados de GPS oriundos do satélite, são transmitidos atra-
vés de uma rede IP, via GPRS, para o SPG, responsável por receber, decodificar 
esses dados, calcular as coordenadas no formato adequado ao SMER e repassar 
para o Subsistema de Integração, Comando e Controle.

O SPG tem capacidade de receber simultaneamente a transmissão de vários 
equipamentos GPS distribuídos entre os integrantes da força azul na área de ope-
ração. Para isso é utilizado um conjunto de threads com balanceamento de carga. 
Os dados repassados para o SIC incluem: um identificador único por equipamento 
transmissor; a data/hora da transmissão e as coordenadas geográficas (latitude, 
longitude) do transmissor.

Subsistema de Localização Geográfica
O subsistema de Localização Geográfica é responsável pela localização no 

terreno de cada integrante das tropas azul e vermelha e pela apresentação de suas 
posições e movimentações sobre uma carta digitalizada dos diferentes locais da 
operação no Teatro de Operações. O SLG implementa uma memória de curto pra-
zo e faz uso de um conjunto de regras com o objetivo de evitar inconsistências na 
dinâmica de movimento dos diversos atores sobre terreno.
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Subsistema de Persistência e Consultas
O Subsistema de Persistência e Consultas é o responsável pela persistência 

dos dados gerados pelo SMER e pelo acesso à camada corporativa do sistema, 
permitindo a manutenção de cadastros, a realização de consultas e a geração de 
relatórios. 

Subsistema de Integração, Comando e Controle
O Subsistema de Integração, Comando e Controle é o núcleo do SMER, ele 

integra e interage com todos os demais subsistemas e com o operador do Sistema 
através de interfaces de programação definidas em cada um desses subsistemas 
e telas que permitem a configuração, manutenção, planejamento e execução dos 
diferentes modos de operação possibilitando um desenvolvimento independente e 
com baixo acoplamento.

A integração com o SRT é realizada através de uma arquitetura cliente-ser-
vidor, utilizando comunicação através de protocolos TCP/IP. Nessa arquitetura o 
cliente é o subsistema SRT.

MODOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA
O SMER tem dois modos de operação: simulação e operação. No modo 

operação os dados são obtidos em tempo real a partir dos subsistemas SRF e 
SPG, podendo ser usado em duas modalidades:

-   Escuta - aquela que tem por objetivo apenas monitorar a comunidade em 
sua rotina normal, isto é, sem qualquer interferência externa e; 

-    Incursão – aquela em que o objetivo é monitorar, controlar e também coor-
denar em tempo real uma incursão ao local ocupado pela facção.

Toda operação em campo, seja ela de escuta ou de incursão, é gravada e 
seus registros são usados para estudo através do modo simulação e para geração 
dos modelos de voz através do SIA. Um sistema de segurança de acesso aos da-
dos e de sincronização entre o sistema embarcado nas viaturas e a base de dados 
do servidor é concebido para garantir a consistência e a segurança das operações 
e dos dados. O modo operação possui uma interface do tipo desktop em que todos 
os eventos são tratados e apresentados em tempo real, inclusive a renderização 
dos atores na carta digitalizada do terreno. Os diferentes modos de operação, a 
geração de modelos de voz, bem como o cadastramento, manutenção e plane-
jamento das operações são interativos e, portanto, possuem interfaces para uso 
pelos diferentes operadores do sistema.

No modo simulação, os dados referentes às emissões detectadas são obti-
dos a partir das informações gravadas durante o modo operação em um arquivo 
em disco. O modo simulação permite o replay de qualquer operação real em dife-
rentes velocidades. Sua finalidade é permitir, posteriormente, o estudo e a análise 
do comportamento do público alvo em rotina ou quando instigado propositadamen-
te e principalmente, os resultados dessas operações, com vistas ao aprimoramen-
to das técnicas empregadas. O modo simulação é uma aplicação stand alone e 
possui seu conjunto próprio de telas para visualização e interação com os usuários 
através de interfaces web e desktop que permitem essas ações.
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INTERFACES DO SISTEMA

O SMER faz uso de diferentes tipos de interfaces com a finalidade de viabili-
zar a comunicação assíncrona entre o SIC e os demais subsistemas. Estas interfa-
ces não são vistas pelo usuário e funcionam de forma automática garantindo o uso 
do sistema em tempo real.

Interfaces homem-máquina foram projetadas com a finalidade de proporcio-
nar ao usuário as ferramentas e funcionalidades necessárias aos processos de pla-
nejar novas operações; de executar operações no campo; de reproduzir operações 
já realizadas e de gerar modelos de voz.

Interface de Planejamento (WEB)
A etapa inicial de uma operação é o seu planejamento. Nesta ocasião o usu-

ário repassa ao banco de dados da central de operações, informações detalha-
das para sua futura execução através de diferentes telas e funcionalidades. A tela 
inicial é a habilitação do usuário mediante a informação de sua senha de acesso 
ao sistema para inicio da operação (LOGIN). Após a identificação do usuário, é 
apresentada uma interface, figura 4, com as opções disponíveis para a realização 
do planejamento de operações futuras, ações de inteligência e administração dos 
usuários e respectivas permissões. As demais telas deste módulo possibilitam ao 
usuário, por exemplo: definir o tipo de operação (incursão ou escuta); as caracte-
rísticas e detalhes do teatro de operações (TO) sobre uma carta digitalizada do 
terreno com inclusão/exclusão de pontos de interesse (POI); os atores ativos a 
participarem (tropa azul) ou passíveis de estarem presentes no teatro de operações 
(tropa vermelha); agentes de segurança representados por ícones na carta do TO; 
elementos suspeitos com a existência ou não de modelo de voz associado, suas 
facções e grupos sob monitoramento; cadastramento de usuários com permissão 
para interagir com o sistema durante as operações. A tela mostrada na figura 5 
ilustra o procedimento de inclusão de um novo suspeito e seus detalhes no plane-
jamento de uma operação.

Figura 4 – Interface WEB de planejamento.
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Figura 5 – Inclusão de um novo suspeito.

Interface de Execução (DESKTOP)
Esta interface é usada na etapa operacional, dentro da viatura que comanda 

a operação. Antes da saída da viatura para o campo é necessário efetuar a sincro-
nização (fazer o download) dos dados de uma ou mais operações que tenham sido 
previamente planejadas. Isto é feito através de um enlace dedicado e seguro. 

Com os dados da operação embarcados na viatura, o operador interage com 
o sistema através de um teclado e dois monitores. Em um desses monitores uma 
tela mostra o mapa digitalizado do teatro de operações, figura 6, e no outro as in-
formações textuais geradas pelo sistema durante a execução da operação, como, 
por exemplo, locação de pontos de interesse (POI), figura 7.

                                           

Figura 6 – Mapa digitalizado da operação.
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Figura 7 – Locação de pontos de interesse (POI).

Interface de Análise de Áudio 
O subsistema de informação e análise (SIA) permite ao operador analisar as 

comunicações rádio coletadas tanto em operações de escuta com de incursão com 
o objetivo de identificar (rotular) os locutores rastreados e criar uma base de dados 
com o modelo de voz desses indivíduos. A atuação do operador com o SIA é feita 
através de diferentes telas com finalidades específicas.

Interface de Geração de Modelos 
A geração de novos modelos de voz para compor a base de referências não 

pode ser totalmente automática em função da complexidade do problema devido 
não só ao número excessivo de pacotes de áudio resultantes de cada operação 
mais também as incertezas quanto ao possível número de diferentes emissores 
presentes e, ainda, a quantidade de pacotes de áudio obtida em cada um dos 
emissores capturados pelas antenas de RF. Optou-se assim, por tornar a geração 
de modelos semi-automática onde o analista de áudio é auxiliado pelo SIA na rea-
lização da tarefa.

Através da interface de geração de modelos o analista, usando determinadas 
regras de integridade, interage com o SIA de forma a analisar os agrupamentos de 
locutores gerados por ele e autorizar a geração de modelos de voz para compor a 
base de referências. A interface possibilita o analista: selecionar e ouvir pacotes de 
áudio; excluir ou incluir pacotes de áudio em um agrupamento; eliminar pacotes de 
áudio; avaliar a existência de modelos similares já cadastrados; gerar novos mode-
los de voz ou atualizar modelos já existentes. 

É possibilitado também ao analista de áudio avaliar a similaridade entre um 
subconjunto de agrupamentos e um determinado grupo, à sua escolha, através de 
uma visão em um gráfico de bolas, como mostrado na figura 8, onde o tamanho re-
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lativo das arestas indica a menor ou maior similaridade entre os pacotes de áudio.

Figura 8 – Visão da distância entre agrupamentos através de um gráfico de bolas.

Associação de Suspeito a Modelo de Voz

Esta tela, figura 9, tem a finalidade de permitir ao analista de áudio fazer a 
associação entre modelos de voz existentes na base de referências e a identidade 
conhecida de possíveis suspeitos.

Figura 9 – Associação do modelo de voz com suspeito.
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CONCLUSÕES

O SMER foi concebido por um grupo de pesquisadores de diversas institui-
ções de ensino superior e desenvolvido na Kognitus com apoio de consultores da 
PMERJ que auxiliaram na definição do escopo e várias de suas funcionalidades. 
Todos os subsistemas, com exceção do SRF e do SRT, foram construídos em nível 
de protótipo e testados em laboratório com resultados satisfatórios. Em lugar do 
SRT foi construído um simulador para gerar dados de teste para os demais subsis-
temas.

A continuidade dos testes e desenvolvimento das partes não contempladas 
nesta fase depende da obtenção de novos financiamentos ou do surgimento de 
empresas ou grupos interessados no produto.
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ABSTRACT

The Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) is an international agre-
ement – signed by 182 countries but still not in force – whose objective is to ban 
experiments that involve “nuclear explosions”. The term “nuclear explosion”, ho-
wever, is not defined in the text of the CTBT. The lack of such a definition was one 
of the reasons that led the United States Senate to reject the Treaty in 1999, with 
the argument that there was no clarity as to which activities would be prohibited or 
permitted under the CTBT. This paper seeks to examine this issue in the light of 
concepts pertaining to the physics of nuclear devices, in the context of a note recen-
tly released by the U.S. Department of State. The article concludes that reaching 
a strict interpretation of the concept of “nuclear explosion” for the purposes of the 
CTBT does not seem to be a trivial task.

Keywords: Nuclear tests, CTBT, nuclear explosion.

RESUMO

O Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT na sigla em 
inglês) é um acordo internacional – assinado por 182 países, mas ainda não em 
vigor – que tem por objetivo banir experimentos que envolvam “explosões nuclea-
res”. A expressão “explosão nuclear”, no entanto, não é definida no texto do CTBT. 
A ausência dessa definição foi uma das razões que levaram o Senado dos EUA, 
em 1999, a rejeitar o Tratado, com o argumento de que não havia clareza sobre as 
atividades que seriam proibidas ou permitidas quando o CTBT estivesse em vigor. 
O presente artigo procura examinar essa questão à luz de conceitos da física de 
dispositivos nucleares, tendo por contexto comunicação recentemente divulgada 
pelo Departamento de Estado norte-americano. A conclusão é de que alcançar in-
terpretação estrita do conceito de “explosão nuclear” para efeitos do CTBT não 
parece constituir tarefa trivial.

Palavras chave: Testes nucleares, CTBT, explosão nuclear.

*As opiniões do autor deste artigo não refletem, necessariamente, as do Ministério das Relações Exteriores.
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INTRODUÇÃO

O Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT, na sigla em 
inglês) foi assinado, até a presente data (agosto de 2012), por 182 países. Desse 
grupo, 156 signatários – entre eles o Brasil – depositaram instrumentos de ratifica-
ção. O CTBT, no entanto, ainda não está em vigor. O Artigo XIV do Tratado estipula 
que este somente entrará em vigor 180 dias depois que todos os 44 países listados 
em um anexo tiverem ratificado o texto. Desses 44 Estados (entre os quais figura o 
Brasil), oito ainda não ratificaram o CTBT: China, Egito, Estados Unidos (EUA), Irã, 
Israel, Coreia do Norte, Índia e Paquistão (sendo que esses três últimos tampouco 
assinaram o Tratado).

No caso dos EUA, o governo Bill Clinton chegou a submeter o CTBT ao exa-
me do Senado para aprovação. No entanto, em votação realizada em 13 de outu-
bro de 1999, o Legislativo norte-americano rejeitou o Tratado. Mais recentemente, 
o Presidente dos EUA, Barack Obama, comprometeu-se a buscar novamente a 
ratificação do CTBT junto ao Senado.1

Um dos temas controversos no debate sobre o CTBT nos EUA diz respeito ao 
escopo das atividades que são proibidas (ou permitidas) pelo acordo. Em particular, 
trata-se da definição do conceito de “explosão nuclear”. Com efeito, a obrigação 
fundamental do CTBT encontra-se no Artigo I.1, cuja redação é a seguinte:

“ Each State Party undertakes not to carry out any nuclear weapon test ex-
plosion or any other nuclear explosion, and to prohibit and prevent any 
such nuclear explosion at any place under its jurisdiction or control. ”

O CTBT não contém definição do que seja uma “nuclear weapon test explo-
sion” ou uma “nuclear explosion”. Críticos do CTBT nos EUA afirmam que essa 
lacuna, na prática, dá margem a diferentes interpretações sobre o escopo da proibi-
ção contida no Tratado. Uma Comissão bipartidária que foi composta por membros 
do legislativo norte-americano e examinou o tema em 2009 recomendou que, antes 
de submeter o Tratado novamente à avaliação pelo Senado, o Executivo norte-
-americano deveria assegurar os legisladores e o público interno de que há um 
entendimento comum por parte de outros países detentores de armas nucleares no 
que diz respeito às atividades específicas que seriam proibidas ou permitidas pelo 
CTBT (Perry e Schlesinger, 2009).

Em comunicação que poderia ser interpretada como uma resposta da admi-
nistração dos EUA a essa recomendação, o Departamento de Estado, em 29 de se-
tembro de 2011, divulgou Fact Sheet intitulado “Scope of the CTBT”.2 O documento 
contém, entre outras, as seguintes passagens:

 

1- “As president, I will reach out to the Senate to secure the ratification of the CTBT [Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty] at the earliest practical date and will then launch a diplomatic effort to bring onboard other states whose ratifications 
are required for the treaty to enter into force.” Pronunciamento de Barack Obama disponível em http://www.ctbto.org/press-
-centre/newsletters/newsletters/the-ctbt-is-back-on-the-us-political-agenda.
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“Key Point: The CTBT is a ‘zero-yield’ treaty.
 (…)
      The United States led the efforts to ensure that the Treaty was a ‘zero-yield’ 

treaty, after the parties had negotiated for years over possible low levels 
of testing that might be allowed under the agreement. The evolution of this 
position, along with public statements by national leaders, confirmed that 
all parties understood that the CTBT was and is, in fact, a ‘zero-yield’ treaty.

(…)
     The United States and other CTBT signatories have a clear understanding 

of what is prohibited by the CTBT. (…) Under the CTBT, supercritical hydro-
nuclear tests (which produce a self-sustaining fission chain reaction) are 
banned by the Treaty, but subcritical hydrodynamic experiments, which do 
not produce a self-sustaining fission chain reaction, are permitted.”

A comunicação do Departamento de Estado lista várias afirmações de auto-
ridades norte-americanas, russas, britânicas e francesas, bem como uma chinesa, 
as quais respaldariam a noção de que o CTBT é um tratado de “zero yield”, e de 
que experimentos subcríticos, por exemplo, seriam permitidos. Ao final, o Departa-
mento acrescenta uma “Nota Explicativa sobre Terminologia”, a qual reafirma o en-
tendimento norte-americano de que “nuclear weapon test explosions that produce 
any level of nuclear yield are prohibited”, concluindo em seguida que:

“  [some] countries prefer to use the term ‘no threshold” (…). The expression 
is translated into English in various ways: prohibition of ‘tests at whatever 
level,’ ‘without any threshold,’ without ‘threshold values,’ ‘regardless of the 
power,’ ‘any release of nuclear energy,’ or ‘regardless of the level’. All of 
these formulations refer to the same concept: zero yield.”

Essas explicações fazem uso de vários conceitos – “fissão”, “reação em ca-
deia auto-sustentada”, “subcrítico”, “supercrítico”, “yield” (termo que remete a li-
beração de energia) – os quais, embora possam ser úteis ao entendimento da 
matéria, na verdade não estão presentes no texto da obrigação básica do CTBT. A 
questão essencial, que não é abordada diretamente na comunicação do Departa-
mento de Estado, é: o que constitui uma “explosão nuclear”?

O presente artigo propõe-se a examinar essa questão à luz de conceitos da fí-
sica de dispositivos nucleares, inclusive daqueles mencionados pela administração 
norte-americana no comunicado de setembro de 2011 e em outro documento que 
será mencionado mais adiante.

ALGUNS ASPECTOS TÉCNICOS

Nesta seção, serão abordados de forma sucinta alguns aspectos básicos da 
física de dispositivos nucleares, de modo a recordar conceitos aos quais se referirá 

2- Disponível em http://www.state.gov/t/avc/rls/173944.htm.
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nas seções seguintes.
Comecemos pelo fenômeno da fissão nuclear. Sob determinadas condições, 

certos núcleos atômicos podem dividir-se, em um processo que resulta na formação 
de dois ou mais núcleos de massa menor e eventualmente na liberação de outras 
partículas, como nêutrons. A fissão pode ser induzida – por exemplo, pela colisão 
de um nêutron com o núcleo original – ou espontânea. Em todos os casos, libera-
-se grande quantidade de energia, de cerca de 180 MeV (equivalente a 2,88.10-11 
joules) por fissão. Os principais isótopos físseis são os do urânio (U233 e U235) e do 
plutônio (Pu239) (Lamarsh, 1966).

A fissão de um núcleo presente em material físsil pode liberar nêutrons que, 
por sua vez, poderão (i) induzir a fissão de outros núcleos presentes no material, 
possivelmente com a liberação de nêutrons adicionais; (ii) ser absorvidos por ou-
tros núcleos sem produzir fissão; ou (iii) escapar do meio físsil sem produzir fissão. 
Pode-se falar, assim, de (a) uma população de nêutrons “livres” no sistema, popu-êutrons “livres” no sistema, popu-utrons “livres” no sistema, popu-
lação essa que varia com o tempo a depender das várias interações dos nêutrons 
com o material; e (b) uma taxa de fissões por unidade de tempo, que dependerá, 
entre outros fatores, da população de nêutrons livres em determinado instante e da 
probabilidade de que estes induzam a fissão dos núcleos presentes no material. 
Tendo em vista que uma fissão resulta na liberação de certa quantidade de energia 
(cerca de 180 MeV, como já mencionado), a taxa de fissões traduz-se em energia 
por unidade de tempo – ou seja, em uma potência de fissão.

A variação, no tempo, da população de nêutrons livres e da potência de fissão 
resulta essencialmente da competição entre, por um lado, o processo (i) acima, que 
tende aumentar a população de nêutrons livres e a potência, e, por outro lado, os 
processos (ii) e (iii), que tendem a reduzir aquelas grandezas. Quando (ii) e (iii) pre-
valecem sobre (i), a quantidade de nêutrons livres e a potência tendem a se reduzir 
com o tempo. Diz-se nesse caso que o sistema é subcrítico. Caso (i) prevaleça 
sobre os outros dois processos, o sistema é considerado supercrítico – a popula-
ção de nêutrons livres e a potência de fissão tendem a aumentar com o tempo. Em 
condições supercríticas, pode-se falar então de um processo de reação em cadeia 
auto-sustentada, que poderá ser engendrado a partir de certas condições iniciais.

Em símbolos, pode-se representar a potência de fissão, de forma simplificada, 
como uma função da seguinte forma:

     P(t) = P0e
αt,

onde P0 é a potência no instante inicial (resultante, por exemplo, de fissões 
induzidas por nêutrons livres naturalmente presentes no sistema ou introduzidos 
por uma fonte externa) e α é um fator de variação exponencial. Se α < 0, o sistema 
é subcrítico e a potência decrescerá com o tempo. O oposto ocorrerá caso α > 0, 
que caracteriza, assim, um sistema supercrítico.

A evolução temporal da população de nêutrons livres - e, por conseguinte, a 
criticalidade do sistema e a variação da potência de fissão - podem ser avaliadas 
mediante a solução de uma equação de transporte (Bell e Gladstone, 1970). Os 
parâmetros essenciais para a resolução dessa equação são as propriedades nu-
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cleares microscópicas do material (em termos, entre outros, das chamadas seções 
de choque microscópicas, da quantidade média de nêutrons liberados por fissão e 
da velocidade dos nêutrons), a geometria e a densidade do material.

A título de ilustração, a Fig. 1 mostra resultados da solução da equação de 
transporte (obtida por método numérico) para uma esfera de plutônio de densidade 
igual a 19,5 g/cm3 e raio igual a 4,9 cm (admite-se composição de 100% do isótopo 
Pu239). Como se pode notar, o sistema é subcrítico: para um valor inicial arbitrário 
da população de nêutrons e da potência, esta decresce com o tempo (após curto 
transiente inicial) a uma taxa correspondente a α = - 1,26.107 s-1.

Figura 1– Variação da potência para esfera de plutônio em configuração subcrítica - α = - 1,26.107 s-1.

Na Figura 2, mostra-se a variação da potência de fissão para uma esfera de 
plutônio com a mesma densidade, mas com raio igual a 6 cm. Nessa configuração, 
o sistema é supercrítico: a potência aumenta exponencialmente a uma taxa corres-
pondente a α = 6,16.107 s-1.

Figura 2: Variação da potência para esfera de plutônio em configuração supercrítica – α = 6,16.107 s-1. A 
escala do eixo vertical é logarítmica.
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Evidentemente, a potência de fissão em um arranjo supercrítico não pode au-
mentar indefinidamente. O aumento da potência é contra-arrestado por dois proces-
sos: o consumo do material físsil mediante sua transformação em núcleos mais leves 
e não-físseis e, mais importante, a expansão hidrodinâmica do material em resultado 
da liberação de energia de fissão (esta última dada pela integral da potência com 
respeito ao tempo – ou seja, pela área sob a curva P versus t) e da geração de enor-
mes pressões no material (Barroso, 2009). A expansão faz com que a configuração 
inicialmente supercrítica passe a ficar subcrítica, o que eventualmente leva à diminui-
ção da potência (α inicialmente positivo passa a valores negativos). Esse processo é 
ilustrado na Figura 3 (onde não foi considerado o consumo do material físsil).

Figura 3: –Variação da potência e do parâmetro α para esfera de plutônio em configuração inicialmente 
supercrítica. A energia liberada leva à expansão hidrodinâmica do material, a qual eventualmente susta o 

processo de liberação de energia.

Cabe observar aqui que a criticalidade – ou seja, a condição em que o parâ-
metro α é positivo - pode ser introduzida não somente mediante o incremento das 
dimensões do material físsil em sua densidade normal, mas também pela adição de 
camadas externas que tendem a diminuir a fuga de nêutrons para o meio externo, 
refletindo-os de volta ao material físsil, bem como, para uma dada massa, por meio 
de sua compressão dinâmica (aumento de densidade). Na prática, o material pode 
ser comprimido por meio de altas pressões geradas pela detonação de explosivos 
químicos (Hoddeson et al., 2004), ou ainda por outros processos mais sofisticados, 
como se comentará mais adiante.

POSSÍVEIS INTERPRETAÇÕES DO CTBT

À luz dos conceitos discutidos na seção II, pode-se agora explorar algumas 
possibilidades de interpretação para a obrigação básica contida no CTBT.

Em primeiro lugar, cabe notar a dificuldade de se estabelecer a obrigação 
somente em termos da formulação de “zero yield”, para além do fato de esta ex-
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pressão não fazer parte do texto do Tratado. Estritamente falando, “zero yield” sig-
nificaria que nenhum experimento com material nuclear poderia envolver qualquer 
liberação de energia proveniente de fissões. Isto pode se constituir numa virtual 
impossibilidade, já que, mesmo em configurações subcríticas, fissões espontâneas 
e a presença de nêutrons em decorrência dessas fissões ou oriundos de fontes 
externas ocasionarão liberação de energia. O fato de a potência de fissão não se 
sustentar ou decrescer no tempo não significa que a energia nuclear envolvida no 
processo seja nula (como se observa da área sob a curva ilustrada na Fig. 1).

É necessário, assim, algum elemento adicional para caracterizar o que pode-assim, algum elemento adicional para caracterizar o que pode-
ria constituir uma “explosão nuclear” - proibida, portanto, pelo CTBT. Uma possibili-
dade seria admitir que “explosão nuclear” equivale à condição de supercriticalidade 
e de uma reação em cadeia auto-sustentada, o que implicaria que experimentos 
nos quais a configuração permanece subcrítica seriam permitidos. Essa parece ser 
uma linha sugerida pelo Fact Sheet do Departamento de Estado dos EUA.

Nessa interpretação, determinados tipos dos chamados testes “hidronuclea-
res” seriam permitidos, desde que a configuração do material permanecesse sub-
crítica – ou seja, desde que o parâmetro α que caracteriza a variação da potência 
não ultrapassasse o valor zero. Nesses experimentos, a massa físsil poderia, por 
exemplo, ser preparada em configuração semelhante à de um explosivo nuclear e 
sujeita à compressão hidrodinâmica resultante da detonação de explosivos quími-
cos (por exemplo, em configuração de implosão de geometria esférica), sem alcan-
çar, no entanto, a condição supercrítica (Thorn e Westervelt, 1987). Desnecessário 
dizer que, embora subcríticos, esses experimentos podem envolver a presença de 
grande quantidade de nêutrons no sistema, os quais induziriam fissões e levariam 
à liberação de energia nuclear – em quantidade diminuta, mas não nula -, o que 
novamente não se coadunaria com a formulação de “zero yield”.

É possível afirmar, no entanto, que a condição de supercriticalidade pode não 
equivaler necessariamente à de uma “explosão”. Tome-se, por exemplo, o caso 
dos acidentes de criticalidade ou de experimentos com pulsos de potência que 
reproduzam condições semelhantes às desses acidentes ou que tenham como ob-
jetivo gerar fluxos elevados de nêutrons para diversas finalidades. Em acidentes 
de criticalidade, material nuclear inicialmente em configuração subcrítica é leva-
do inadvertidamente a uma condição supercrítica. Nesse ínterim, ocorre a reação 
em cadeia auto-sustentada e a população de nêutrons multiplica-se rapidamente à 
medida que ocorrem as fissões. O material retorna a uma condição subcrítica em 
razão da expansão decorrente da liberação de energia ou por intervenção exter-
na. A potência de fissão varia de forma semelhante à da Fig. 3 (embora com menor 
magnitude - veja, por exemplo, a Fig. 7 em (Myers, 1996)). (Los Alamos, 2000) lista 
a energia estimada que foi liberada em 22 acidentes de criticalidade, registrando 
variação na faixa de 28,8 kJ a 1153,6 MJ. Evidentemente, não se pode falar aqui em 
“zero yield”, mas caberia a pergunta: podem-se caracterizar esses eventos – ou ex-
perimentos que reproduzam condições semelhantes – como “explosões nucleares”?

Caso a resposta seja negativa, não somente testes subcríticos, mas também 
outros tipos de experimentos que poderiam envolver configurações supercríticas 
de material nuclear seriam permitidos pelo CTBT. Seria necessário determinar, en-
tão, qual é a “fronteira” que separa esses experimentos da classe de fenômenos 
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que poderiam ser descritos como “explosões nucleares” para que se possa ter cla-
reza sobre toda a gama de experimentos que, afinal, seriam proibidos pelo CTBT.

A VISÃO DOS EUA EM 1997, MICRO-EXPLOSÕES DE FISSÃO E FUSÃO POR 
CONFINAMENTO INERCIAL

Em 1997, quando o Executivo dos EUA submeteu o CTBT à aprovação do 
Senado norte-americano, o texto do Tratado foi acompanhado por uma explicação 
“artigo por artigo” elaborada pela administração (Departamento de Estado, 2011). 
Na porção relativa ao Artigo I do CTBT, encontra-se uma seção denominada “ati-
vidades não afetadas pelo tratado”,3 onde se podem encontrar, entre outras, as 
seguintes afirmações:

“ It is important to emphasize that Article I prohibits only nuclear explosions, 
not all activities involving a release of nuclear energy. It is clearly unders-
tood (…) that the U.S. will continue to conduct a range of nuclear weapon-
-related activities (…), some of which, while not involving a nuclear explo-
sion, may result in the release of nuclear energy. Such activities (…) could 
include: (…) experiments using fast burst or pulse reactors; experiments 
using pulse power facilities; inertial confinement fusion (ICF) and similar 
experiments; (…) and hydrodynamic experiments, including subcritical ex-
periments involving fissile material.

Concerning ICF, the U.S. statement made at the 1975 [Non-Proliferation Tre-
aty - NPT] Review Conference established that energy sources ‘involving 
nuclear reactions initiated in millimeter-sized pellets of fissionable and/or 
fusionable material by lasers or by energetic beams of particles, in which 
the energy releases, while extremely rapid, are designed to be non-des-
tructively contained within a suitable vessel’ do not constitute ‘a nuclear 
explosive device within the meaning of the NPT or undertakings in IAEA 
safeguards agreements against diversion to any nuclear explosive device.’ 
Thus, such energy releases (…) are not considered nuclear explosions and 
are not prohibited by the Treaty.”

As afirmações acima são de grande interesse, por algumas razões. Em pri-
meiro lugar, os EUA reconhecem que testes subcríticos com materiais físseis po-
dem levar à liberação de energia nuclear. Segundo, o Executivo norte-americano 
lista, entre as atividades permitidas pelo CTBT, certos experimentos em que o ma-
terial pode chegar a uma condição de supercriticalidade (como os “experiments 
using pulsed power facilities”), de forma semelhante aos casos discutidos no final 
da seção anterior. A visão dos EUA em 1997, portanto, não parece compatível, 
estritamente falando, com a formulação de “zero yield” que o comunicado mais 
recente do Departamento de Estado procura transmitir.

Mais notável, no entanto, é a interpretação contida no segundo parágrafo cita-
do acima, relativo aos experimentos de fusão por confinamento inercial, no sentido 

3  Grifo do autor.
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de que (i) o CTBT permitiria experimentos envolvendo reações nucleares de fissão 
e/ou fusão em arranjos de material com dimensões milimétricas, com liberação 
“extremamente rápida” de energia, cujos efeitos seriam contidos em uma estrutura 
adequada; e (ii) a fabricação de tais arranjos – que não seriam considerados “ex-
plosivos nucleares” – tampouco estaria proibida pelo Tratado de Não-Proliferação 
de Armas Nucleares (TNP).

Não parece claro por que razão os referidos experimentos não constituiriam 
explosões nucleares. Com efeito, a compressão de material físsil de dimensões 
milimétricas por feixe de laser foi proposta em 1973 (Winterberg, 1973) como um 
meio para se realizarem “micro-explosões” de fissão. (Winterberg, 1973) considera 
compressões em que a densidade do material físsil é multiplicada por fator da or-
dem de 104 em relação a densidades normais. A título de ilustração, uma simulação 
numérica indica que a energia liberada pela compressão de uma esfera de plutônio 
de diâmetro igual a 0,6 mm à densidade de 5000 g/cm3 – considerando-se condi-
ções ideais em que essa densidade é uniforme e em que a população de nêutrons 
já está suficientemente elevada antes que o material se expanda – seria superior 
a uma tonelada de equivalente em TNT. (Winterberg, 1973) sugere que energias 
mais elevadas, bem como maior eficiência do dispositivo, poderiam ser alcançadas 
mediante outros arranjos, inclusive pelo acréscimo de material em que possam ser 
provocadas reações de fusão nuclear em combinação com os processos de fissão.

Ainda assim, no entendimento que manifestaram os EUA por ocasião de explica-
rem o escopo do CTBT ao Senado, tais experimentos - que nos afastariam ainda mais 
da formulação de “zero yield” - seriam permitidos tanto pelo CTBT quanto pelo TNP.

Na realidade, a possibilidade de engendrar reações de fusão nuclear com os 
elevadíssimos níveis de compressão em jogo nos experimentos de fusão por confi-
namento inercial levanta outras questões no tocante à linha divisória que, no CTBT, 
separaria as atividades permitidas daquelas proibidas pelo Tratado. Os aspectos 
técnicos discutidos acima – assim como a maior parte da comunicação divulgada pelo 
Departamento de Estado dos EUA em setembro de 2011 – tratam exclusivamente 
de processos que envolvem principalmente a fissão de núcleos atômicos. É nesse 
contexto que fazem sentido expressões como “subcrítico” e “supercrítico”, utilizadas 
pelos EUA de forma a auxiliar o entendimento do escopo da proibição contida no 
Artigo I.1 do CTBT.

No caso do fenômeno da fusão nuclear, no entanto, não cabe falar em arranjos 
“subcríticos” ou “supercríticos”. A liberação de energia nesse processo, na verda-
de, guarda maior analogia com o fenômeno da detonação em explosivos químicos 
(Barroso, 2009). Pode-se falar, assim, em “ignição” e “propagação auto-sustentada” 
das reações de fusão nuclear (com a consequente liberação de energia). Também 
aqui, a expressão “zero yield”, sem conceitos adicionais, não é suficiente para dis-
tinguir entre experimentos que constituiriam ou não uma “explosão nuclear”.

Esse poderia ser um tópico para outro artigo nos moldes do presente texto. 
De todo modo, o que importa ressaltar aqui é que os experimentos em fusão por 
confinamento inercial – os quais demandam sofisticada tecnologia que, na atuali-
dade, parece estar ao alcance somente de um pequeno grupo de países – pode-
riam ter claras implicações bélicas e representar a fronteira do desenvolvimento de 
armas nucleares. Na visão expressada pelos EUA em 1975 e reiterada em 1997, 
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no entanto, tais experimentos não seriam alcançados pelo CTBT, e tampouco pelo 
Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (ver também, a esse respeito, 
(Jones e von Hippel, 1998)).

CONCLUSÃO

A comunicação divulgada pelo Departamento de Estado dos EUA em setem-
bro de 2011 afirma, como vimos, que o CTBT é um tratado de “zero yield”. Por si 
só, no entanto, esta formulação carece de precisão, já que o estado de “zero yield” 
dificilmente ou nunca poderia ser alcançado, mesmo quando materiais nucleares 
não são submetidos à ação de dispositivos externos, devido à ocorrência de fissões 
espontâneas ou induzidas por nêutrons provenientes de fontes naturais. Tampouco 
em testes subcríticos, ademais, poder-se-ia falar estritamente em “zero yield”. Seria 
necessário estabelecer o que exatamente constitui uma “explosão nuclear”, que é, 
aliás, o termo utilizado no CTBT.

Tendo em vista que uma condição necessária para a explosão nuclear é a 
de que ocorra multiplicação supercrítica de nêutrons, uma possível interpretação 
seria a de que o Tratado proíbe experimentos em que material físsil é levado a uma 
configuração supercrítica. Isso implicaria, no entanto, proibir experimentos como 
aqueles em que se produzem pulsos de potência, com liberação de energia seme-
lhante àquela verificada em acidentes de criticalidade. Não parece evidente que 
tais situações possam ser caracterizadas como “explosões nucleares”.

De fato, em 1997, os EUA listaram esse tipo de experimento entre aqueles que 
não constituiriam explosões nucleares e que seriam, assim, permitidos no eventual 
regime do CTBT. Mais ainda, os EUA incluíram entre as experiências permitidas 
aquelas que envolvem a compressão de pequenas massas físseis e/ou fusionáveis 
por feixes de laser ou de outras partículas, o que pode levar a significativa liberação 
de energia – mais longe ainda, portanto, da formulação de “zero yield”.

O quadro, desse modo, parece ser de certa imprecisão. Não parece injustifi-
cada, assim, a sugestão da Comissão bipartidária que, em 2009, ao examinar as 
perspectivas da ratificação do Tratado pelos EUA, recomendou que se assegu-
rasse um entendimento comum no que diz respeito às atividades específicas que 
seriam proibidas ou permitidas pelo CTBT (Perry e Schlesinger, 2009). Pareceria 
temerário assentar a interpretação do escopo do Tratado em declarações de au-
toridades, como parece fazer o Departamento de Estado em sua comunicação de 
setembro de 2011. Efetivamente, alcançar uma interpretação estrita do significado 
de “explosão nuclear”, sem outros parâmetros que possam informar o significado 
desse conceito para efeitos do CTBT, não parece constituir tarefa trivial.
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