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Editorial
 á foi dito, que a história, conforme a bela e acertada definição de 
Henri -I renée Marrou, é “o conhecimento do passado humano”, e não 
alguma misteriosa conjectura sobre o incerto futuro. Entre as páginas 
da história, a edição atual da Revista Militar de Ciência e Tecnologia 
ressalta os 10(dez) anos de criação do Programa em Engenharia de 
Defesa (PGED).

Dada a importância do Exército Brasileiro no cenário de Defesa Nacional e a relevância dos 
programas de Pós-graduação do IME nas ações relativas à C&T no âmbito da Força Terrestre, 
observou-se a necessidade de orientação dos cursos e pesquisas de forma mais efetiva, sistêmica e 
integrada para a área de defesa, embora se deva admitir que este tema já seja tratado em outros 
programas de Pós- graduação deste Instituto, o que se pretende hoje é dar um enfoque mais efetivo. 
O mais novo programa de Pós-graduação do Instituto Militar de Engenharia (IME), nos 
níveis de doutorado e mestrado, aprovado pelo Conselho Técnico-Científico da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em dezembro de 2008, está direcionado 
especialmente para matérias de interesse direto da área de defesa.
O aumento da demanda por qualificação de alto nível na área de defesa torna- se  evidente também 
pela sofisticação dos modernos sistemas de combate, conforme pode ser observado nos conflitos 
recentes, especialmente os que vêm ocorrendo no Oriente Médio e na Península Balcânica. Desta 
forma pode- se admitir que os conflitos futuros sejam, pelo menos, tão ou mais sofisticados que 
estes. Acrescente-se a isto um aspecto intrínseco que se pode identificar nos modernos sistemas 
onde prevalece, cada vez mais, o caráter inter e multidisciplinar do conhecimento associado a tais 
sistemas (RMCT, 2010).
A proposta oferecida pelo PGED é uma iniciativa inovadora, plenamente capacitada a responder 
e liderar a superação das supracitadas dificuldades para a Defesa Nacional.
.
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RESUMO: Dentro da sala de radioterapia, além do feixe primário, 
há também radiação secundária devido à fuga no cabeçote do 
acelerador e ao espalhamento provocado por objetos, corpo do 
paciente e pela própria blindagem da sala, que é dimensionada 
para proteção de indivíduos externos, desconsiderando seus 
efeitos no paciente. Este trabalho estudou tais efeitos considerando 
a contribuição da blindagem de concreto nas doses equivalentes 
sobre os órgãos, efetiva no indivíduo e nos fatores de risco de 
desenvolvimento de câncer secundário segundo relatório BEIR 
VII. Modelagens, em código MCNPX, do acelerador linear Varian 
2100 C/D operando a 18MV, com fantoma MAX representando o 
paciente, e sala de radioterapia, com e sem blindagem (paredes, 
piso e teto), foram utilizadas para cálculo de doses equivalentes 
e efetiva e fatores de risco. A diferença dos valores obtidos 
possibilitou avaliar os efeitos da blindagem de concreto no paciente. 
As modelagens foram feitas com o acelerador operando em quatro 
campos (0°, 90°, 180° e 270°), simulando protocolo de tratamento 
de câncer de próstata do INCA. Resultados indicam que o concreto 
tem contribuição média de 20% na dose equivalente depositada 
nos órgãos/tecidos, 4,65% na dose efetiva no indivíduo e 26,81% 
no risco do paciente desenvolver câncer secundário radioinduzido.

PALAVRAS-CHAVE: Blindagem, Concreto, Radioterapia, 
MCNPX, BEIR VII..

ABSTRACT: Within a radiotherapy room, in addition to the primary 
beam, there is also secondary radiation due to the leakage of 
the accelerator head and the scattering caused by room objects, 
patient’s body and even the shield room itself, which is sized to 
protect the external individuals disregarding its effects on the 
patient. This work studied the effect of concrete shield over the 
patient considering its contribution in equivalent doses in organs, 
effective dose in patients and secondary cancer development risk 
factors acordiing to BEIR VII report. Modeling in MCNPX code, 
linear accelerator Varian 2100 C/D operating at 18MV, MAX 
phantom representing the patient and radiotherapy room with and 
without shielding (walls, floor and ceiling) were used to calculate 
equivalent and effective doses and risk factors. The difference of 
the obtained values   allowed us to evaluate the effects of shielding 
on the patient. The modeling used the accelerator operating in 
four fields (0°, 90°, 180° and 270°), simulating INCA’s treatment 
protocol for prostate cancer. Results indicate that the concrete has 
an average contribution of 20% in equivalent dose deposited in the 
organs, 4.65% in the individual effective dose and 26.81% in the 
patient’s risk of developing radiation-induced secondary cancer

KEYWORDS: Shielding, Concrete, Radiotherapy, MCNPX, BEIR 
VII.

 

1. INTRODUÇÃO
A proteção contra os efeitos biológicos das radiações io-

nizantes é uma preocupação constante desde que foram per-
cebidos seus efeitos potencialmente nocivos sobre tecidos 
sadios do ser humano. Tal preocupação tem sua relevância 
aumentada quando se trata de aplicações avançadas como 
a radioterapia considerando-se que as faixas de energia ele-
vam-se em relação aos raios-X, utilizados em radiodiagnós-
ticos, por um fator de 102.

Além dos efeitos terapêuticos desejáveis dos raios-X, há 
potenciais efeitos secundários indesejáveis que são função 
da dose de radiação considerando-se, dentre outros fatores, a 
idade, sexo e predisposição genética do paciente. Considera-
-se que a dose de radiação é a única variável que pode ser efe-
tivamente controlada. Desta forma, qualquer iniciativa que a 
reduza é importante e representa um avanço considerável em 
radioproteção e controle ambiental. 

Ao longo dos anos, dentro do estudo da blindagem de 
salas de radioterapia, tem-se desenvolvido tanto técnicas 
como materiais específicos e suas combinações de forma a 
reduzir as doses nos indivíduos ocupacionalmente expostos 

e no público em geral. Dentro das salas de radioterapia, além 
do feixe primário, há radiação secundária devido à fuga no 
cabeçote do acelerador e ao espalhamento provocado por 
objetos da sala, pelo corpo do paciente e até pela própria 
blindagem (paredes, piso e teto). O problema central é que a 
metodologia de dimensionamento dessa blindagem visa, tão 
somente, à proteção dos indivíduos fora da sala de radiotera-
pia, desconsiderando-se seus efeitos sobre o paciente.

Diversos autores e grupos de pesquisa, como Kase et al. 
(2003), Facure et al. (2007), Frota et al. (2009) e Cordeiro 
(2013), estudaram as contribuições de blindagens de concre-
to de diferentes composições, contudo, em termos de atenua-
ção e transmissão de energia apenas. Rebello e colaboradores 
(2012) realizaram trabalho para avaliar as contribuições do 
aço e do chumbo como blindagem considerando o equivalen-
te de dose ambiente devido a nêutrons na posição do pacien-
te. Mesbahi e colaboradores (2012) investigaram o efeito de 
diferentes tipos de concreto em doses devido a fotonêutrons 
no isocentro e na porta de entrada do labirinto utilizando fan-
toma de água. Este trabalho, portanto, tem por objetivo es-
tudar por meio do código Monte Carlo N-Particle eXtended 
(MCNPX), a contribuição da blindagem de concreto de uma 
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sala de radioterapia em um tratamento de câncer de próstata, 
analisando diretamente seus efeitos nas doses equivalentes 
sobre os órgãos, efetiva no indivíduo e nos fatores de risco 
de desenvolvimento de câncer secundário de um paciente re-
presentado pelo fantoma MAX. Os resultados deste estudo 
contribuem para aumentar o conjunto de informações dispo-
níveis acerca das doses indesejáveis sobre pacientes subme-
tidos a tratamentos de radioterapia.

2. METODOLOGIA
No estudo foi utilizado o código MCNPX, versão 2.5, 

para modelar uma sala de radioterapia padrão (constituída 
de paredes, piso e teto em concreto ordinário de 2,35 g/cm³) 
com acelerador linear Varian 2100 C/D (Figura 1) operan-
do a 18MV, simulando tratamento de câncer de próstata a 4 
campos, conforme protocolo adotado pelo Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), e com o fantoma em voxel MAX, desen-
volvido por Kramer e colaboradores (2003), representando o 
paciente (Thalhofer, 2011). Os valores de doses equivalentes 
nos órgãos/tecidos e efetiva no paciente foram calculados 
para essa condição de operação.

Fig 1. Corte do cabeçote do acelerador linear modelado (Rebello 
et al, 2010).

Posteriormente, realizou-se uma nova modelagem, seme-
lhante à anterior, desconsiderando-se, desta vez, a existência 
das paredes, piso e teto. Foram calculados os novos valo-
res de doses equivalentes nos mesmos órgãos/tecidos e da 
dose efetiva. Pela diferença dos valores obtidos, foi possível 
avaliar os efeitos decorrentes da blindagem sobre as doses 
equivalentes e efetiva no paciente. As Figuras 2 e 3 apresen-
tam uma vista em planta e em corte da sala de radioterapia 
modelada, podendo-se observar a constituição de concreto 
das paredes, piso e teto.

Fig 2. Planta baixa da sala de radioterapia modelada (Rebello et al, 2010).

Fig 3. Corte da sala de radioterapia modelada, mostrando 
paredes, piso e teto.

As simulações foram feitas com o acelerador linear ope-
rando em quatro ângulos de inclinação do gantry (0°, 90°, 
180° e 270°). As quatro posições do gantry estão representa-
das na Figura 4 e o posicionamento da próstata no isocentro 
ilustrado na Figura 5. Foram calculadas as doses equivalen-
tes devido a fótons e nêutrons nas situações com e sem blin-
dagem de concreto, para cada ângulo.

Fig 4. Vista (A) dos quatro ângulos do gantry.

Fig 5. Ilustração do posicionamento da próstata no isocentro. O ser 
humano em amarelo é uma ilustração representativa do fantoma 

MAX, não correspondendo ao fantoma simulado (Thalhofer, 
2011). Os vóxeis do fantoma não contribuem para a geração de 

imagem 3D.

 Para os cálculos de dose equivalente e dose efetiva, 
foram utilizados os parâmetros de peso da radiação e peso 
dos órgãos e tecidos descritos pela ICRP em sua publicação 
nº 103 (2007). Os valores por ângulo da dose equivalente 
devido a fótons e nêutrons foram normalizados para cada 
1Gy de dose devido a fótons na próstata. Aproximadamente 
600 milhões e 2 bilhões de histórias foram usadas em cada 

Vista (A)
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simulação para fótons e nêutrons, respectivamente, para que 
os cálculos mantivessem erros relativos abaixo de 5% para 
órgãos/tecidos próximos à região de tratamento, e de 10% 
para a maioria dos órgãos/tecidos afastados.

Numa segunda etapa do trabalho, foram calculados os fa-
tores de risco para câncer secundário associados a exposições 
a baixas doses (≤ 100mSv) nas situações com e sem blinda-
gem de concreto, conforme modelo de risco BEIR VII. Pela 
diferença dos valores obtidos nas duas situações, foi possível 
avaliar os efeitos da blindagem sobre o risco de desenvolvi-
mento de câncer secundário radioinduzido.

Somente órgãos/tecidos fora do feixe primário foram conside-
rados, dada a limitação do modelo de risco de 100mSv por expo-
sição única. O BEIR VII apresenta fatores de risco (risco atribuí-
vel ao tempo de vida, LAR) de incidência de câncer em função da 
idade, do sexo (gênero) e do órgão ou tecido considerado, obtidos 
a partir da combinação dos modelos de excesso de risco absoluto 
(EAR) e de excesso de risco relativo (ERR), para cada 100 mil 
individuos expostos a uma dose única de 0,1Gy, e corrigidos pelo 
fator de eficácia da dose e taxa de dose (DDREF) de 1,5. 

Para estimativa dos riscos, as doses equivalentes dos órgãos/
tecidos considerados obtidas nas modelagens com e sem blin-
dagem foram multiplicadas pelos fatores de risco para homens, 
fornecidos pelo BEIR VII, a partir de uma regra de três simples. 
As parcelas das doses equivalentes devido a nêutrons foram mul-
tiplicadas por 1,5 para anular a correção do fator DDREF, uma 
vez que somente contribuições devido a radiações de baixo LET 

são corrigidas (Bednarz et al, 2010).
Foram consideradas as idades de 40, 50, 60, 70 e 80 anos, já 

que, a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) recomenda aos 
homens acima de 50 anos e aos que têm 40 anos, com histórico 
familiar de câncer de próstata, irem anualmente ao urologista para 
fazer check-up da próstata, mesmo sem sintomas urinários (Go-
mes et al, 2008). 

Para melhor interpretação dos resultados obtidos, os riscos 
calculados foram comparados com a linha definida pela taxa 
de incidência de câncer em determinados órgãos, para cada 100 
mil habitantes do Brasil como um todo, conforme estimativa do 
INCA para o biênio 2014/2015. Os riscos obtidos também foram 
comparados com dados descritos na literatura.

Para permitir a comparação gráfica, tendo em vista as varia-
ções numéricas da ordem de até 104, todos os resultados encon-
trados neste trabalho foram representados em escala logarítmica.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

As Figuras 6 e 7 e a Tabela 1 apresentam os valores das 
doses equivalentes encontradas para diversos órgãos/tecidos. 
Já a Tabela 2 e a Figura 8 apresentam as doses efetivas no 
indivíduo. Todas elas mostram resultados nas situações com 
e sem blindagem, bem como as respectivas contribuições da 
blindagem de concreto para as doses depositadas no paciente. 

Fig 6. Contribuição da blindagem na dose equivalente devido a fótons.

Fig 7. Contribuição da blindagem na dose equivalente devido a nêutrons.
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Tab 1. Contribuição total da blindagem devido a fótons e nêutrons.

Órgãos / tecidos
Dose Equivalente Total Normalizada (mSv/Gy) Contribuição total da blindagem

COM blindagem SEM blindagem mSv/Gy %

Gl. Adrenais 1,34 0,61 0,73 54,48

Bexiga 328,48 325,78 2,7 0,82

Cérebro 6,96 5,27 1,69 24,28

Cólon 65,65 63,77 1,88 2,86

Lente dos olhos 25,25 18,2 7,05 27,92

Rins 2,13 1,53 0,6 28,17

Fígado 4,67 3,65 1,02 21,84

Pulmão 1,14 0,82 0,32 28,07

Esôfago 1,63 1,02 0,61 37,42

Pâncreas 1,47 1,22 0,25 17,01

Intestino Delgado 3,31 2,79 0,52 15,71

Pele 26,85 21,26 5,59 20,82

Baço 1,81 1,04 0,77 42,54

Estômago 1,45 0,97 0,48 33,10

Testículos 24,91 21,86 3,05 12,24

Timo 1,29 0,83 0,46 35,66

Tireoide 0,78 0,43 0,35 44,87

Traqueia 1,61 0,83 0,78 48,45

Esqueleto médio 51,18 48,5 2,68 5,24

Úmero 7,88 6,05 1,83 23,22

Região Torácica 4,1 2,79 1,31 31,95

Coluna Vertebral 7,16 6,5 0,66 9,22

Mandíbula 10,56 8,75 1,81 17,14

Crânio 10,05 7,57 2,48 24,68

Pelve 161,31 157,43 3,88 2,41

Fêmur 293,12 284,93 8,19 2,79

Osso inf. da perna 8,2 6,4 1,8 21,95

Tíbia e fíbula 15,06 11,47 3,59 23,84

Restante 34,75 32,21 2,54 7,31

Adiposo 39,93 36,85 3,08 7,71

Músculo 35,33 32,93 2,4 6,79

Cartilagens 18,12 14,16 3,96 21,85

Próstata 1001,16 1001,05 0,11 0,01

Reto 629,3 617,87 11,43 1,82

Intestino Grosso 4,42 4,58 -0,16 -3,62

Percentual Médio 20,02

 É possível observar que, para fótons, a contribuição 
da blindagem na dose equivalente no órgão/tecido é menor 
conforme este se localize em posição mais afastada do iso-
centro. Diferentemente, a contribuição na dose devido aos 
nêutrons ocorre com maior homogeneidade ao longo do cor-
po uma vez que a emissão de nêutrons não tem direção defini-
da. Observa-se também que, para os órgãos/tecidos próximos 
ao isocentro, a contribuição da blindagem devido a fótons na 

dose equivalente é maior do que a devido a nêutrons. Para 
órgãos/tecidos afastados do isocentro, a contribuição devido 
aos nêutrons se torna mais significativa do que a devido a 
fótons por um fator 10.

 A contribuição negativa obtida para o intestino 
grosso, conforme a Tabela 1, é atribuída ao erro relativo alto 
para a dose devido a nêutrons calculada naquele órgão.
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Tab 2. Dose efetiva e suas parcelas nas situações com e sem blindagem.

Órgãos / tecidos

Cálculo da Dose Efetiva (mSv/Gy)

COM blindagem SEM blindagem

E fótons E nêutrons E Total E fótons E nêutrons E Total

Pa
rc

el
a 

de
vi

da
 a

 c
ad

a
ór

gã
o

Bexiga 13,0815 0,0574 13,1389 12,9954 0,0354 13,0308

Cérebro 0,0015 0,0681 0,0696 0,0014 0,0513 0,0527

Cólon 7,5148 0,3638 7,8786 7,3836 0,2685 7,6521

Fígado 0,0246 0,1626 0,1872 0,0238 0,1221 0,1459

Pulmão 0,0486 0,0877 0,1363 0,0439 0,0540 0,0979

Esôfago 0,0170 0,0486 0,0656 0,0158 0,0253 0,0411

Pele 0,0795 0,1890 0,2685 0,0786 0,1340 0,2126

Estômago 0,0702 0,1044 0,1746 0,0688 0,0485 0,1173

Testículos 1,5656 0,4272 1,9928 1,5446 0,2040 1,7486

Tireóide 0,0072 0,0239 0,0311 0,0072 0,0100 0,0172

Restante 3,9836 1,4721 5,4557 3,9136 1,0016 4,9152

Somatório 26,3941 3,0048 29,3989  26,0768 1,9547 28,0315

Percentual 89,8% 10,2% 100% 93% 7% 100%

Dose Efetiva (mSv/Gy) 29,3989 28,0315

Fig 8. Contribuição da blindagem de concreto para a dose efetiva no paciente.

Tab 3. Contribuição da blindagem na dose efetiva, por tipo de radiação.

Órgãos / tecidos
Contribuição da blindagem (mSv/Gy) Contribuição total da blinda-

gem (mSv/Gy)devido a Fótons devido a Nêutrons

Pa
rc

el
a 

so
br

e 
ca

da
ór

gã
o

Bexiga 0,0861 0,022 0,1081

Cérebro 0,0001 0,0168 0,0169

Cólon 0,1312 0,0953 0,2265

Fígado 0,0008 0,0405 0,0413

Pulmão 0,0047 0,0337 0,0384

Esôfago 0,0012 0,0233 0,0245

Pele 0,0009 0,055 0,0559

Estômago 0,0014 0,0559 0,0573

Testículos 0,021 0,2232 0,2442

Tireóide 0 0,0139 0,0139

Restante 0,07 0,4705 0,5405

Somatório 0,3173 1,0501 1,3674

Percentual 23,2% 76,8% 100%

Percentual na composição da Dose Efetiva 4,65%
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 Na Tabela 3, encontram-se as contribuições da 
blindagem de concreto na dose efetiva, por tipo de radiação 
presente, bem como seus percentuais de composição na con-
tribuição e na dose. Observa-se que, em um tratamento radio-
terápico para câncer de próstata de 74 Gy de dose terapêutica 
total, conforme preconizado pelo INCA, o concreto contribui 
com 101,19 mSv de dose efetiva, ou seja, 4,65% da dose efe-
tiva no paciente (dos quais, 76,8% devido a nêutrons), sendo 
um valor muito superior em relação ao 1 mSv/ano permitido 
para indivíduos do público. 

A Tabela 4 apresenta a contribuição da blindagem para 
os riscos de incidência de câncer secundário em diversos ór-
gãos/tecidos por idade de exposição, bem como seus respec-

tivos percentuais de contribuição médios. Observa-se que, no 
geral, a blindagem contribui com cerca de 27% do risco para 
desenvolvimento de câncer secundário radioinduzido. Os va-
lores negativos de contribuição encontrados para o intestino 
grosso são atribuídos ao alto erro relativo para a dose devido 
a nêutrons calculada naquele órgão. Os valores iguais a zero 
para a tireoide, na verdade foram menores que 0,005. 

Os riscos de incidência de câncer secundário em alguns 
órgãos/tecidos são apresentados na Figura 9, bem como as 
respectivas contribuições da blindagem devido a fótons e 
nêutrons, para idade de exposição de referência de 60 anos. 
É possível observar que, para os órgãos/tecidos fora do feixe 
primário da radiação, a contribuição da blindagem para os 
riscos é, no mínimo, 10 vezes maior devido a nêutrons quan-
do comparada à contribuição devido a fótons.

Tab 4. Percentuais de contribuição para os riscos por idade de exposição.
Contribuição da blindagem 
(Nr de casos/105 indivíduos)/Gy Percentual de contribui-

ção por idade de expo-
siçãoIdade de exposição (anos)

Órgão / tecido 40 50 60 70 80 (%)

Gl. Adrenais 1,87 1,52 1,06 0,62 0,25 60,78

Testículos 7,65 6,22 4,36 2,53 1,02 16,12

Esôfago 1,54 1,26 0,88 0,51 0,20 40,27

Pâncreas 0,62 0,51 0,36 0,21 0,08 18,90

Coluna Vertebral 1,68 1,38 0,96 0,56 0,22 12,50

Pele 14,35 11,68 8,17 4,75 1,92 22,98

Intestino Grosso -0,50 -0,42 -0,29 -0,17 -0,07 -5,68

Intestino Delgado 1,32 1,08 0,76 0,44 0,18 19,67

Rins 1,48 1,21 0,84 0,49 0,20 31,23

Timo 1,19 0,96 0,67 0,39 0,16 37,70

Baço 1,96 1,59 1,11 0,65 0,26 47,90

Traqueia 2,00 1,63 1,14 0,66 0,27 50,54

Úmero 4,69 3,81 2,67 1,55 0,62 23,63

Região Torácica 3,37 2,74 1,92 1,12 0,45 33,33

Fígado 0,32 0,29 0,22 0,13 0,04 22,76

Estômago 0,19 0,18 0,15 0,1 0,05 37,93

Pulmão 0,48 0,46 0,41 0,3 0,15 30,56

Lente dos olhos 18,18 14,8 10,36 6,02 2,43 28,01

Cartilagens 10,21 8,31 5,81 3,39 1,36 21,93

Osso inf. da perna 4,63 3,76 2,63 1,53 0,61 22,87

Tíbia e fíbula 9,25 7,53 5,28 3,06 1,23 23,92

Restante 6,25 5,09 3,56 2,07 0,83 9,43

Adiposo 7,73 6,29 4,4 2,56 1,03 10,06

Músculo 5,83 4,75 3,32 1,94 0,78 8,73

Tireoide 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 48,61

Cérebro 4,35 3,54 2,48 1,44 0,58 24,41

Crânio 6,39 5,2 3,64 2,12 0,85 24,77

Percentual Médio 26,81
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Quando são comparados os riscos calculados para o 
protocolo de tratamento de 74Gy de dose terapêutica com 
a linha base de incidência de cânceres estimada pelo INCA 
para o biênio 2014/2015 no Brasil (INCA, 2014), conforme 
Figura 10, observa-se que aqueles estão bem acima desta, 
evidenciando o excesso previsto nos modelos de excesso 
de risco, risco relativo e absoluto, adotados pelo BEIR VII. 
Diferentemente da metodologia utilizada pelo BEIR VII, a 
estimativa de incidência feita pelo INCA não faz distinção de 
idade, logo o excesso observado pode ser ainda maior. Como 
na Figura 10 só constam os dados para a idade de exposição 
de 60 anos, o número de novos casos de câncer na tireoide fi-

cou abaixo da linha base. Entretanto, somando a contribuição 
das outras idades de exposição, o gráfico supera a linha base. 
A linha base de incidência é definida pela taxa de incidência 
de câncer em órgão específico, por 100 mil habitantes de uma 
determinada região, por sexo, mas sem considerar casos de 
cânceres secundários radioinduzidos.

Dos órgãos/tecidos estudados que estão fora do feixe pri-
mário do tratamento, foram considerados aqueles destacados 
pelo INCA pela magnitude da mortalidade ou da incidência, 
ou por aspectos ligados ao custo e efetividade de programas 
de prevenção. 

Os riscos obtidos neste trabalho também foram compara-

Fig 9. Riscos de incidência de câncer secundário em alguns órgãos, e respectivas contribuições da blindagem devido a fótons e nêutrons, 
para idade de exposição de 60 anos.

 

Figura 10. Comparação dos riscos calculados com a linha base de incidência para o Brasil, considerando 74Gy de dose terapêutica e 
idade de exposição de 60 anos.
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dos (Tabela 5) com dados descritos na literatura por Bednarz 
et al (2010), estimados para idade de exposição de 60 anos. 
Bednarz e colaboradores modelaram o acelerador Varian Cli-
nac 2100C (mesmo modelo utilizado no presente trabalho) e 
um fantoma computacional realístico masculino adulto defi-
nido em malhas triangulares, o RPI-AM, mas sem considerar 
a blindagem de concreto da sala.

Observa-se que, com exceção dos riscos encontrados 
para o esôfago, o fígado e o cérebro, todos os outros apre-
sentaram uma boa concordância quando comparados com 
os valores calculados com blindagem, embora a modelagem 
feita por Bednarz et al (2009) não inclua paredes, piso nem 
teto da sala de radioterapia. Tais divergências podem ser 
explicadas pelos diferentes fantomas utilizados, bem como 
pelos diferentes números de histórias simuladas. Bednarz e 
colaboradores (2009) calcularam um total de 10 milhões de 
histórias para todas as simulações, enquanto que, para este 
trabalho, foram necessárias, aproximadamente, 600 milhões 
e 2 bilhões de histórias respectivamente em cada simulação 
para fótons e nêutrons.

 
Tab 5. Comparação dos riscos calculados com os dados descritos 
na literatura, por Bednarz e colaboradores (2010), para idade de 

exposição de 60 anos.

Riscos para Órgãos / tecidos Específicos
(Nr de casos por 105 indivíduos)/Gy

Calculado
Bednarz et al

Órgão / tecido Com blindagem Sem blindagem

Esôfago 2,19 1,31 0,77

Pâncreas 1,87 1,51 1,97

Rins 2,71 1,87 3,05

Baço 2,33 1,22 2,16

Fígado 0,94 0,72 0,26

Estômago 0,38 0,23 0,36

Pulmão 1,34 0,93 1,35

Tireoide 0,003 0,002 0,005

Cérebro 10,16 7,68 0,99

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os resultados obtidos indicam que a blindagem de 
concreto da sala de radioterapia tem contribuição média da 
ordem de 20% na dose equivalente depositada nos órgãos/
tecidos, de 4,65% na dose efetiva no indivíduo e de 26,81% 
no risco de incidência de câncer secundário. Com estes dados 
é possível concluir que a blindagem da sala de radioterapia 
contribui de forma significativa para as doses equivalentes 
nos órgãos/tecidos, principalmente naqueles mais afastados 
do feixe primário, para a dose efetiva sobre o indivíduo e 
para o risco do paciente, em tratamento, desenvolver câncer 
secundário radioinduzido. Tais contribuições se devem, mais 

expressivamente, às doses devidas aos nêutrons gerados no 
cabeçote e que são espalhados e/ou produzidos nas paredes, 
piso e teto (Silva, 2014). Os resultados aqui apresentados 
indicam, preliminarmente, que essas doses sobre o paciente 
não deveriam ser desconsideradas nas metodologias de cál-
culo da blindagem da sala, sugerindo-se estudos relacionados 
ao uso de materiais que reduzam seus efeitos negativos. Com 
isso, espera-se contribuir de forma importante para adicionar 
segurança aos procedimentos de radioproteção, controle am-
biental e redução de efeitos secundários do tratamento onco-
lógico com radioterapia.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo 
multi-corpos planar da marcha humana que se adeque à dinâmica 
inversa. Um modelo composto por seis segmentos é apresentado 
com restrições de juntas nos tornozelo, joelhos e quadril, além 
de impor restrições de revolução também nas pontas dos pés 
no lugar das forças ativas com o solo. Equações diretoras foram 
determinadas para os ângulos dos joelhos e quadril, além de uma 
equação de translação para o quadril. Com isso, a dinâmica inversa 
foi realizada, obtendo-se as forças de restrições do sistema, como 
as forças de reação com o solo e os torques diretores. Os resultados 
mostram que as juntas de revolução nas pontas dos pés podem se 
adequar a dinâmica inversa no lugar de dados experimentais das 
forças de reação com o solo como forças ativas.

PALAVRAS-CHAVE: Marcha humana, Dinâmica inversa, Multi-
corpos.

ABSTRACT: The objective of this work is to present a multi-body 
planar model of the human gait that fits the inverse dynamics. A 
model composed of six segments with joint restrictions in the ankle, 
knee and hip, in addition to important restrictions of revolution 
also in the toes no place of the active forces with the ground. 
Guideline equations were determined for the angles of the knees 
and hip, in addition to a translation equation for the hip, with this, 
an inverse dynamic was performed, obtaining as constraint forces 
of the system, such as the ground reaction forces and the directing 
torques. The results show that the joints of revolution at the tip of 
the feet may be adequate in the inverse dynamics at the site of 
experimental data of the forces of reaction with the ground as active 
forces.

KEYWORDS: Human gait, Inverse dynamic, Multi-body.

 

1. Introdução
A construção de modelos da marcha humana é sempre um 

começo para o desenvolvimento de dispositivos robóticos que 
auxiliem na reabilitação ou aumento das capacidades físicas do 
homem. O modelo matemático a ser usado nem sempre precisa 
ser o mais complexo, já que mesmo o mais complexo é sim-
ples comparado à realidade, devendo apenas se adequar a uma 
função de estudo definida. Há uma vantagem de torná-los tão 
simples quanto possível, pois quanto mais simples, mais eviden-
tes ficam as características essenciais do sistema para a função 
estudada [1].

Vários são os modelos para explicar a marcha humana, tais 
como o modelo do pêndulo invertido, seis determinantes, balís-
tico e modelo multi-corpos [2]-[6]. Mas todos eles têm algo em 
comum: a marcha sempre ocorre de forma que um mínimo de 
energia seja requisitado [4],[7],[8].

Apesar da sequência natural do controle neuromuscular da 
marcha ser a dinâmica direta, esta requer integração numérica 
de equações diferenciais, levando a longos tempos de simula-
ção [9]. Por conta disso a dinâmica inversa tem sido muito mais 
usada, sendo mais eficiente computacionalmente, sem exigir 
integração numérica, permitindo o uso de equações simples, re-
presentando coordenadas generalizadas [10]-[15].

Entretanto, nem todos usam o ciclo inteiro da marcha da hu-
mana. [16] não considera a fase de apoio duplo da caminhada, 
tomando essa fase como instantânea, assim como em [8]. Além 
disso, a quantidade de segmentos que formam o modelo bípede 
varia: alguns trabalhos consideram apenas a coxa e perna [16], 
em outros o pé também é considerado [8], assim como o tronco 
também pode ser adicionado ao modelo [17].

A diferença deste trabalho com a maior parte da literatura é 
o fato de que ele prescreve a caminhada, no sentido de que ele 
dita equações de movimentos para coordenadas generalizadas, 
além das entradas na dinâmica inversa não utilizarem forças/tor-
que de reação com o solo como entrada. Em vez disso, utilizam 
juntas de rotação como restrição entre o pé e o solo.

Assim, o modelo bípede utilizado aqui possui seis segmen-

tos, coxas, pernas e pé, sendo tratado no plano sagital todo o 
ciclo da marcha, plano em que os principais movimentos da 
marcha acontecem. Juntas de rotação são utilizadas nas pontas 
dos pés, tornozelos, joelho e quadril. Quanto ao contato do pé 
com o solo, este é dito como sendo inelástico e sem deslizamen-
to. As equações diretoras utilizadas na dinâmica inversa são a 
translação e rotação do quadril e rotações do joelho.

A verificação foi feita com os dados de saída da dinâmica 
inversa: as forças de restrições, que incluem as forças de reação 
do solo. Estas se adequaram à literatura, além de demostrar a 
não necessidade de coletar dados experimentais para as forças 
de reação do solo ou da criação de equações para estas forças. 
Além das forças de reação do solo, a dinâmica inversa apresenta 
como saída os torques diretores, ou seja, os torques requeridos 
para que o sistema tenha o mesmo movimento se a dinâmica di-
reta fosse usada. Vale ressaltar que o presente modelo não utiliza 
o tronco, podendo então obter torques não totalmente corres-
pondentes aos apresentados pela literatura, mas ainda possível.

Este artigo está dividido em seis tópicos principais: a intro-
dução, dando um breve resumo da literatura; modelo da marcha 
humana, que apresentará o modelo que explica a marcha, assim 
como suas etapas; cinemática, onde as equações de restrição ge-
ométricas e diretoras são desenvolvidas; dinâmica inversa com 
a resolução das forças e torques de restrições; os resultados e, 
por fim, a conclusão.

2. Modelo da Marcha Humana
O ciclo da marcha humana é dividido em duas fases prin-

cipais: fase de apoio e fase de balanço, sendo a primeira divi-
dida em fase de apoio duplo e apoio simples. No apoio duplo, 
as duas pernas encontram-se em contato com o solo, dividin-
do o peso do corpo, no apoio simples, apenas uma perna está 
em contato com o solo. Já na fase de balanço, essa perna que 
estava em contato como solo agora está atravessando a outra 
perna, sendo suportada apenas pelo quadril [18]. Um esque-
ma do ciclo pode ser observado na Fig. 1.
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Fig 1: Ciclo da marcha humana ([18], modificada).
 

Para explicar a marcha humana, o modelo do pêndulo in-
vertido é amplamente usado. O tronco passa pela perna quase 
totalmente estendida (fase de apoio) e o centro de gravidade 
do corpo alcança seu maior deslocamento vertical em relação 
ao solo. Assim, sua energia potencial é elevada ao máximo. 

Ao passar pela perna estendida, o centro de gravidade 
tem o seu deslocamento vertical diminuído, convertendo en-
tão, energia potencial em energia cinética. Assim, o corpo 
começa a ganhar velocidade. Esta garante energia para que o 
corpo consiga superar a força de gravidade, elevando nova-
mente o centro de gravidade [5]. Desse modo, ocorre a con-
versão de energia cinética em energia potencial e vice-versa 
em toda a caminhada.

Desta forma, a maioria do trabalho realizado ao longo da 
marcha não é gerado por meio do trabalho muscular, mas 
sim por um recurso passivo de troca de energia cinética e 
potencial, uma vez que o centro de gravidade por ação de 
um pêndulo invertido oscila de acordo com o membro em 
fase de apoio, diminuindo o trabalho necessário para elevar e 
acelerar o centro de massa [7].

O ciclo da marcha é dividido em oito eventos [18]. O cal-
canhar ataca o solo, iniciando o ciclo da marcha e representa 
o ponto em que o centro de gravidade do corpo está na sua 
posição mais baixa; em seguida o pé fica totalmente plano 
ao chão. Durante estes dois eventos, a perna esquerda im-
pulsiona o corpo para frente; e com o calcanhar, o pé direito 
gira como uma roda, completando o apoio. Após isso ocorre 
a posição média, em que o peso do corpo está carregado to-
talmente no pé direito, o pé esquerdo atravessa o direito, que 
está totalmente estendido; neste evento o centro de gravidade 
do corpo está na sua posição mais alta.

Após uma perna traspassar pela outra, o pé esquerdo en-
contra o solo e o pé direito perde o contato com o solo pelo 
calcanhar, empurrando a perna direita e garantindo a flexão 
do tornozelo. Então, os dedos também perdem o contato com 
o solo, terminando a fase de apoio.

A partir daqui inicia-se a fase de balanço. Ocorre a ati-
vação dos músculos flexores do quadril da perna direita, 
acelerando-a para a frente. O balanço médio ocorre quando 
o pé passa diretamente abaixo do corpo, coincidindo com a 
posição média do pé que está agora em apoio. Por fim, ocorre 
a desaceleração da perna por meio da ação dos músculos para 

que o calcanhar entre em contato novamente com o solo.
Observa-se também o tempo gasto em cada fase da ca-

minhada. Em um ciclo, cerca de 62% dele, a perna direita 
permanece em contato direto com o solo, e 32% ela está em 
balanço [18].

3. Cinemática

3.1 Equações Cinemáticas

Para a abordagem de sistemas multi-corpos, o concei-
to de coordenadas generalizadas tem que ser bem definido. 
[19] define-as como um conjunto independente e suficiente 
de coordenadas para especificar a posição do sistema com-
pletamente. Com as coordenadas generalizadas definidas, os 
graus de liberdade podem ser obtidos, relacionando a quan-
tidade de corpos no mecanismo, juntas existentes e a quanti-
dade de graus de liberdade que cada junta delimita. As juntas 
usadas no modelo serão de revolução, que dão ao sistema um 
grau de liberdade cada.

O modelo usado terá seis segmentos, com uma junta de 
revolução ligando cada segmento pelo quadril, joelhos e tor-
nozelos, sendo que no apoio bípede cada pé será também co-
nectado ao solo por uma junta de revolução. Ao passar para 
o apoio simples, o pé em balanço perderá essa junta. Assim, 
para o modelo bípede, tem-se 4 (quatro) graus de liberdade e 
para o modelo de apoio simples, 6 (seis) graus de liberdade.

Um esquema dos modelos de apoio duplo e simples pode 
ser observados nas Fig. 2 e Fig. 3, respectivamente.

Na parte biapoiada da caminhada, as coordenadas gene-
ralizadas serão dadas pelos ângulos do quadril e joelhos (θ4,   
θ3 e θ5, respectivamente), além da velocidade translacional do 
eixo horizontal do quadril (xq). Para a parte de apoio simples, 
acrescenta-se os ângulos dos tornozelos (θ2 e θ6).

Com o objetivo de se escrever as equações cinemáticas, 
observa-se a topologia do sistema. As equações que provem 
da topologia do sistema, ou seja, as equações de cada junta, 
são chamadas de equações escleronômicas, que não depen-
dem diretamente do tempo. O contrário das equações que 
não dependem diretamente do tempo são  são as equações 
diretoras, chamadas de reonômicas.
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Fig 2: Modelo bípede para apoio duplo.

Fig 3: Modelo bípede para apoio simples.

Como falado anteriormente, para descrever um sistema, 
utilizam-se as coordenadas generalizadas, que podem descre-
ver todo o sistema ao longo do tempo. As equações diretoras 
relacionam as coordenadas generalizadas com o tempo para 
que se tenha o movimento completo do sistema. As equa-
ções diretoras e cinemáticas pertencem a um grupo maior de 
equações, chamado de equações holonômicas, equações que 
podem ser diretamente integradas [20]. O outro grande grupo 
de equações são chamadas não-holonômicas, contendo ine-
quações ou relações entre componentes de velocidade [21].

Quando o pé está para atacar o solo, ocorre a colisão, que 
modifica a velocidade e a aceleração de todos os segmentos 
do membro por meio de forças. [22] estudaram a relação da 
mudança de velocidade com as forças impulsivas. Para que 
os corpos não sejam afetados neste instante da caminhada, 
adota-se que o impacto do pé com o solo é inelástico e sem 
deslizamento, mantendo inalterado a configuração do mode-
lo e as forças e momentos que atuam no membro de apoio.

Além disso, afirma-se que o terreno no qual o modelo irá 
se deslocar é dito como constante e contínuo. Isso garante a 
não complexidade das restrições, assim como as mantem ho-
lonômicas (equações que podem ser diretamente integradas).

Para as medidas antropométricas do modelo, adotou-se 

um indivíduo com massa de 70 kg e com 1,80 metros de al-
tura. As medidas dos segmentos são apresentadas na Tab. 1 
[23].

Tab 1: Características antropomórficas do modelo, a partir de [23].

Segmento

Relação segmento/corpo
Comprimento 
(m) Massa (kg)

Comprimento Massa

Pé 0,152*H 0,0145*Mtotal 0,2736 1,015

Perna 0,246*H 0,0465*Mtotal 0,4428 3,255

Coxa 0,245*H 0,1*Mtotal 0,441 7

A fim de montar as equações cinemáticas do modelo, 
utilizou-se a equação de restrição para uma junta de revolu-
ção, ditando a mesma posição para os dois corpos ligados por 
esta junta. Para correspondência de índice, a Tab. 2 pode ser 
verificada. Nas equações de restrições cinemáticas, os ’s são 
metade do comprimento de cada membro analisado.
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Tab 2: Referência entre índices e segmentos.

ÍNDICE SEGMENTO DO CORPO

D Ponta do pé direito

1 Pé direito

2 Perna direita

3 Coxa direita

4 Coxa esquerda

5 Perna esquerda

6 Pé esquerdo

E Ponta do pé esquerdo

Q Quadril

Assim, tem-se as equações cinemáticas do sistema. Os 
’s são as respectivas matrizes de rotações para cada ângulo. 

   (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

   (7)

3.2 Equações Diretoras

Para se determinar o movimento do sistema, deve-se de-
finir equações que rejam todos os movimentos do sistema. 
Essas equações são chamadas de equações diretoras: elas são 
dependentes diretamente do tempo e são aplicadas às coor-
denadas generalizadas. 

No modelo apoiado duplo, tem-se quatro graus de liber-
dade. As coordenadas que serão ditas como independentes 
serão os ângulos dos joelhos (θ3 e θ5 ), o ângulo do quadril 
(θ4= π – θq) e deslocamento horizontal do quadril (xq) com 
uma velocidade constante. No modelo de apoio simples, 
acrescentam-se os deslocamentos angulares dos tornozelos 
(θ2 e θ6).

As funções diretoras para as coordenadas independentes 
angulares foram moldadas a partir de uma função senoidal 

[9]. Assim, todo deslocamento angular diretor terá a for-
ma da Eq 8. Os termos ai, bi e ωi são constantes para cada 
segmento, sendo a última chamada de frequência angular do 
movimento. E para o deslocamento do quadril, a Eq 9 descre-
ve o movimento (xq0 é o ponto inicial do quadril).

  (8)

    (9)

4. Dinâmica Inversa
Na dinâmica inversa as posições são fornecidas, sendo 

representadas normalmente por funções não-lineares, que 
podem ser resolvidas pelo método Newton-Raphson. Com 
as posições ao longo do tempo encontradas, as velocidades 
e acelerações podem ser encontradas por equações que se-
rão apresentadas mais adiante. Torques e forças ativos são 
fornecidos, sendo que para o modelo presente apenas forças 
gravitacionais serão impostas. As forças e torques referen-
tes ao contato com o solo são substituídos pelas equações de 
restrição com o solo. Com isso, as forças e torques de restri-
ções internas são encontrados, tendo, então, todo o modelo 
descrito.

Para se encontrar as forças e momentos internos, as equa-
ções cinemáticas e diretoras são acomodadas em um mesmo 
vetor, o vetor de restrições. Neste vetor, tem-se as incógnitas 
do problema inicial, as posições. Para encontrá-las, as equa-
ções não-lineares são resolvidas. Para o modelo de apoio 
duplo, tem-se o vetor de restrições apresentado na equação 
abaixo.

Na equação acima,  é o tempo e  as coordenadas carte-
sianas ( ). 
Para encontrar a equação da velocidade, deriva-se φ (q,t)  em 
relação ao tempo, usando a regra da cadeia para tal. Assim:

(11)

onde  é a matriz jacobina e é a velocidade do sis-
tema. Dessa forma:

(10)
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  (12)

Para determinar a aceleração, deriva-se a velocidade em 
relação ao tempo, usando novamente a regra da cadeia. As-
sim, derivando a Eq 12:

 (13)

Desde que , a equação acima pode ser rearran-
jada, resultando em [24]:

  (14)

Contanto que Φq seja não singular, ou seja, tenha uma in-
versa, as Eq 12 e Eq 14 podem ser resolvidas para cada instante 
no tempo [24], encontrando a velocidade ( ) e aceleração ( ).

Por meio de um recurso matemático chamado de mul-
tiplicador de Lagrange (λ) (utilizado em sistemas de equa-
ções que contenham restrições) e com a aceleração obtida 
na equação acima, forças e torques internos são encontrados. 
Todas as deduções matemáticas para esta equação podem ser 
encontradas em [24] a partir da página 219.

    (15)

Na Eq 15, M é uma matriz diagonal contendo massas e 
momentos de inércia e QA é um vetor contendo todas as for-
ças externas atuantes em cada corpo do sistema (força peso, 
por exemplo).

Sendo  as componentes das acelerações resultantes 
do sistema, M  são as forças resultantes no sistema, então 

.  . Portanto, os multiplicadores de Langrange, 
multiplicados pela transposta do jacobiano, irão representar 
as forças de restrições das juntas.

As forças de contato com o solo estarão inclusas neste vetor. 
Para mudança da fase de apoio duplo para a de apoio simples, 
observam-se as forças de interação com o solo, considerando 
cada pé que está na iminência de perder o contato com o mesmo.

Observando o vetor φ(q,t), as linhas que representam o con-
tato dos pés com o solo são as primeira e segunda (para o pé di-
reito) e as décima terceira e décima quarta (para o pé esquerdo). 
A multiplicação Φq

T  λ resulta em um vetor de mesma dimen-
são que o de restrição, 18x1. Do mesmo modo que no vetor 
de restrições, as mesmas linhas (1ª, 2ª, 13ª e 14ª) devem ser 
observadas no vetor das forças de restrição de juntas (Φq

T  λ). 
Este vetor será apresentado de forma abreviada abaixo.

    (16)

Todas as saídas de vetores, como o acima por exemplo, 
seguem a ordem de q. Assim, a saída do vetor de forças de 
restrições terá a forma da Eq 17. A linha 1 (um) equivale ao 
somatório das forças de restrição na horizontal no corpo um; 
a linha 2 (dois), somatório das forças de restrição na vertical 
no corpo 1 (um); e a linha 3 (três), somatório dos torques 
restritivos no corpo um. Isso se estende para todos os corpos.

Comparando a Eq 16 e Eq 17, observa-se que Fx1= λ1– λ3 
e Fx2= λ3– λ5. O componente λ3 aparece tanto na força do cor-
po 1 (um), quanto no corpo 2 (dois). Assim sendo, pode-se 
concluir que este componente é a força de restrição na hori-
zontal da junta do tornozelo que é aplicada tanto no corpo 1 
(um), quanto no corpo 2 (dois).

O termo λ1 só é visto na componente de força do corpo 1 
(um). Dessa maneira, ele é a força de restrição na horizontal 
que o solo aplica no corpo. Igualmente,  Fy1= λ2 – λ4 e Fy2= 
λ4– λ6 . Como λ2 só aparece na componente de força do corpo 
1 (um), este pode ser dito como a força de restrição que o 
solo aplica no corpo na vertical. Só existe contato enquanto 
esta componente for positiva.

De natureza igual, observando as componentes de força 
na vertical do corpo 5 (cinco) e 6 (seis), deduz-se que λ14 é 
a força de restrição que o solo aplica no pé esquerdo. Con-
cluindo, para se verificar se o membro ainda tem contato com 
o solo, verifica-se o 2º e o 14º elemento do vetor dos multipli-
cadores de Lagrange.

Para a transição da fase de balanço para a fase de apoio de 
um membro, monitora-se a posição do deslocamento vertical 
da ponta do pé ou do tornozelo do membro em questão.

 

 

  (17)

Em relação aos torques, estes também são apresentado 
em associação com o vetor de restrições (Eq 10). Estes tor-
ques não foram apresentados na Eq 16 por serem equações 
muito extensas. Observando o vetor de restrições, atenta-se 
para as equações diretoras associadas aos ângulos. São delas 
que sairão os torques diretores. Depois da manipulação mate-
mática, esses torques são os 16º, 17º e 18º multiplicadores de 
Lagrange, com sinais negativos. Estes são os torques usados 
na dinâmica direta para a reprodução do mesmo movimento.

Vale lembrar que as forças de restrição não são os multi-
plicadores de Lagrange, e sim a multiplicação da transposta 
do jacobino com os multiplicadores. No caso deste sistema 
em particular, realizando as devidas operações matemáticas, 
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o resultado é o próprio multiplicador. 

4. Resultados
Para a equação de movimentos dos ângulos do quadril 

e joelhos, teve-se como base o trabalho de [25], obtendo as 
curvas apresentadas na Fig. 4: ângulos de rotação do quadril 
(π – θ4) e do joelho (θ3). A curva do joelho inicia-se com uma 
pequena elevação, tendo na segunda metade uma rotação 
mais acentuada, verificando a pequena extensão do joelho 
quando este toca o solo, e uma extensão maior quando ocorre 
a fase de balanço da perna.

Para o outro joelho, a curva é adiantada em meio perío-
do. Além disso, a velocidade escolhida para o movimento do 
quadril foi de 1 m/s para uma caminhada normal. Com essas 
curvas, a caminhada ao longo do tempo foi obtida, sendo vi-
sualizada em partes nas Fig. 5 e Fig. 6.

Pode ser observada na segunda metade da caminhada 
uma elevação maior do quadril, sendo causada pelo não re-
conhecimento do solo por parte do tornozelo do pé de apoio. 
Colocar uma junta de revolução no calcanhar com o solo 
levaria a um jacobiano com determinante zero, não tendo, 
então, a inversa. Optou-se por não colocar a junta. Uma for-
ça de resolver esse problema seria colocando um sistema de 
controle, no qual seriam adequados os outros ângulos para 
que o calcanhar não afundasse. Mas isso foge do escopo des-
te trabalho.

Fig 4: Ângulos de rotação (rad) do quadril e joelho.

A Fig. 7 expõe a força de restrição do solo com as duas 
pernas em relação ao peso. Percebe-se que as duas curvas são 
semelhantes, evidenciando a simetria da caminhada. 

 Dois picos de mesma magnitude deveriam surgir nas 
duas curvas de acordo com a literatura, entretanto isso não é 
observado. Isso se deve ao fato de o modelo iniciar a cami-
nhada com o pé de apoio plantado no chão, e não começando 
com o impacto do calcanhar com o chão, impacto este que 
é atribuído ao primeiro pico. Já o segundo se dá ao contato 
do pé somente pela sua ponta. Com isso, o gráfico mostra-
-se satisfatório. Se fosse uma corrida, apenas um pico seria 
apresentado.

A Fig. 8 apresenta os torques diretores nas articulações do 
modelo. O torque do tornozelo tem o seu maior valor absolu-
to quando o pé está na iminência de deixar o solo, e tendo seu 
menor valor absoluto quando o pé está em balanço, com o 
tornozelo tendendo a ficar no seu ângulo natural com a perna 
(90º) sem grandes esforços. O joelho possui seu pico quando 
ocorre a troca de apoio entre as pernas, necessitando de um 
suporte maior para rotacionar a perna e o pé, e, depois disso, 
o valor do torque vai diminuindo, já que o joelho, nesse mo-
mento, está em extensão máxima, não rotacionando.

Já a curva do quadril se diferencia da literatura, pois o 
ângulo relacionado ao quadril é o suplementar do ângulo 
tratado na literatura. Além disso, este trabalho não modela 
o tronco, que tem papel fundamental no torque do quadril, 
principalmente, daí os valores altos, em módulo, dos picos 
no quadril e joelho. Na curva do torque do quadril, o pico 
mais alto se dá bem no momento da travessia de uma perna 
pela outra, exigindo um maior esforço da perna que sai do 
apoio indo para o balanço.

Com o intuito de validar os resultados apresentados aci-
ma, um gráfico recorrente na literatura dos torques nas juntas 
é apresentado abaixo na Fig. 8. Pode-se observar a semelhan-
ça entre as curvas do tornozelo e do joelho, e, até mesmo, nas 
do quadril, tendo essas apenas sinais opostos.

Fig 5: Primeira metade do ciclo de caminhada.

Fig 6: Segunda metade do ciclo de caminhada.

Fig 7: Força vertical de restrição com o solo pelo tempo.
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Fig 8: Torques nas articulações ao longo do tempo.

Fig 9: Momento de junta ao longo da caminhada (Dollar e Herr, 
2008, modificado).

6. Conclusão
A marcha humana é um dos objetivos da biomecânica, 

já que é por ela que se dá o processo de locomoção humana. 
Assim, muitos estudos vêm no sentido de obter mais dados 
para que essa ação possa ser reproduzida por dispositivos ro-
bóticos principalmente.

O presente trabalho apresenta um modelo matemático da 
caminhada bípede com seis segmentos acoplados por juntas 
de revolução, além de juntas na ponta do pé simulando o con-
tato deste com o solo. Por meio de equações cinemáticas e 
diretoras o modelo foi descrito e prescrito, sendo aplicadas 
na dinâmica inversa. Como resultado, as forças de reação do 
solo e torques do quadril e joelho foram apresentadas, mos-
trando-se adequadas ao modelo proposto.

Melhorias podem ser feitas no modelo com a imposição 
de um controle no calcanhar para que ele não afunde, ocor-
rendo a compensação nos demais ângulos. Apesar disso, o 
modelo se mostrou eficiente, podendo a cinemática ser usada 
em um sistema pneumático que controle um sistema robótico 
bípede.
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma solução analítico-
numérica para a transferência de calor transiente por condução 
com termo fonte de calor variável em varetas combustíveis 
de reatores nucleares. O problema térmico no material de 
revestimento foi examinado através da análise por parâmetros 
concentrados. Utilizou-se o método da Transformada Integral 
para solucionar analiticamente a modelagem desenvolvida, e 
posteriormente, o sistema de equações diferenciais ordinárias 
resultante foi avaliado numericamente. Em acidentes nucleares, o 
período necessário para que o revestimento comece a se fundir, 
chamado de tempo crítico, é um parâmetro de grande interesse. Os 
resultados mostraram que o material de revestimento não possui 
influência térmica significativa na transferência de calor na vareta 
combustível. Além disso, foram abordadas as variações no tempo 
crítico no que tange à influência do número de Biot, sendo que 
esse pode desempenhar um importante papel a fim de aumentar o 
período necessário para a fusão do revestimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Varetas combustíveis. Análise térmica 
transiente. Termo fonte de calor variável. Revestimento. Tempo 
crítico.

ABSTRACT: This work presents a numerical-analytical solution for 
the transient conduction heat transfer with a variable source term in 
fuel rods of nuclear reactors. The thermal problem in the cladding 
was examined through the lumped system analysis. The Integral 
Transform Technique was used to solve analytically the model here 
developed and the resulting ordinary differential equations system 
was evaluated numerically. In nuclear accidents, the required 
period for the cladding melting is a parameter of great interest, 
which is called critical time. The results showed that the cladding 
material do not have major thermal influence in the fuel rods heat 
transfer. Furthermore, critical time variations due to changes in 
to Biot number was examined and it was concluded that the Biot 
number plays an important role in order to increase the necessary 
time for the cladding material melting. 

KEYWORDS: Fuel rods. Transient thermal analysis. Variable heat 
source term. Cladding. Critical time. 

 

1. Introdução
Um reator nuclear PWR (reator de água pressurizada) é 

composto por varetas de combustíveis físseis, onde se processa 
uma reação de fissão nuclear, sendo essa definida como a divi-
são do núcleo de um átomo pesado em dois menores, quando 
atingido por um nêutron. Dentro do processo de resfriamento da 
vareta combustível, após a colisão, uma imensa quantidade de 
energia é liberada dentro deste elemento, sendo transferida por 
condução de calor para a superfície e, a partir do revestimento, 
o calor é transferido por convecção através de um fluido refrige-
rante [1]. Em seguida, este fluido aquecido troca calor com um 
fluido frio fazendo com que esse se evapore a fim de operar um 
ciclo de potência à vapor do tipo Rankine. 

 De acordo com [2], as varetas combustíveis normalmente 
são hastes cilíndricas, compostas de pequenas pastilhas de urâ-
nio-235, fechadas por um material de revestimento, usualmente 
Zircaloy-4, conforme visto na Figura 1. Um acidente nuclear 
pode acontecer devido ao arrefecimento inadequado dos cilin-
dros combustíveis, onde a quantidade de calor gerado no reator 
nuclear excede o calor removido pelo sistema de resfriamento, 
até o ponto em que o elemento combustível excede o seu ponto 
de fusão [3].

De acordo com [4], sendo o fluxo de nêutrons uniforme, o 
termo fonte de calor volumétrico permanece constante, sendo 
possível avaliá-lo através do conhecimento do número de nú-
cleos fissionáveis e do valor do fluxo de nêutrons. Em caso de 
falha no sistema de barras de controle, a incidência de nêutrons 
torna-se descontrolada, e então o termo fonte de calor volumé-
trico passa a variar. Dentro deste contexto, a temperatura do ma-
terial de revestimento aumenta e, após determinado tempo ele 
se funde. E em caso de falha nos outros sistemas de contenção, 
um acidente nuclear acontece, onde os produtos radioativos são 

lançados ao meio ambiente causando danos irreversíveis à vida 
humana.

O comportamento da fusão do combustível durante um aci-
dente é basicamente determinado resolvendo a equação da con-
dução de calor [5]. Portanto, se a variação temporal e espacial do 
termo fonte de calor volumétrico é conhecida, o tempo crítico, 
definido como o período para que a temperatura de fusão do ma-
terial de revestimento seja alcançada, pode ser avaliado. Logo, 
uma descrição precisa da distribuição de temperatura transiente 
no elemento combustível é essencial para prever o comporta-
mento térmico em um reator nuclear em caso de um acidente. 

Este trabalho apresenta uma solução analítico-numérico 
para a transferência de calor transiente com termo fonte de calor 
variável em varetas combustíveis de reatores nucleares. Duas 
variações para o termo fonte de calor são propostas: uma em 
função apenas da coordenada temporal, e outra em função do 
tempo e do espaço. Ademais, a solução pode tratar qualquer tipo 
de variação proposta para o termo de geração de calor. 

Fig. 1 – Problema unidimensional na vareta combustível.
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O problema térmico na região do material de revesti-
mento foi examinado através da análise por parâmetros con-
centrados. Para a região do material combustível utilizou-
-se a equação da condução de calor. Aplicou-se o método 
da Transformada Integral para solucionar analiticamente a 
modelagem desenvolvida e, posteriormente, o sistema de 
equações diferenciais ordinárias resultante foi avaliado nu-
mericamente.

Considera-se a hipótese comumente aceita: problema 
unidimensional na direção radial. Tal simplificação é basea-
da no fato de que, na direção angular, o perfil de temperatura 
não varia, pois a geração de calor e o arrefecimento no cilin-
dro são uniformes em toda a circunferência. Para a direção 
longitudinal da vareta, tem-se que a difusão de calor nesta 
direção é extremamente pequena comparada com a direção 
radial. Por consequência, as variações de temperatura nestas 
duas direções do cilindro são desprezíveis, e portanto podem 
ser descartadas na análise térmica.

Em suma, este trabalho possui o propósito de avaliar o 
problema térmico na vareta combustível através da análise 
por parâmetros concentrados para a região do material de re-
vestimento e, posteriormente, comparar os resultados obtidos 
com a solução dos autores [6], onde esses não consideraram 
a espessura do revestimento, ou seja, este é apenas uma po-
sição radial do cilindro (superfície do combustível). Por fim, 
tal comparação de resultados permitirá avaliar a relevância 
da camada do material de revestimento no problema térmica 
da vareta combustível em escrutínio.  

2. Formulação matemática

2.1 Condição inicial para o revestimento

Enquanto a operação do reator nuclear é bem controlada, 
o fluxo de nêutrons é uniforme e o termo de geração de calor 
volumétrico “G” do elemento de urânio permanece constan-
te e, então, o núcleo do reator opera em regime permanente. 
Portanto, pode-se empregar a familiar análise por resistência 
térmica para encontrar a distribuição de temperatura na va-
reta combustível. 

A resistência térmica do material de revestimento e da 
convecção são dadas pelas Eqs. (1) e (2), respectivamente. 
A aproximação vista na Eq. (1) é baseada no fato que raio 
do revestimento é muito menor em relação ao raio do com-
bustível.

   (1)

   (2)

sendo que Rc=Rco-Rf ; Aext=2(Rf + Rc)e ; Aint=2Rfe.  Onde 
Rc é o raio do revestimento, e é a altura da vareta combustí-
vel, Aext e Aint são respectivamente, as áreas de troca de calor 
da parte externa e interna do material de revestimento e h é 
coeficiente de transferência de calor por convecção entre a 
vareta combustível e o refrigerante.  

A taxa de transferência de calor por condução q na pas-
tilha combustível de urânio é dada pela geração de calor no 
mesmo, ocasionada pela fissão nuclear, logo:

  (3)

Desprezando a resistência de contato entre o urânio e o revesti-
mento, da análise do circuito térmico visto na Figura 2, tem-se que: 

    (4)

Substituindo as Eqs. (1), (2) e (3) na Eq. (4), obtém-se a 
temperatura na superfície interna do revestimento:

    (5)

Do circuito térmico visto na Figura 2, obtém-se também a 
Eq. (6). Ao substituir as Eqs. (2) e (3) na Eq. (6), determina-
-se a temperatura na superfície externa do revestimento, Eq. 
(7).

    (6)

O material de revestimento é modelado a partir do con-
ceito de parâmetros concentrados, sendo que nesta aborda-
gem, espera-se que a temperatura em todos os pontos do 
elemento permaneça suficientemente uniforme. Logo, dentro 
desta análise a Eq. (8) precisa ser satisfeita:

  

                (7)
       

A condição inicial para o material de revestimento é dada 
então por:

Fig. 2 – Circuito térmico na vareta combustível.

2.2 Condição inicial para o combustível (U02)

A distribuição de temperatura inicial para o material 
combustível é obtida a partir da solução da equação de calor 
unidimensional em regime permanente com termo fonte de 
geração uniforme, Eq. (10):

  (10)

submetida às seguintes condições de contorno: 

     (11)

Tf (r’ = Rf )=Tc (0)    (12)

A Eq. (11) refere-se a condição de simetria no centro do 
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cilindro. A Eq. (12) foi obtida pela análise do circuito térmi-
co entre o material de revestimento e o refrigerante, baseado 
na abordagem dos parâmetros concentrados para a região do 
revestimento, Eq. (9). Através de uma dupla integração na 
Eq. (10) e aplicando as condições de contorno, Eqs (11 e 12), 
obtém-se a distribuição de temperatura inicial para as pasti-
lhas combustíveis de urânio, Eq. (13).

 (13)

Observe que ao substituir r’=Rf  na Eq. (13), obtém-se a 
condição inicial para o material de revestimento, dada pela 
Eq. (9). 

2.3 Problema transiente na vareta combustível

No evento de falha no sistema de barras de controle do 
reator nuclear, o fluxo de nêutrons passa a ser descontrolado 
(não uniforme) e, então, o termo de geração de calor volu-
métrico passa a ser variável. Consequentemente, o núcleo do 
reator passa a operar em regime transiente. 

Para a região do combustível, onde há geração de calor, 
considera-se a equação da condução de calor transiente, dada 
por:

  (14)

submetida à condição de simetria no centro da vareta: 

 (15)

e para o contorno em r’=Rf, tem-se a equação diferencial  
obtida da análise por parâmetros concentrados para a região 
do revestimento, vista a seguir: 

 (16)
Na Eq. (16), o lado esquerdo da igualdade representa a 

taxa de aumento da energia interna do revestimento, o pri-
meiro termo do lado direito mostra a energia que entra no 
material de revestimento por condução, vinda do combustí-
vel, e o termo restante é referente à energia que sai por con-
vecção do revestimento para o ambiente através do refrige-
rante. Vc é o volume do material de revestimento, sendo dado 
pela Eq. (17), onde a aproximação feita é baseada no fato que 
o termo 2RfRc é muito maior que Rc

2, 

  (17)

substituindo Vc, Aext e Aint no balanço de energia visto na 
Eq. (16), obtém-se a equação diferencial que rege a tempera-
tura no material de revestimento, Eq. (18):

 (18)

2.4 Formulação final do problema térmico

A partir da modelagem desenvolvida, obteve-se o pro-
blema térmico em sua forma dimensional final, onde para 

a região do combustível tem-se a equação da condução de 
calor transiente, Eq. (14), submetida à condição inicial, Eq. 
(13), à condição de simetria no centro da vareta, Eq. (15) e 
acoplada com a equação diferencial, Eq. (18), que descreve o 
comportamento da temperatura no material de revestimento, 
submetida à condição inicial, Eq. (9).

A formulação desenvolvida anteriormente está na forma 
dimensional. Em geral, o procedimento de adimensionalizar 
as equações é oportuno, já que diminui o número de incóg-
nitas que governam o problema sem acarretar perda de infor-
mação do mesmo. Além disso, este procedimento ajuda com-
preender melhor o significado físico de cada termo presente 
nas equações. A fim de adimensionalizar o problema formu-
lado, os seguintes parâmetros adimensionais são utilizados:

    (19)

     (20)

     (21)

     (22)

     (23)

     (24)

    (25)

    (26)

     (27)

Ao substituir os parâmetros adimensionais no problema 
formulado anteriormente, obtém-se o mesmo em sua versão 
final adimensional:

 (28)

 (29)

  (30)

  (31)

     (32)

Sabe-se que da análise por parâmetros concentrados, 
tem-se que . Em suma, a Eq. (28) representa 
a condução de calor no elemento combustível, submetida 
à condição inicial, Eq. (29), e à condição de simetria, Eq. 
(30). Evidentemente, a equação diferencial parcial, Eq.(28), 
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necessita de duas condições de contorno em relação ao es-
paço. Como o contorno em r = 0 já foi especificado, precisa-
-se obter informação em r = 1. Observe que esta informação 
está contida na Eq. (31), que rege o comportamento da tem-
peratura no material de revestimento. Tal fato faz com que 
as soluções para a temperatura transiente nas duas regiões 
(combustível e revestimento) estejam acopladas. A Eq. (32) 
representa a condição inicial no material de revestimento.   

2.5 Solução pela transformada integral

A modelagem desenvolvida para o problema térmico, 
Eqs. (28 à 32), será resolvida pelo método da Transformada 
Integral. De acordo com [7], esta técnica é baseada em uma 
expansão de autofunções, com o auxílio do problema regular 
de autovalores de Sturm-Liouville para a difusão de calor em 
coordenadas cilíndricas. O principal objetivo desta técnica é 
transformar o problema original em um conjunto de equações 
diferenciais ordinárias. Após solucionar o sistema de EDO’s, 
é feita uma relação inversa para determinar a distribuição de 
temperatura original. Detalhes da solução são apresentados a 
seguir. A solução θf(r,t) em termos de uma expansão das auto-
funções, relacionadas ao problema homogêneo de autovalor 
no domínio considerado é dada por: 

   (33)

Aplicando a propriedade de ortogonalidade das autofun-
ções Ro (βm,r), obtém-se uma expressão geral para os coefi-
cientes Am(t),

  (34)

reescrevendo a Eq. (33),

 (35)

o par da transformada integral em relação à variável r para a fun-
ção θf (r , t) é dado pela Eq. (36), que representa a transformada, 
e pela Eq. (37), que descreve a inversa da transformada: 

  (36)

  (37)

Conforme [7], após obter o par da transformada integral, 
transforma-se a equação diferencial parcial, Eq. (28), em um 
conjunto de equações diferenciais ordinárias, representadas 
na Eq. (38), submetidas às condições iniciais transformadas 
(Eq. 39), onde ambas estão relacionadas com a quantidade 
de autovalores a serem considerados na análise do problema.

  (38)

  (39)

E acoplado com,

    (40)

onde a EDO da Eq. (40) é submetida à condição inicial (32). 
Algumas incógnitas que aparecem nas relações anteriores 
são dadas por: 

    (41)

 (42)

      (43)

Os autovalores βm são dados pelas raízes positivas da 
equação transcendental, Eq. (44). A fim de resolver esta e 
obter os autovalores, foi utilizado um esquema numérico do 
tipo Newton-Raphson [8]. E Ro (βm,r) e  1/N1/2 (βm)  são, res-
pectivamente, as autofunções e o inverso da raiz quadrada da 
norma do problema regular de autovalores de Sturm-Liouvil-
le em coordenadas cilíndricas.

       (44)

       (45)

      (46)

Em suma, o problema obtido, Eqs. (38, 39, 40 e 32), em 
sua forma matricial é do tipo,

         (47)

          (48)

onde {y} é o vetor coluna das temperaturas transformadas 
θm(t), acoplado com a temperatura do material de revesti-
mento θc (t), sendo que {y’} representa as derivadas. [Cmn] é 
uma matriz de coeficientes conhecidos, [Dmn]  é uma matriz 
diagonal com elementos sabidos, {Hm} é um vetor coluna em 
função do tempo e {Em} é o vetor coluna que representa as 
condições iniciais. 

A fim de obter a distribuição de temperatura transiente 
na vareta combustível, o sistema de equações diferenciais 
ordinárias resultante, explicitado em sua forma matricial pe-
las Eqs. (47 e 48), foi avaliado numericamente. Após obter 

 (temperaturas transformadas), aplica-se a fórmula de 
inversão, dada pela Eq. (37), e finalmente determina-se a 
distribuição de temperatura transiente na vareta combustível.

3. Resultados e discussões
De acordo com [9], os parâmetros de um típico reator 

nuclear PWR podem ser vistos na Tabela 1. As proprieda-
des médias para a pastilha de Urânio e para o revestimen-
to de Zircônio são apresentadas na Tabela 2, conforme [3]. 
Como mencionado anteriormente, se o termo fonte variável 
é conhecido, a distribuição transiente no elemento combus-
tível pode ser obtida. Este trabalho apresenta resultados para 
duas variações propostas para o termo de geração de calor: 
uma em função da coordenada temporal, denominado caso 
1, Eq. (49), e outra em função do tempo e do espaço, caso 
2, Eq. (50). A partir dos dados presentes nas Tabelas 1 e 2, 
os seguintes parâmetros adimensionais são determinados: 
μ=0,5753; ε=0,1390; G*=6,2618. 
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Caso 1: G’=G* (1+c1 t)                                                    (49)

Caso 2: G’=G* (1+c2 r
2)  ec3t                                                 (50)

Tab 1: Parâmetros de um reator nuclear PWR.

G (kW/m³) 318121

Rf (mm) 4,1

Rc (mm) 0,57

Rco (mm) 4,67

T∞ (ºC) 305

Tab 2: Propriedades médias da vareta combustível.

Propriedades Combustível Revestimento

ρ (kg/m³) 10330 6415

k(W/mK) 2,8 30,8

cp (J/kgK) 421 390

Conforme visto no desenvolvimento da modelagem do 
problema térmico, após a solução do sistema de equações 
diferenciais resultante, aplica-se a fórmula de inversão, Eq. 
(37), para obter a distribuição de temperatura transiente na 
vareta combustível. A Eq. (37) é baseada em expansão das 
autofunções do problema de autovalor de Sturm-Liouville 
em coordenadas cilíndricas, sendo de interesse verificar a 
convergência da solução, a fim de obter resultados convergi-
dos. A análise de convergência foi baseada dentro do seguin-
te critério: se ao aumentar largamente a quantidade de termos 
do somatório, o resultado final da grandeza de interesse não 
variar significativamente, o mesmo está convergido. 

A Figura 3 ilustra este procedimento para as duas va-
riações de termos fontes propostos, casos 1 e 2. O gráfico 
apresenta o perfil de temperatura adimensional ao longo da 
direção radial da vareta combustível. As curvas para o caso 
1 são em t=1,5, enquanto as curvas para o caso 2 são em t=5, 
e ambos os casos são para Bi=15.  Percebe-se que em ambos 
os casos analisados, as curvas com 10, 30 e 50 termos do 
somatório apresentam resultados similares, logo, uma expan-
são das autofunções com 10 termos é suficiente para prever 
resultados convergidos nos tempos especificados. No geral, é 
de interesse verificar o transiente até o tempo crítico, e dentro 
deste intervalo de interesse a solução mostra uma rápida con-
vergência com baixo custo computacional.

Fig. 3 – Convergência da solução desenvolvida para os casos propostos.

O gráfico da Figura 4 apresenta o perfil de temperatura 
adimensional ao longo da direção radial da vareta combus-
tível para o caso 1, onde o termo fonte de calor varia apenas 
em função da coordenada temporal. Os resultados apresenta-
dos pela modelagem desenvolvida neste artigo foram compa-
rados com a solução obtida por [6]. O gráfico visto na Figura 
4 é para Bi=15 e c1=0,5, em quatro instantes de tempos, t=0 
(condição inicial), t=0,5, t=1 e t=1,5. 

Um dos grandes interesses deste trabalho é verificar a 
influência da região do material de revestimento na transfe-
rência de calor por condução na vareta combustível. Através 
da Figura 4, percebe-se que a modelagem desenvolvida neste 
trabalho, onde a região do revestimento foi examinada atra-
vés do conceito dos parâmetros concentrados, apresentou re-
sultados coincidentes com a solução dos autores [6], onde es-
ses não consideraram a espessura do revestimento na análise 
do problema térmico. Logo, pode-se inferir que a região do 
material de revestimento não apresenta maiores influências 
térmicas na transferência de calor por condução da vareta 
combustível, já que os resultados comparados apresentaram 
grande concordância.

Ao analisar o gráfico da Figura 4, percebe-se que para um 
mesmo instante de tempo, a temperatura é máxima no centro 
da vareta combustível e diminui ao longo da direção radial. 
Tal fato é esperado, pois na superfície do cilindro acontece 
um resfriamento convectivo. Além disso, observa-se que o 
perfil de temperatura local aumenta à medida que o tempo 
cresce, devido ao fluxo de nêutrons descontrolado, que eleva 
continuamente o termo de geração de calor do combustível. 
Claramente, quanto mais próximo da superfície da vareta 
combustível, menor é a variação da temperatura entre um 
tempo posterior e anterior.

Outro ponto a ser destacado é com relação a constante c1, 
quanto maior o valor desta, maiores temperaturas locais são 
observadas na vareta combustível, conforme esperado, já que 
ao aumentar c1, eleva-se o termo fonte de calor variável, ex-
pressado pelo caso 1, Eq. (49). Tal fato, pode ser observado 
na Figura 5.

O gráfico da Figura 6 é similar ao da Figura 4, porém para 
a variação do termo fonte de calor proposto no caso 2. No-
vamente, a fim de validar a modelagem desenvolvida neste 
trabalho e verificar a influência da região do revestimento, a 
solução elaborada foi comparada com [6].

     

Fig. 4 – Perfil de temperatura para o caso 1 com Bi=15 e c1=0,5, 
em diferentes instantes de tempo.
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Fig. 5 – Perfil de temperatura para o caso 1 com Bi=15, para dife-
rentes valores de c1 em t=1.

Observa-se que assim como aconteceu para a variação 
do termo fonte proposto no caso 1, para o caso 2, Eq. (50), 
os resultados foram idênticos aos obtidos pela solução 
dos autores [6] para esta mesma variação de termo fonte, 
conforme pode ser visto na Figura 6. Tal fato reitera que 
a região do material de revestimento não possui influência 
significativa no problema térmico da vareta combustível. 

Além disso, observa-se a mesma tendência já discuti-
da para a temperatura local ao longo da direção radial do 
cilindro. Vale ressaltar que assim como aconteceu com a 
constante c1, ao aumentar o valor das constantes c2 e c3, 
eleva-se o termo de geração de calor e, novamente, maio-
res temperaturas locais são observadas. Entretanto, uma 
ressalva precisa ser feita para o caso 2: o termo fonte de 
calor proposto passa a ser não uniforme na direção radial 
do elemento combustível, sendo que a geração de calor 
aumenta à medida que o raio do cilindro cresce, e então, 
a superfície do cilindro passa a ser o local com maior ge-
ração de calor. Neste contexto, se aumentar largamente o 
valor da constante c2, maior será o peso da posição radial 
no aumento do termo fonte de calor, e consequentemen-
te, observa-se que à medida que o tempo cresce, maio-
res temperaturas são vistas nas regiões intermediárias do 
elemento, pois apesar da superfície apresentar um termo 
de geração maior, nesta posição acontece um resfriamento 
convectivo. Tal situação foi observada no trabalho de [4].

A Figura 7 mostra a influência do número de Biot no 
perfil de temperatura adimensional ao longo da direção ra-
dial da vareta combustível em t=1,5, para os casos discu-
tidos neste trabalho. 

Fig. 6 – Perfil de temperatura para o caso 2 com Bi=15, c2=1 e 
c3=0,5 em diferentes instantes de tempo.

Fig. 7 – Influência do número de Biot no perfil de temperatura 
local para t =1,5.

As curvas sólidas são relativas ao termo fonte de calor va-
riável proposto pelo caso 1 com c1=0,5, e para Bi=15 e Bi=5, 
enquanto que as curvas tracejadas representam o caso 2 com 
c2=1 e c3=0,5, e também para Bi=15 e Bi=5. Observa-se que 
para ambos os casos, o perfil de temperatura local é menor 
para a análise com maior número de Biot. Evidentemente, 
este comportamento é esperado, já que quanto maior o nú-
mero de Biot, maior é a transferência de calor por convecção 
junto a superfície do elemento combustível, logo menores 
temperaturas são observadas na vareta combustível. 

O número de Biot é um parâmetro adimensional, defini-
do neste trabalho pela Eq. (25). De acordo com [7], soluções 
analíticas exatas para condução transiente em sólidos planos, 
cilíndricos ou esféricos, submetidos a resfriamento convectivo, 
mostram que para Bi < 0,1, a variação de temperatura no sólido 
durante o transiente é menor que 5%, ou seja, gradientes de tem-
peratura suaves. Logo, conclui-se que a análise por parâmetros 
concentrados pode ser utilizada para a maioria das aplicações de 
engenharia se o número de Biot for menor que 0,1. 

Tal fato pode causar estranheza, pois neste trabalho uti-
lizou o conceito de parâmetros concentrados e os resultados 
estão sendo apresentados para um Bi=15. A análise por pa-
râmetros concentrados foi utilizada apenas para a região do 
material de revestimento e não para todo o domínio radial da 
vareta combustível, portanto, para validar a modelagem por 
parâmetros concentrados feita neste trabalho, vamos definir 
um número de Biot do revestimento, sendo dado por: 

     (51)

Note que o número de Biot do revestimento já foi men-
cionado durante o desenvolvimento matemático e precisa ser 
bem menor que 1, condição vista na Eq. (8) e que precisa ser 
satisfeita para a aplicação da modelagem desenvolvida. Ob-
viamente, os resultados apresentados com Bi=15 não devem 
causar estranheza. Para este número de Biot, o coeficiente 
de transferência de calor h é avaliado através da Eq. (25) em 
8993,58 W/m²K. Com h determinado, avalia-se o número de 
Biot do revestimento através da Eq. (51), obtendo Bic=0,16. 

Portanto, dentro do que é visto em [7], o número de Biot 
do revestimento está dentro da faixa válida para utilizar o 
conceito por parâmetros concentrados sem maiores perdas 
na modelagem desenvolvida, e então, não há nenhuma anor-
malidade nos resultados apresentados para Bi=15. Evidente-
mente, para números de Biot menores que 15, a validação é 
ainda melhor.

 O gráfico da Figura 8 mostra a variação do tempo crí-
tico em função do número de Biot. Para o caso 1 utilizou-
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-se c1=0,5; para o caso 2 empregou-se c2=1 e c3=1. O tempo 
crítico é definido como o período requerido para que o ma-
terial de revestimento atinja a sua temperatura de fusão, que 
segundo [3], é igual à 1877 ºC. Ao comparar os resultados 
deste trabalho com a solução de [6], obtiveram-se resultados 
idênticos, o que mostra que as análises considerando ou não 
a região do material de revestimento levam a tempos críticos 
idênticos, como não podia ser diferente dentro dos resultados 
que vêm sendo apresentados. 

A análise da Figura 8 reitera a influência do número de 
Biot com relação ao perfil de temperatura local na vareta 
combustível. Conforme já mencionado, à medida que o nú-
mero de Biot aumenta, o perfil de temperatura no cilindro di-
minui e, consequentemente, um maior período de tempo será 
necessário para que o revestimento atinja a sua temperatura 
de fusão. Portanto, à medida que o número de Biot cresce, o 
tempo crítico aumenta. Tal fato pode ser observado no grá-
fico da Figura 8, principalmente para o caso 1. Percebe-se 
que, para o caso 2, o aumento do número de Biot não garante 
uma diminuição significativa do tempo crítico. Além disso, 
a Figura 8 sugere que é mandatório ter uma precisa variação 
do termo fonte de calor, pois os casos analisados levaram à 
tempos críticos muitos distintos.  

Fig. 8 – Variação do tempo crítico em função do número de Biot. 

4. Conclusões
Este trabalho apresentou uma solução analítico-numérica 

para a transferência de calor transiente por condução com 
termo fonte de calor variável em varetas combustíveis de re-
atores nucleares. O problema transiente é ocasionado por um 
fluxo descontrolado de nêutrons, que faz com que o termo 
fonte de calor passe a ser variável. Dentro deste contexto, a 
modelagem desenvolvida é extremamente útil, pois indepen-
dente da variação do termo fonte de geração de calor propos-
ta, o perfil de temperatura transiente pode ser obtido. 

Um dos grandes interesses deste trabalho foi verificar a 
influência da região do material de revestimento na transfe-
rência de calor por condução na vareta combustível. Neste 
aspecto, viu-se que a região do material de revestimento não 
apresenta maiores influências térmicas na transferência de 
calor por condução da vareta combustível, já que os resulta-
dos comparados nas análises, considerando ou não a região 
do material de revestimento, apresentaram grande concor-
dância.

No trabalho dos autores [3] foi visto que o modelo utili-
zando o conceito dos parâmetros concentrados não apresen-
tava resultados precisos para elevados coeficiente de transfe-

rência de calor e, então, a solução precisava ser desenvolvida 
para aumentar a sua aplicabilidade. Uma excelente contribui-
ção da modelagem vista aqui neste trabalho é que da forma 
como se aplicou o conceito dos parâmetros concentrados, 
apenas para a região do material de revestimento, é possível 
utilizar a solução para elevados coeficientes de transferência 
de calor por convecção, conforme visto nos resultados apre-
sentados, onde utilizou-se h=8993,58 W/m²K.

Ademais, foi visto que o número de Biot pode desem-
penhar um importante papel a fim de aumentar o tempo crí-
tico, o que pode ser um aspecto interessante a fim de evitar 
um acidente nuclear. Viu-se também que a solução baseada 
na expansão das autofunções apresenta rápida convergência 
para o transiente de interesse.
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6 Nomenclatura
R Raio do elemento em análise, m
A Área, m²
V  Volume, m³
e Altura da vareta combustível, m
RT  Resistência térmica, K/W
q  Taxa de calor, W
ε Parâmetro adimensional relativo ao comprimento 

do combustível e do revestimento
G Termo fonte de calor volumétrico, W/m³
g Termo fonte de calor volumétrico variável, W/m³
G* Termo fonte de calor adimensional uniforme
G’ Termo fonte de calor adimensional variável 
h Coeficiente de transferência de calor, W/m²K-1

k Condutividade térmica, W/mK-1

ρ Massa específica, Kg/m³
Cp Calor específico à pressão constante, J/KgK-1

α Difusividade térmica, m²/s
μ Parâmetro adimensional referente à razão entre ca-

lor e massa específica
T Temperatura, ºC
θ Temperatura adimensional
t’ Coordenada temporal, s
r’ Coordenada especial, m
t Coordenada temporal adimensional
r Coordenada espacial adimenisonal
Bi Número de Biot
βm Autovalores
R0(βm) Autofunção
N(βm)   Norma
Am(t)    Coeficientes temporais

 Temperatura adimensional transformada

Termo fonte transformado

 Parâmetro auxiliar do problema de autovalor 

 Parâmetro auxiliar do problema de autovalor
Amn Parâmetro auxiliar do problema de autovalor
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7 Subscritos
c Revestimento (cladding)
f Combustível (fuel)
co Superfície externa do revestimento
int Interno
ext Externo
conv Convecção
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RESUMO: O escoamento sobre degrau descendente é um caso 
complexo no escopo da dinâmica dos fluidos computacional, 
presente em vários casos na Engenharia. No presente trabalho, 
são realizadas simulações computacionais utilizando a  modelagem 
da turbulência das equações médias de Reynolds  (RANS) para 
um escoamento bidimensional e em regime permanente. Os 
modelos de turbulência utilizados são o Shear Stress Transport 
k-ω (SST k-ω) e o Reynolds Stress Model (RSM). Os resultados 
foram comparados com os dados da literatura usando simulação 
numérica direta (DNS). O principal objetivo do trabalho é a 
comparação dos diferentes modelos de turbulência utilizados, 
com foco nos resultados de segunda ordem da turbulência. Os 
resultados apresentados no modelo RSM estão mais próximos 
dos resultados encontrados pelo uso da simulação numérica 
direta. Os principais resultados analisados são o comprimento de 
recolamento, a velocidade média, o coeficiente de pressão, as 
intensidades de turbulência e componentes do tensor de Reynolds. 

PALAVRAS-CHAVE: Degrau descendente. Modelos de 
fechamento de segunda ordem. DNS. RSM. SST k-ω.

ABSTRACT: The flow over a backward facing step is a complex 
case in the scope of computational fluid dynamics, present in 
several cases in engineering. In the present work, computational 
simulations are performed using Reynolds Averaged NavierStokes 
equations (RANS) for a two-dimensional and steady state flow. The 
turbulence models used are Shear Stress Transport k- ω (SST k-ω) 
and Reynolds Stress Model (RSM). The results were compared 
with the literature data using direct numerical simulation (DNS). The 
main objective of the work is to compare the different turbulence 
models, focusing on the second order turbulence closure. The 
results presented in the RSM model are closer to the results 
found on direct numerical simulation. The main results analyzed 
in this paper are the reattachment length, mean velocity, pressure 
coefficient, turbulence intensity components and Reynold shear 
stress components.

KEYWORDS: BFS. Second-order turbulence closure. DNS. RSM. 
SST k-ω.  

 

1. Introdução
O uso da dinâmica dos fluidos computacional (CFD) 

tem se tornado cada vez mais viável no ramo de simulação 
de escoamentos, com ou sem transferência de calor, devido 
ao fato do grande avanço tecnológico com o surgimento de 
computadores rápidos e com elevada capacidade de armaze-
namento. A tendência é que a quantidade de pesquisadores e 
adeptos da simulação numérica cresça significativamente nos 
próximos anos, devido à sua simplicidade e versatilidade na 
aplicação de inúmeros problemas na área da Engenharia [1].

Os métodos numéricos têm como significativa vantagem 
a possibilidade de resolver problemas complexos com dife-
rentes condições de contorno, apresentando resultados em 
um curto intervalo de tempo. Com a utilização da simulação 
numérica, tanto o tempo como o custo do projeto pode ser 
reduzido. O objetivo do CFD é diminuir o número de expe-
rimentos e estudar problemas que não poderiam ser reprodu-
zidos em laboratório. A utilização das técnicas de simulação 
numérica computacional contribui fortemente para o desen-
volvimento de uma etapa na Engenharia, onde a simulação 
numérica desempenha um papel decisivo nos custos e na 
qualidade dos projetos, juntamente com as técnicas experi-
mentais [1].

Existem inúmeros casos presentes na natureza e na Enge-
nharia de escoamentos turbulentos com separação de escoa-
mento que merecem ser estudados e que podem ser aprofun-
dados através de simulações computacionais. O escoamento 
sobre um canal com a presença de um degrau descendente 
trata-se de um desses casos onde há a separação do esco-
amento devido ao gradiente adverso de pressão provocado 
pela súbita mudança na geometria.

O presente trabalho trata-se da simulação computacional 

e análise do escoamento turbulento sobre um canal com de-
grau descendente por meio da construção de uma geometria 
relativamente simples com a grande vantagem de apresentar 
características importantes para o âmbito do estudo de esco-
amentos turbulentos com separação de escoamento. Os casos 
simulados no atual trabalho são baseados no estudo realizado 
por [2], utilizando a mesma geometria e número de Reynol-
ds, com o objetivo de validar os resultados obtidos. 

O foco principal desse trabalho está relacionado à utili-
zação e comparação de dois modelos de turbulência do tipo 
RANS: o SST k-ω, um tipo de modelo de viscosidade tur-
bulenta, e o RSM, um modelo de fechamento de segunda 
ordem. Os resultados obtidos nas simulações realizadas com 
ambos os modelos serão comparados com os resultados ob-
tidos por [2], ao utilizar um modelo de simulação numérica 
direta. Os principais resultados analisados são o comprimen-
to de recolamento, contornos e perfis de velocidade média, 
contornos do coeficiente de pressão e grandezas de segunda 
ordem, como perfis da intensidade de turbulência e da tensão 
de cisalhamento de Reynolds. 

O presente trabalho está divido em introdução, seguida 
por uma seção sobre o degrau descendente, apresentando as 
etapas presentes nesse caso. A etapa seguinte é uma breve 
descrição dos estudos realizados anteriormente sobre o de-
grau descendente, ressaltando os primeiros estudos experi-
mentais e computacionais realizados. As próximas seções 
tratam da descrição das equações que governam o caso estu-
dado, os modelos de turbulência utilizados durante o traba-
lho, as condições de contorno, a malha construída e o método 
numérico. Após isso, são apresentados os resultados obtidos 
pelas simulações computacionais realizadas, comparando-os 
com os resultados presentes no estudo de [2], bem como suas 
análises e discussão. Por fim, tem-se a conclusão encontrada 



RMCT VOL.35 Nº3 2018 27REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

através da realização desse trabalho e são apresentadas as re-
ferências bibliográficas utilizadas.

2. Degrau descendente
O estudo do escoamento turbulento sobre um degrau 

descendente foi iniciado através de experimentos realizados 
em laboratório, uma vez que o trabalho computacional exi-
gido para a construção de casos tridimensionais era muito 
elevado, e ao longo dos anos, tem ganhado destaque na área 
experimental de dinâmica dos fluidos. Os estudos realizados 
por [3] e [4] são os primeiros a ganhar relevância no ramo do 
degrau descendente, tornando-se referência para os estudos 
posteriores desse campo.

Com o avanço tecnológico e o consequente desenvolvi-
mento computacional, a simulação numérica do escoamento 
turbulento em um degrau descendente tem crescido e se tor-
nado relevante na comunidade CFD. O degrau descendente 
é um protótipo de separação, recirculação e recolamento do 
escoamento que ocorre na natureza e em diversas situações 
da Engenharia, como no escoamento ao redor de edifícios, 
mostrado na Fig. 1. 

Fig. 1 – Escoamento ao redor de um edifício.

A separação do escoamento causada por um gradiente ad-
verso de pressão é um fenômeno comum em muitas aplica-
ções práticas na Engenharia, como no escoamento ao longo 
de um aerofólio, mostrado na Fig. 2. O gradiente adverso de 
pressão diz respeito ao aumento da pressão estática na dire-
ção em que o escoamento ocorre, afetando significativamen-
te o escoamento.  O aumento da pressão provoca o retarda-
mento do escoamento, sentido mais fortemente nas regiões 
próximas à parede. A diminuição contínua da velocidade do 
escoamento faz com que a tensão de cisalhamento na parede 
torne-se nula, no ponto chamado ponto de separação. A partir 
desse ponto, a tensão de cisalhamento torna-se negativa e o 
escoamento é invertido, gerando a zona de recirculação do 
escoamento.

Fig. 2 – Separação de fluxo em um aerofólio.

Em diversos casos da Engenharia, o gradiente adverso de 
pressão é causado por uma mudança súbita na geometria, le-
vando à separação do escoamento e o posterior recolamento. 
Tal fenômeno pode ser observado também em dispositivos, 
tais como equipamentos eletrônicos de resfriamento, câma-
ras de combustão, difusores e válvulas. 

Nesse contexto, o degrau descendente é um dos casos 
mais estudados, com o objetivo de compreender os efeitos 

no escoamento provocados por uma mudança súbita na geo-
metria, utilizando uma geometria simples. 

O degrau descendente apresenta as características prin-
cipais presentes em casos com separação de escoamento, 
como as etapas citadas anteriormente, apesar de sua geome-
tria relativamente simples. Por isso, tem sido muito estudado 
em casos de simulação computacional, por exigir um menor 
esforço computacional quando comparado a outros casos e 
apresentar resultados satisfatórios no âmbito do estudo dos 
fenômenos causados pela separação de escoamento. 

Na Fig. 3 é mostrado o escoamento turbulento sobre um 
degrau descendente, onde pode ser observada a separação do 
escoamento, a zona de recirculação e o recolamento do es-
coamento.

Fig. 3 – Escoamento sobre um degrau descendente.

O primeiro estudo computacional relevante sobre degrau 
descendente, com comparações com resultados experimen-
tais, foi realizado por [5], onde foi realizada a simulação nu-
mérica direta de um degrau descendente em um canal aber-
to com raio de expansão ER=1,2. O raio de expansão é uma 
relação entre a altura do canal de saída e a altura do degrau, 
dado pela Eq. 1.

                                (1)

onde Ly é a altura do canal de saída e h é a altura do de-
grau. 

O estudo realizado por [5] tem número de Reynolds 
Re=5100, sendo esse definido em função da altura do degrau, 
da viscosidade cinemática do fluido e da velocidade média de 
entrada, dado por: 

                                (2)

onde U é a velocidade média de entrada, h é a altura do 
degrau e υ é viscosidade cinemática do fluido.

 Esse estudo tornou-se referência para todos os modelos 
de turbulência e criou um padrão em simulações de escoa-
mento turbulento separado, mostrando como principais re-
sultados os campos de velocidade e pressão médias e as com-
ponentes do tensor de Reynolds. Além disso, apresenta como 
resultado principal o comprimento de recolamento XR=6,28, 
sendo esse um importante parâmetro no estudo do degrau 
descendente, definido como a distância da aresta do degrau 
até a posição em que há o recolamento do escoamento.

O estudo de [2] trata de uma simulação numérica dire-
ta tridimensional de um canal com uma súbita expansão, 
com um raio de expansão ER=2 e um número de Reynol-
ds Re=9000, baseado na velocidade de entrada e altura do 
degrau. Nesse trabalho, a discretização é realizada por meio 
de um método de elemento espectral periódico. São encon-
trados, além da bolha de recirculação primária, redemoinhos 
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de canto secundários e terciários e pode-se observar uma pe-
quena formação de redemoinho a jusante do redemoinho de 
canto secundário, mostrado por meio das linhas de fluxo. O 
comprimento de recolamento encontrado é de XR=8,62. As 
flutuações médias de pressão e da velocidade do escoamento 
mostraram que a oscilação da posição de recolamento deve-
-se à interação dos vórtices com a bolha de recirculação.

Vários estudos realizados na área estudada no presente 
trabalho discutem sobre a dependência do tamanho da zona 
de recirculação e do comprimento de recolamento em relação 
ao raio de expansão para diferentes números de Reynolds e 
modelos de turbulência. O estudo feito por [6] relata que o 
tamanho da zona primária de recirculação aumenta com o 
aumento de ER. O trabalho de [7] afirma que XR varia em 
função de Re e ER e, dependendo do valor de Re, zonas se-
cundárias de recirculação podem surgir a jusante da zona pri-
mária de recirculação, além da separação do escoamento na 
parede superior. No estudo de [8] são construídos diversos 
casos com diferentes valores de raio de expansão e conclui 
que o valor do comprimento de recolamento aumenta com o 
aumento do raio de expansão.

3. Equações de Governo
As hipóteses adotadas nas simulações realizadas no pre-

sente trabalho são as seguintes: fluido newtoniano, escoa-
mento em regime permanente, escoamento incompressível e 
propriedades físicas constantes.

As equações que governam o problema são a equação de 
conservação de massa e a equação da conservação da quan-
tidade de movimento linear, dadas pelas Eq. 3 e Eq. 4, res-
pectivamente.

                            (3)

  

                 (4)
onde ρ é a densidade, ν = μ / ρ é a viscosidade cinemática,  

μ é a viscosidade molecular, p é a pressão e gi é a aceleração 
da gravidade.

4. Modelagem da Turbulência
A simulação computacional realizada no atual estudo 

é baseada nas equações médias de Reynolds, por meio de 
uma técnica denominada Reynolds Average Navier-Stokes 
(RANS). A escolha dessa técnica neste trabalho deve-se ao 
fato de que a mesma não exige um esforço computacional 
elevado e gera resultados de alta qualidade, sendo a técnica 
mais utilizada atualmente na resolução de casos de Engenha-
ria pela indústria. Outra grande vantagem é que só depende 
do campo de velocidade média e do escoamento em regime 
permanente.

4.1 Equações médias de reynolds - RANS
O escoamento sobre um canal com um degrau descen-

dente construído no presente trabalho é governado pela 
aplicação do modelo de equações de médias de Reynolds 
(RANS) nas equações de conservação de massa e de conser-
vação da quantidade de movimento de Navier-Stokes para 
escoamento incompressível. O modelo das equações médias 

de Reynolds é baseado na decomposição do vetor velocidade 
em , onde  representa o vetor velocidade mé-
dia e ui  representa o vetor de flutuação da velocidade. Sendo 
assim, a equação média (RANS) de movimento linear, para o 
estado estacionário e escoamento incompressível e a equação 
média (RANS) de conservação de massa são dadas por

        (5)

                                  (6)

onde ui’uj’ é o termo tensor de Reynolds, que representa a 
influência das flutuações no escoamento médio.

O tensor de Reynolds é um tensor simétrico e a sua pre-
sença adiciona seis novas incógnitas ao problema, sendo 
necessária assim a adição de equações para determinar os 
valores das tensões turbulentas. Surge então o problema de 
fechamento matemático da turbulência, o que leva a necessi-
dade da aplicação de modelos para avaliar o tensor de Rey-
nolds. Nesse âmbito, são utilizadas duas classes de modelos: 
modelos de viscosidade turbulenta e modelos de fechamento 
de segunda ordem.

Os modelos de viscosidade turbulenta modelam a tensão 
de Reynolds baseada na hipótese de Boussinesq, por meio 
de uma analogia entre as tensões turbulentas e as tensões 
viscosas do escoamento laminar, onde as tensões turbulentas 
são proporcionais ao gradiente de velocidade média do esco-
amento e o coeficiente de proporcionalidade é denominado 
viscosidade turbulenta. 

                     (7)       

                  (8)

onde  é a taxa média de deformação, k é a energia 
cinética turbulenta e υt=μt/ρ, onde μt é  a viscosidade turbu-
lenta, definida de acordo com os modelos.

O modelo de viscosidade turbulenta utilizada neste traba-
lho é o modelo de duas equações diferenciais parciais, deno-
minado Shear-Stress Transport k-ω (SST k-ω).

Segundo [9], nos modelos de viscosidade turbulenta de 
duas equações, as equações são normalmente fechadas por 
meio de suposições apropriadas para modelar os termos de 
turbulência. No entanto, uma suposição que normalmente é 
feita para simplificar as equações é que o número de Reynol-
ds é suficientemente grande. Para os escoamentos externos, o 
número de Reynolds é definido de acordo com a velocidade 
de escoamento livre e a espessura da camada-limite, enquan-
to para os escoamentos internos, o número de Reynolds é de-
finido com base na velocidade média de entrada e na largura 
do duto. Essa suposição relacionada a um elevado número 
de Reynolds torna esses modelos não aplicáveis em casos de 
escoamentos próximos à parede e, portanto, limita o alcance 
da aplicabilidade dos modelos. Sendo assim, os modelos de 
fechamentos de duas equações não são totalmente adequados 
para escoamentos turbulentos com tais complexidades como 
gradiente de pressão adverso, rotação de fluido, etapas de re-
circulação e recolamento, dentre outros.

Como solução para esse problema, surgem os modelos de 
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fechamento de segunda ordem, onde são resolvidas versões 
simplificadas do tensor de Reynolds por meio de diversos 
tipos de aproximações e hipóteses. O modelo de fechamento 
de segunda ordem utilizado no presente trabalho é o Reynolds 
Stress Model - RSM. 

4.1.1 Modelo SST 

O modelo SST k-ω (Shear-Stress Transport k-ω) [10] foi 
proposto para as simulações de escoamentos aeronáuticos 
com altos gradientes adversos de pressão e separação de ca-
mada limite, por meio de uma combinação dos modelos k-ε e 
k-ω. Com respeito a casos de escoamentos com camada limi-
te, o modelo k-ω apresenta melhores resultados que o modelo 
k-ε na solução da região viscosa próxima à parede, e seus 
resultados têm sido satisfatórios em casos que envolvem gra-
dientes de pressão adversos. Entretanto, o modelo k-ω exige 
uma condição de contorno não nula para ω para correntes 
livres não turbulentas, e o escoamento calculado apresenta 
elevada sensibilidade ao valor especificado. Foi demonstrado 
também por [11] que o modelo k-ε não apresenta essa defi-
ciência. Logo, o modelo SST k-ω é a combinação robusta e 
precisa do modelo k-ω na região próxima das paredes com 
a independência da corrente livre do modelo k-ε fora da ca-
mada limite. Para isso, o modelo k-ε é escrito em termos da 
taxa de dissipação específica, ω. Em seguida, o modelo k-ω 
padrão e o modelo k-ε modificado são multiplicados por uma 
função de mistura e somados. A função de mistura denomi-
nada  é um (levando ao modelo k-ω padrão) na região inter-
na da camada limite turbulenta e é igual a zero (modelo k-ε 
padrão) na borda externa da camada. Essa função de mistura 
é dada por: 

      F1=tangh(arg1
4 )                       (9)

       (10)

       (11)

onde CDkω é a parte positiva do termo de difusão cruzada 
e d é a distância até a parede mais próxima. 

A viscosidade turbulenta é formulada da seguinte maneira:
 

                       (12)

         (13)

onde  diz respeito ao módulo do tensor taxa 
de deformação médio ,  diz respeito a função de mistura 
para a viscosidade turbulenta no modelo SST k-ω e d é a 
distancia da parede. A energia cinética turbulenta  é a taxa de 
dissipação específica ω desse modelo podem ser obtidas pela 
solução das suas equações de conservação, onde o conjunto 
de fechamento  para o SST k-ω é calculado por meio do uso 
de uma função de mistura entre as constantes , do modelo 
k-ω padrão e  do modelo k-ε, fazendo ϕ= F1 ϕ1+(1– F1)ϕ2. 

As constantes utilizadas no modelo SST k-ω são mostra-
das na Tabela 1.

Tab 1: Constantes do modelo SST k- ω.

Constante ϕ1 ϕ2
B 0,0750 0,0828

 β* 0,09 0,09

σk 0,5 1,0

σω 0,5 0,856

σD 0,856 0,856

A 5/9 0,44

4.1.2 Modelo RSM 

O modelo tratado anteriormente é um modelo RANS ba-
seado na Hipótese de Boussinesq. Apesar de apresentar uma 
boa solução para o problema de fechamento das equações 
médias de Reynolds, os modelos do tipo RANS apresentam 
algumas falhas, geralmente relacionadas as limitações im-
postas pelo conceito de viscosidade turbulenta [12]. 

O modelo RSM (Reynolds Stress Model) é uma alterna-
tiva ao modelo tratado anteriormente, baseado na determi-
nação de equações diretas para o transporte de Reynolds. Os 
modelos do tipo RSM normalmente são denominados mode-
lo de fechamento direto ou modelo de segunda ordem [13]. 

As equações de transporte para as tensões de Reynolds 
podem ser determinadas através das equações de Navier-
-Stokes e são dadas por:

      (14)

O lado esquerdo da Eq. 14 diz respeito ao transporte con-
vectivo do tensor de Reynolds ao longo do escoamento médio.

O primeiro termo do lado direito é denominado termo de 
transporte difusivo e representa a taxa de difusão provocada 
pela viscosidade molecular do fluido, pelas flutuações p’ da 
pressão e pela turbulência. O termo de transporte difusivo é 
dado pela Eq. 15.

  (15)

O segundo é termo de produção de tensão e representa a 
taxa de produção da tensão turbulenta ao passo que a mesma 
é transportada ao longo do escoamento, sofrendo influência 
dos gradientes de velocidade média [12]. Este termo é apre-
sentado abaixo.

                 (16)

O termo de pressão Φij, dado pela Eq. 17, envolve correla-
ções entre taxas de deformação e flutuações de pressão e atua 
na redistribuição de energia entre os componentes normais 
da tensão de Reynolds quando i=j e na redução da tensão 
cisalhante quando i≠j. Esse termo tende a tornar a turbulên-
cia mais isotrópica e a sua modelagem tem sido objetivo de 
vários estudos, sendo um dos temas principais no desenvol-
vimento dos modelos de fechamento de segunda ordem [14]. 

                  (17)

O termo  diz respeito à taxa de dissipação do tensor de 
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Reynlds provocada pela viscosidade, dado pela Eq. 18.

                    (18)

5. Domínio Computacional e Condições de 
Contorno

Os casos construídos neste trabalho tem um raio de ex-
pansão ER=2. O canal de entrada tem largura Li = 4h e altura 
igual a h e o canal de saída apresenta largura Lx=29h  e altura 
Ly = 2h . O valor de h utilizado nas simulações realizadas no 
presente trabalho é igual a 1m. A geometria construída no 
presente trabalho é apresentada logo acima, na Fig. 4.

Sendo assim, o domínio computacional desse caso é de 
Lx×Ly=33h×2h. 

O número de Reynolds dos casos construídos nesse tra-
balho é de Re=9000. As condições de contorno para os casos 
construídos com modelagem RANS nesse trabalho são apre-
sentadas na Fig. 5.

A região A mostrada na figura anterior, denominada En-
trada, representa a entrada de fluxo, onde há velocidade de 
entrada com valor apenas na componente x, tendo valor nulo 
na componente y. Sendo assim, a velocidade média de entra-
da estabelecida nesse trabalho é de 1 m/s e pressão manomé-
trica de escoamento nessa região igual a zero. Além disso, na 
região A o valor da intensidade de turbulência determinado é 
de 5% U e a taxa de viscosidade turbulenta igual a 10.

As regiões B e D são, respectivamente, a parede superior 

e inferior do caso estudado. Ambas apresentam condições de 
contorno do tipo parede com a condição de não deslizamento 
na parede. 

A região C é de saída do escoamento, é uma condição do 
tipo pressão de saída, com pressão manométrica igual a zero, 
intensidade de turbulência de 5% U e taxa de viscosidade 
turbulenta igual a 10.

A malha gerada e utilizada em todos os casos no presente 
trabalho tem 155000 elementos e 156751 nós, mostrada na 
Fig. 6.

A região próxima ao degrau recebeu um tratamento da 
malha mais refinado, uma vez que é a região de maior inte-
resse nesse caso. 

6. Método Numérico
Em todos os casos simulados no presente trabalho, foi 

utilizado o método numérico denominado Método dos Volu-
mes Finitos [15] para discretizar as equações de governo. O 
esquema de interpolação usado é o QUICK [16] e o esquema 
SIMPLE [17] foi usado no acoplamento pressãovelocidade. 
Para a resolução do sistema de equações lineares, foi utiliza-
da a técnica Multigrid [18]. O problema foi considerado con-
vergido quando todos os resíduos forem menores que 10-6.

O software ANSYS FLUENT® foi usado para a constru-
ção da geometria, construção das malhas, além de suporte 
aos métodos numéricos e equações de governo e no pós-pro-
cessamento dos casos construídos.

Fig. 4 - Geometria construída.

Fig. 5 - Regiões construídas.

Fig. 6 - Malha construída.
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7. Resultados 

7.1 Comprimento de recolamento

 O comprimento de recolamento (XR) é uma importante 
grandeza analisada no escoamento sobre um degrau descen-
dente. No presente trabalho, o valor do comprimento de re-
colamento é determinado através da curva de coeficiente de 
atrito na parede inferior. Ao olhar a curva de coeficiente de 
atrito em função de x, o valor do comprimento de recolamen-
to é encontrado quando o coeficiente de atrito é igual a zero. 

Os valores do comprimento de recolamento encontrados 
foram comparados com o valor encontrado por [2], mostra-
dos na Tabela 2.

Tabela 2: Comprimentos de recolamento para diferentes modelos 
de turbulência.

Modelo Re ER XR

DNS [2] 9000 2 8,62

SST k-ω 9000 2 8,50

RSM 9000 2 5,86

Na Tabela 2, pode-se observar que o comprimento de reco-
lamento do caso simulado com o modelo SST k-ω tem valor 
próximo do comprimento de recolamento encontrado por 
[2], com o modelo de simulação numérica direta. Observa-
-se também que o recolamento do escoamento no caso 
simulado com o modelo RSM ocorre consideravelmente 
antes dos outros dois modelos, apresentando o menor valor 
do comprimento de recolamento.

7.2 Perfil de velocidade

No presente trabalho são analisados os perfis de velocida-
de em quatro diferentes posições do escoamento, obtidos nas 

simulações com os modelos SST k-ω e RSM e comparados 
com os resultados obtidos por [2]. A Fig. 7 apresenta os perfis 
de velocidade nas seguintes posições: x/h = 0,5, x/h = 4, x/h 
= 8 e x/h = 20.

A primeira posição está localizada logo após o degrau e 
pode-se observar que o escoamento totalmente desenvolvi-
do se estende livremente. Em x/h = 4, nota-se a presença de 
valores negativos de velocidades, representando a presença 
de fluxo inverso, provocado pelo gradiente de pressão adver-
so que causa a separação da camada limite. Nessa posição, 
pode-se observar que os valores de velocidade próximos à 
parede inferior encontrados com o modelo RSM são maio-
res que outros dois modelos analisados. Consequentemente, 
a presença de fluxo inverso é menor nessa posição para o 
caso simulado com o modelo RSM. Tal resultado é explicado 
pelo fato de que o comprimento de recolamento do modelo 
RSM é consideravelmente menor que o comprimento de re-
colamento dos outros dois modelos de turbulência analisa-
dos, sendo assim, na posição x/h = 4 o recolamento está mais 
próximo para o caso com o modelo RSM.

Na posição x/h = 8, também se observa uma diferença entre 
os valores mostrados no perfil de velocidade obtido pelo mo-
delo RSM e os demais, devido ao fato de que o recolamento 
do escoamento já ocorreu no mesmo, enquanto está próximo 
de ocorrer nos modelos SST k-ω e DNS. Na última posição 
pode ser observado, em todos os casos, que, embora não esteja 
totalmente desenvolvido, o escoamento tende ao equilíbrio. 

7.3 Contorno de velocidade

A Fig. 8 apresenta os contornos de velocidade obtidos nas 
simulações com os modelos SST k-ω, RSM e DNS. Em todos 
os casos, pode-se ver a presença de uma bolha principal de 
recirculação e uma pequena bolha secundária, próxima àa-
resta do degrau. Como já esperado, o contorno de velocidade 
do caso simulado com o modelo de turbulência SST k-ω é o 
mais parecido com o resultado obtido por [2], uma vez que 
ambos apresentam comprimento de recolamento com valores 
próximos. O contorno de velocidade obtido pela simulação 
com o modelo RSM mostra que o recolamento nesse ocorre 
antes que os demais, apresentando uma menor bolha secun-
dária de recirculação. 

Fig. 7 - Perfis de velocidade em diferentes posições: a) x/h=0,5; b) x/h=4; c) x/h=8; d) x/h=20.
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7.4 Distribuição de pressão
As curvas de distribuição de pressão ao longo do canal 

com degrau descendente foram construídas, utilizando a fór-
mula dada pela Eq. 19.

                                 (19)

onde Pw é a pressão na parede de topo. 
Assim como foi feito para os perfis de velocidade, a 

distribuição de pressão é analisada em quatro diferentes 
posições ao longo do canal e os resultados obtidos nas 
simulações realizadas são comparados com os resultados 
obtidos pela simulação numérica direta [2]. A Fig. 9 mos-
tra as curvas de pressão dos três modelos de turbulência 
tratados no presente trabalho em quatro diferentes posi-
ções.

Na primeira posição, observa-se que o comportamen-
to da curva obtida pelo modelo RSM assemelha-se ao da 
curva obtida por simulação numérica direta [2], fato que 
não pode ser observado no resultado encontrado pelo mo-
delo SST k-ω. Em x/h = 4, pode-se notar que os valores 
de pressão estática na parede superior são maiores que 
os valores encontrados na parede inferior e essa diferen-
ça entre as pressões da parede inferior e superior é maior 
logo abaixo do degrau, justamente por se tratar da zona de 
recirculação. Na curva de distribuição de pressão obtida 
pelo modelo RSM em x/h = 4, há uma queda de pressão na 
região próxima ao degrau e se observa que os valores de 
pressão da parede inferior e superior são muito próximos. 
Nas duas últimas posições, os três modelos apresentam 
curvas muito próximas e, em x/h = 20, a distribuição de 
pressão torna-se mais uniforme. 

A Fig. 10 apresenta os contornos do coeficiente de 
pressão obtidos nas simulações tratadas no presente traba-
lho. O coeficiente de pressão é dado pela Eq. 20.

                 (20)

onde P0 é a pressão de referência, obtida no ponto (-4, 
1,5).

Fig. 9 – Pressão estática em diferentes posições: a) x/h=0,5;     b) x/h=4; c) x/h=8; d) x/h=20.
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Fig. 10 – Contornos de coeficiente de pressão obtidos. a) SST k ω; 

b) RSM; c) DNS [2].

Observa-se uma zona de queda de pressão na região logo 
após o degrau em todos os casos, sendo mais claramente ob-
servada no contorno de pressão obtido com o modelo RSM. 
Pode ser notado também que, por apresentar um recolamento 
mais precoce, o campo de pressão obtido na simulação com o 
RSM tende ao equilíbrio antes que os obtidos com os outros 
dois modelos discutidos nesse trabalho. 

7.5 Grandezas de segunda ordem 

Os resultados relacionados às grandezas de segunda or-
dem obtidos pelas simulações realizadas com os modelos de 
turbulência SST k-ω e RSM são apresentados e analisados, 
comparados com os resultados obtidos pela simulação numé-

rica direta [2]. A distribuição de turbulência afeta diretamen-
te o campo de velocidade e de pressão através do degrau des-
cendente. Serão analisados os perfis das intensidades de 
turbulência e da tensão cisalhante de Reynolds nas mesmas 
quatro posições em que foram mostrados anteriormente os 
perfis de velocidade e de distribuição de pressão. 

A Fig. 11 apresenta os perfis de  obtidos nas si-
mulações realizadas no presente trabalho, comparados com os 
resultados encontrados por [2]. Pode-se observar que os valo-
res encontrados na simulação com o modelo RSM são maiores 
em todas as posições do escoamento analisadas, resultado já 
esperado ao olhar para os contornos de velocidade mostra-
dos na Fig. 8, onde a bolha de recirculação primária presente 
no modelo RSM é a menor entre os três modelos analisados. 
Nota-se, no perfil de intensidade turbulenta, um acentuado 
pico na primeira posição da Fig. 11, x/h = 0,5, ocasionado 
pela presença da bolha secundária de recirculação. Em x/h = 
4, há o aumento dos valores de intensidade turbulenta, provo-
cado pela bolha principal de recirculação, e nota-se também 
um pico mais acentuado na parede superior. A terceira posição 
analisada é a região próxima ao recolamento e nessa posição 
pode ser observado o surgimento de um pico na parede infe-
rior, que aumenta mais a jusante do canal. Mais a jusante os 
picos são suavizados e, na posição x/h = 20, o escoamento está 
mais equilibrado, tendendo ao escoamento totalmente desen-
volvido, acentuando-se os picos na parede inferior e superior.

Os perfis de intensidade turbulenta  são mostrados na Fig. 
12. O perfil apresentado na primeira posição, na camada de 
mistura, tem comportamento similar ao perfil de , 
mostrado na Fig. 11. Mais a jusante, o pico existente na pa-
rede superior diminui e a curva apresenta uma forma mais 
convexa, devido ao elevado grau de intensidade de turbu-
lência no meio do canal. Na última posição, em x/h = 20, os 
níveis de intensidade turbulenta vertical são menores, uma 
vez que o escoamento está mais equilibrado, próximo ao ca-
nal de saída. 

y/h

Fig. 11 – Perfil de  em diferentes posições: a) x/h=0,5; b) x/h=4; c) x/h=8; d) x/h=20.

Fig. 11 – Perfil de  em diferentes posições: a) x/h=0,5; b) x/h=4; c) x/h=8; d) x/h=20.
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A Fig. 13 apresenta os perfis da tensão cisalhante de Rey-
nolds nas quatro posições tratadas ao longo do presente tra-
balho. Assim como nos perfis de intensidade turbulenta na 
primeira posição, o perfil da tensão cisalhante apresenta um 
grande pico em y/h = 1, na altura do degrau. Esse pico é 
provocado pela presença da bolha secundária de recirculação 
na região de mistura. Observa-se o aumento dos valores de 
pico da tensão cisalhante de Reynolds em x/h = 4 e x/h = 
8, posições onde se encontra a bolha principal de recircula-
ção e a região de recolamento. Na ultima posição, os valores 
de tensão cisalhante de Reynolds são baixos, uma vez que o 
escoamento encontra-se mais equilibrado nessa região mais 
a jusante. Ao observar os perfis de tensões de cisalhamento 
mostrados pode-se notar que os valores máximos encontram-
-se em posições afastadas da parede, demonstrando um nível 
insuficiente de tensão de cisalhamento na parede. 

Ao analisar os perfis de intensidades turbulentas e ten-
são cisalhante de Reynolds mostrados anteriormente é no-

tável que valores máximos das intensidades turbulentas e da 
tensão cisalhante de Reynolds têm uma tendência uniforme, 
dada por um aumento contínuo em direção a um valor de 
pico na região mais próxima ao recolamento, seguido da di-
minuição dos valores mais a jusante do escoamento, retra-
tando uma mudança significativa na estrutura da camada de 
cisalhamento.

Quando comparado com o desempenho do modelo SST 
k-ω em relação aos resultados obtidos pela simulação numé-
rica direta, o modelo RSM apresenta o melhor comportamen-
to dos perfis em todas as posições mostradas. Esse resultado 
já era esperado, uma vez que o modelo RSM é um modelo de 
fechamento de segunda ordem, onde as intensidades de tur-
bulência são calculadas diretamente, diferentemente do que 
acontece no modelo SST k-ω, onde as grandezas de segunda 
ordem são calculadas por equações a partir da viscosidade 
turbulenta. 

Fig. 12 – Perfil de  em diferentes posições: a) x/h=0.5; b) x/h=4; c) x/h=8; d) x/h=20.

Fig. 13 – Perfil de -u’v’/Ub
2 em diferentes posições: a) x/h=0.5; b) x/h=4; c) x/h=8; d) x/h=20.
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8. Conclusão
Neste trabalho, dois modelos de turbulência baseados nas 

equações médias Reynolds aplicados as equações de Navier-
-Stokes (RANS) foram utilizados para estudar o escoamento 
turbulento sobre um degrau descendente: modelos SST k-ω 
e RSM. Os resultados obtidos foram comparados com os es-
tudos realizados por [2], utilizando um modelo de simulação 
numérica direta (DNS).

Com relação ao comprimento de recolamento, o modelo 
SST k-ω apresentou um resultado mais próximo do encon-
trado por [2] e foi observado que o recolamento no caso com 
o modelo RSM ocorreu muito antes que os outros dois casos 
analisados no presente trabalho. Sendo assim, a bolha de re-
circulação principal do modelo RSM é muito menor que as 
bolhas principais dos outros dois modelos. O comprimento 
de recolamento encontrado no modelo RSM é XR = 5,86, en-
quanto os valores encontrados por [2] e com o uso do modelo 
SST k-ω são, respectivamente, XR = 8,62 e XR = 8,50.

Nos dois modelos utilizados no presente trabalho, a for-
mação de uma bolha primária na região logo após o passo é 
visualizada através das linhas de velocidade, além da pre-
sença de uma bolha secundária apresentada nos resultados 
encontrados por [2].

Com relação aos resultados das grandezas de segunda 
ordem – intensidades de turbulência e tensão cisalhante de 
Reynolds – os resultados obtidos usando o modelo de turbu-
lência RSM estão mais próximos dos resultados encontrados 
por [2], quando comparados aos resultados gerados pelo uso 
do modelo SST k-ω. O resultado condiz com o que já era 
esperado, uma vez que o modelo RSM é um modelo de fe-
chamento de segunda ordem, onde essas grandezas são ob-
tidas de maneira direta, enquanto o modelo SST k-ω calcula 
os valores de intensidade turbulenta e tensão cisalhante de 
Reynolds a partir de uma equação aproximada envolvendo a 
viscosidade turbulenta.
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RESUMO: Neste trabalho analisou-se as propriedades ópticas do 
polímero policarbonato de bisfenol A (PC) após sua exposição às 
radiações ultravioleta por 300 h e 600 h, bem como às radiações 
gama em doses de 130 kGy e 300 kGy. Os resultados revelaram 
que há uma mudança no nível de transparência do Policarbonato 
proveniente das cisões das cadeias macromoleculares e da 
degradação oxidativa, as quais modificaram o valor do gap da 
banda de energia óptica do polímero, determinado a partir do 
modelo estabelecido na equação de Tauc, utilizando-se as curvas 
de absorbância do material exposto às radiações ionizantes. 

PALAVRAS-CHAVE: Policarbonato. Radiações ionizantes. 
Propriedades ópticas

ABSTRACT: In this work the optical properties of the polymer 
polycarbonate of bisphenol A (PC) were analyzed after exposure 
to ultraviolet radiation for 300 h and 600 h and gamma radiation at 
doses of 130 kGy and 300 kGy. The results revealed that there is a 
change in the level of transparency of the polycarbonate from the 
macromolecular chains and oxidative degradation, which modified 
the optical energy band gap value in the polymer, determined from 
the model established in the Tauc equation, using the absorbance 
curves of the material exposed to ionizing radiation.

KEYWORDS: Polycarbonate. Ionizing radiation. Optical properties 

1. Introdução
A degradação de polímeros, seja qual for o mecanismo 

que a promove, possui, como etapa inicial, o rompimento de 
uma ligação química covalente na cadeia principal ou em ca-
deias laterais [1].

Esse rompimento produz espécies reativas, que podem se 
originar por fluxo de calor, incidência da luz, radiações de 
alta energia, reações químicas e energia mecânica e ensejarão 
uma propagação da degradação no material [1].

Especificamente, na interação com a radiação ultraviole-
ta, o mecanismo de degradação advém de reações químicas 
no material, provenientes de um estado eletrônico excitado, 
devido à interação dessa radiação eletromagnética com o 
grupo funcional que absorve a luz nessa faixa de comprimen-
to de onda chamado cromóforo [1,2].

Ressalta-se que os grupos químicos cromóforos são aque-
les que envolvem ligações duplas entre carbonos (C=C), os 
anéis aromáticos (C6H5) e as ligações C=O em que há que-
bra das ligações duplas conduzindo à formação de radicais 
livres [1].

Para o mecanismo de degradação polimérica por ex-
posição às radiações de alta energia como os provenientes 
de interações com a radiação gama, raios X e os feixes de 
nêutrons e de elétrons,  devido ao alto poder de penetração 
no material, promovem a degradação por cisões nas cadeias 
poliméricas [2].

Destaca-se que essas cisões das cadeias macromolecula-
res podem promover o surgimento de moléculas com pesos 
moleculares menores, radicais livres, compostos com liga-
ções duplas e triplas, reticulações das cadeias poliméricas, 
além da formação de estruturas nanométricas, com dimen-
sões da ordem de 100nm, formadas por ligações insaturadas 
conjugadas de carbonos, denominadas “clusters”, além da 
emissão de gases [3,4].

Diante da importância de uma compreensão minuciosa 
dos mecanismos de degradação em materiais poliméricos, 
quando sujeitos as radiações ionizantes, o presente trabalho 
tem por objetivo avaliar o processo degradativo no polímero 
Policarbonato, amplamente empregado na engenharia, ex-

posto às radiações gama e ultravioleta, com criteriosa análise 
de suas propriedades ópticas. Para tal, utilizou-se a meto-
dologia estabelecida na Equação de Tauc, aplicada sobre as 
curvas de absorbância do Policarbonato na faixa da radiação 
ultravioleta e visível [3]. 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Policarbonato

O policarbonato, cujo monômero está representado na fi-
gura 1, é um material polimérico amplamente empregado na 
indústria automobilística e aeroespacial em substituição ao 
vidro, devido a sua maior resistência ao impacto. Esse polí-
mero pertence a classe dos poliésteres que apresentam estru-
tura molecular proveniente da reação química entre o ácido 
carbônico, com compostos di-hidroxilados aromáticos [5].

Fig1: Estrutura molecular do Policarbonato [5].

O policarbonato, na sua grande maioria, apresenta estru-
tura amorfa e presença de anéis aromáticos em sua estrutura 
molecular, conferindo-lhe propriedades ópticas como alto ín-
dice de refração e elevado grau de transparência, com percen-
tual de transmitância em torno de 90% da luz visível [5,6].

2.2 Irradiações do Policarbonato

Um dos efeitos de maior ocorrência provenientes da ex-
posição do policarbonato às radiações ionizantes, especifica-
mente as radiações gama e ultravioleta, é a cisão da cadeia 
polimérica principal [7]. 

Cabe ressaltar que há uma maior probabilidade de inte-
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ração da radiação ionizante com o grupo carbonila na ma-
cromolécula, comparativamente aos anéis benzênicos, que 
se mostram mais resistentes à ruptura. Observa-se, ainda, 
um efeito visual que consiste no amarelamento, observado 
após a irradiação do material, associado ao processo de foto-
-oxidação [8]. 

As rupturas das ligações dos grupos carbonila levam à 
produção de monóxido e dióxido de carbono, em quantida-
des proporcionais ao seu tempo de exposição às radiações 
ionizantes, conforme apresentado no esquema da figura 2 [7].

Fig. 2: Esquema representativo da formação de radicais fenoxi, 
fenil e liberação de monóxido e dióxido de carbono [8].

2.3 Equação de Tauc

O modelo reportado na literatura e utilizado na determi-
nação da magnitude do gap de energia da banda óptica do 
material baseia-se na equação de Tauc [2].

      (1)

Onde A é a absorbância e w corresponde à frequência an-
gular da radiação incidente sobre o material e Eg é o gap de 
energia da banda óptica.

 Solucionando a equação anterior, tem-se:

                                  (2)

Consequentemente,

      (3)

Portanto, torna-se possível traçar uma curva  vs  . 
Fazendo-se a absorbância do material tender a um valor nulo, 
determina-se o valor da energia do gap (Eg):

        (4)

                (5)

      (6)

Trabalhos reportados por Robertson e Reilly, 1987[3] re-
velaram que o número M de anéis hexagonais nos clusters, 
pode ser determinado utilizando-se a equação 7, que corre-
laciona a magnitude do gap da banda de energia óptica com 
o número M.

     (7)

 2b representa a energia da estrutura de bandas de sítios p 
em transição para sítios p*, cujo valor corresponde a -2,9 eV 
para ligações C=C.

Cabe ressaltar que as bandas de absorção, na faixa de 
comprimentos de onda analisada (200 a 400 nm), estão asso-
ciadas às transições eletrônicas π→π*. 

Trabalhos publicados por Fink et al. [2], consideraram 
que os “clusters” apresentavam estruturas similares ao “bu-
ckministerfullereno”, compostas por C60 anéis ao invés de C6, 
chegando, portanto, a uma outra relação dada pela equação 
9, para a determinação do numero de carbonos (N) nos “clus-
ters”.

    (8)

    (9)

    3. Parte experimental

 3.1 Material

O material usado neste trabalho foi o policarbonato de 
bisfenol-A, obtido no mercado nacional, manufaturado pela 
empresa Policarbonatos do Brasil S/A em placa retangular 
com dimensões de (2050 x 3050 x 1) mm.

3.2 Grupos de Avaliação

As amostras para os ensaios físico-químicos foram sepa-
radas em três grupos para avaliação. O primeiro grupo con-
sistiu dos materiais não irradiados, o segundo, dos materiais 
expostos à radiação gama nas doses de 130 e 300 kGy e o 
terceiro grupo consistiu dos materiais expostos à radiação ul-
travioleta em períodos totais de 300 e 600 horas.

3.3 Irradiações gama e ultravioleta

A exposição à radiação gama das amostras foi realizada 
em um irradiador de pesquisa do Instituto de Defesa Quí-
mica, Biológica, Radiológica e Nuclear (IDQBRN), locali-
zado no Centro Tecnológico do Exército, do tipo cavidade 
blindada, com fonte de radiação gama movimentada por um 
sistema pneumático.

A fonte de radiação gama inclui o radionuclídeo 137Cs, 
com atividade de 40 KCi, promovendo uma taxa de dose de 
aproximadamente 1,3 kGy/h, incidente em duas câmaras de 
irradiação em contato com o ar e à temperatura média de 
26ºC, em um volume total de 100 litros [9].

A exposição à radiação ultravioleta foi realizada segun-
do a norma ASTM G-154-16[10], em um equipamento com 
sistema acelerado de envelhecimento para materiais não me-
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tálicos com ultravioleta “B”(UVB) fabricado pela empresa 
Comexim e existente no Laboratório de Ensaios Ambientais 
em Polímeros do Instituto Militar de Engenharia (IME). Os 
tempos de exposição estudados neste trabalho foram de 300 
horas e 600 horas. 

Cada face das amostras expostas foi submetida à metade 
deste tempo total, ou seja, 150 e 300 horas, respectivamente. 
Posicionadas a uma distância de 5 cm das amostras, as lâm-
padas apresentaram emissão ultravioleta com comprimento 
de onda em torno de 306 nm, segundo informações técnicas 
do equipamento. 

3.4 Exame Visual

Com o objetivo de avaliar possíveis mudanças na trans-
parência do policarbonato, induzidas pela exposição às ra-
diações ionizantes, um exame visual foi realizado em cada 
grupo de avaliação.

3.5 Espectrofotometria ultravioleta e visível 

A análise por espectro da absorbância luminosa teve 
como objetivo, avaliar a absorbância dos grupos cromóforos 
existentes no material, após exposição à radiação ionizante. 

Essa medida foi realizada em um espectrofotômetro ul-
travioleta/visível com acessório universal de amostragem 
para refletância, serie Lambda 650, com capacidade de me-
dida em comprimentos de onda na faixa de 190 nm a 900 nm 
e resolução entre 0,17 nm a 5 nm, produzido pela empresa 
PerkinElmer, existente na Central Analítica do Departamento 
de Química Fundamental da Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE). 

4. Resultados e discussões

4.1 Exame Visual

A figura 3 (a) e (b) apresenta o aspecto visual das amos-
tras de Policarbonato não irradiado e irradiado, em doses de 
radiação gama de 130 kGy e 300 kGy, bem como aquele ex-
posto à radiação ultravioleta em tempos totais de 300 horas 
e 600 horas.

Observa-se que as radiações gama e ultravioleta produ-
zem no PC um amarelamento. Essa coloração amarelada foi 
intensificada, no caso da exposição à radiação gama, com o 
aumento da dose. No entanto, na exposição à radiação ultra-
violeta, não é possível, a olho nu, perceber mudanças signi-
ficativas na intensidade de amarelamento, entre as amostras 
expostas a 300 horas e 600 horas dessa modalidade de ra-
diação.

(a)                                    (b)
Fig. 3: Policarbonato não irradiado, exposto as radiações gama (a) 

e ultravioleta (b)

Este comportamento, segundo a literatura, está associado 
ao rompimento das ligações químicas das cadeias macromo-
leculares, principalmente nos grupos carbonilas existentes 
na cadeia principal. 

Essa cisão das cadeias poliméricas produz a formação de 

radicais livres do tipo fenil e fenoxi, bem como anidrido cí-
clico, sendo este último, o mais provável de ser formado, du-
rante a exposição à radiação gama. Os fótons desta última têm 
energia suficiente para promover a ruptura do anél aromático. 

Finalmente, cabe ressaltar que todos esses processos es-
tão associados aos mecanismos de oxidação do material, que 
o conduzem ao amarelamento [8,11].

4.2 Espectrofotometria ultravioleta e visível 

Fig. 4: Curvas de absorbância obtidas por espectrofotometria UV/
VIS para as amostras não irradiadas e expostas a 300 h e 600 h de 

radiação ultravioleta

Os resultados advindos das curvas de absorbância obti-
das para o policarbonato não irradiado e irradiado com doses 
de radiação gama de 130 kGy e 300 kGy, bem como expos-
tos à radiação ultravioleta por períodos de 300 horas e 600 
horas, estão apresentados nas figuras 4 e 5. Em ambos os 
resultados, observa-se que, acima de 400 nm, não ocorrem 
absorções significativas e um platô é observado, indepen-
dentemente da dose, bem como do tempo de exposição.

Fig. 5: Curvas de absorbância obtidas por espectrofotometria UV/
VIS para as amostras não irradiada e irradiadas com doses de 130 

kGy e 300 kGy
Contrariamente, nas bandas de absorção entre 275 e 

400nm, percebem-se dois picos de absorbância e um alarga-
mento, proporcionais ao incremento da dose da radiação ioni-
zante, além de um deslocamento dessas curvas em direção à 
região visível. Os dados referentes à absorbância do material, 
em função da dose de radiação gama e do tempo de exposição 
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à radiação ultravioleta, estão apresentados na tabela 1.
Em síntese, o alargamento dos picos de absorbância se 

deve, conforme mencionado anteriormente, essencialmente à 
formação de novos espécimes químicos resultantes da deposi-
ção de energia no material, em sua interação com a radiação 
ionizante [2,8]. 

Essa deposição promove a excitação eletrônica, ionização, 
que produz a quebra das ligações originais das cadeias mole-
culares, com subsequente formação de radicais livres, com-
postos formados por anéis aromáticos, além da formação de 
“clusters” de carbonos, que contribuem para um aumento da 
absorbância do material, proporcionalmente à dose de radia-
ção gama e do tempo de exposição à radiação ultravioleta [2].

Tabela 1: Resultados das curvas de absorbância para os grupos de 
avaliação

Grupos de avaliação
Comprimentos de onda (picos de absorbân-
cia) 

306nm 350 nm

Não irradiado 0,53 0,53

130 kGy 1,00 0,85

300 kGy 0,86 0,63

300 horas UV 0,81 0,76

600 horas UV 0,83 0,79

4.3 Modificações na banda de energia óptica 
 

Fig.. 6: Curvas  para as amostras não irradiada e irradia-
das por radiação ultravioleta (a) e gama (b)

Tab 2: Resultados obtidos das curvas  para os grupos de 
avaliação

Grupos de 
Avaliação Eg (eV)

Número 
de anéis 

aromáticos no 
cluster

Número de 
carbonos no 

cluster

Não irradiado 3,066 4 125

130 kGy 2,979 4 133

300 kGy 2,969 4 134

300 h UV 3,013 4 130

600 h UV 2,989 4 132

Esses resultados revelaram que ocorre um aumento do 
número de carbonos nos clusters proporcionalmente à dose 
de radiação gama e ao tempo de exposição à radiação ul-
travioleta impactando a estrutura de bandas de energia das 
ligações químicas das cadeias moleculares do Policarbonato. 
Esse aumento do número de carbonos nos clusters, prove-
niente da cisão dessas cadeias, contribui para o incremento 
na entropia do sistema, promovendo, desta forma, uma redu-
ção sistemática no gap de energia (Eg) da banda de energia 
óptica do polímero [2,3].

Segundo a literatura, materiais não metálicos, que evi-
denciem gap de energia entre bandas de aproximadamente 
3,1 e V ou superiores, evidenciarão transparência [12]. 

Os resultados obtidos experimentalmente para o Policar-
bonato (tabela 2) mostram que quando não irradiado, o gap 
de energia assume valor próximo a 3,1 eV, o que lhe confere 
transparência.

Finalmente, com a exposição do material à radiação io-
nizante, observa-se a perda da transparência, devido ao seu 
amarelamento, provavelmente associado à redução do gap da 
banda de energia para valores abaixo de 3,1 eV, conforme se 
observa na tabela 2 [2,12]. 

5. Conclusões
A partir dos resultados apresentados neste artigo, pode-

-se concluir que a metodologia para determinação do gap da 
banda de energia óptica a partir da equação de Tauc é um 
parâmetro útil para caracterizar mudanças nas propriedades 
ópticas do Policarbonato exposto a ambientes degradativos, 
provenientes das radiações ionizantes gama e ultravioleta. 

Essa redução do gap do Policarbonato deve-se, prova-
velmente, às cisões das cadeias poliméricas, ao processo de 
foto-oxidação e a formação de clusters no material, que pro-
movem a consequente redução da transparencia.

.
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RESUMO: Este artigo avalia a utilização do método Superpixel 
based color topographic map segmentation method (SCTMS) na 
classificação de simbologias presentes em cartas topográficas 
matriciais, definidos pelo manual técnico de convenções 
cartográficas do exército brasileiro. O SCTMS possui três 
etapas em seu processo: detecção de bordas, segmentação 
por watershed com união de bacias similares e classificação via 
SVM. A fim de verificar o desempenho do método, foi realizada 
uma comparação entre a classificação manual e a classificação 
do SCTMS de recortes de cartas topográficas. O resultado dessa 
análise apresentou-se favorável, com indicações porém de 
necessidades, de pesquisas futuras com relação aos parâmetros 
adotados no método.

PALAVRAS-CHAVE: Engenharia cartográfica. Processamento 
digital de Imagens. Dupla cor opoente. Watershed. Superpixel. 
SVM. SCTMS.

ABSTRACT: This paper evaluates how Superpixel based color 
topographic map segmentation method (SCTMS) classifies 
symbologies in a digitalized  topographic map, defined by brasilian 
army cartographic convention technical manual. SCTMS has three 
steps in your process: boundary detection, watershed segmentation 
with similar basin union and SVM classification. The method 
evaluation was made by comparison between manual classification 
and SCTMS classification from clips of topographic maps. The 
result of this analysis was favorable, with indications although of 
future research needs regarding the parameters adopted in the 
method.

KEYWORDS: Surveying Engineering. Digital Image Processing. 
Double color oponente.  Watershed. Superpixel. SVM. SCTMS. 

 

1. Introdução
Dentre as fontes de dados geográficos utilizadas na cons-

trução de Sistemas de Informação Geográficos (SIG), encon-
tram-se as cartas topográficas analógicas. Estas podem ser 
digitalizadas matricialmente por meio de escâneres. Nesses 
casos, todas as informações geográficas encontram-se dis-
postas em um único plano de informações colorido que con-
siste de feições lineares, tais como curvas de nível e estradas, 
áreas como vegetações e massas d’água e pontos como edi-
ficações [1, 2].

Ao longo de diversos séculos foram produzidos inúmeros 
exemplares analogicamente que hoje se encontram digitali-
zados por meio de escâneres específicos para este tipo de tra-
balho, dando origem aos mapas matriciais. Com a evolução 
da Cartografia, os mapas passaram a ser criados digitalmente, 
necessitando-se de uma nova forma de armazenamento da 
informação, conhecida como vetorial.

A motivação deste trabalho baseia-se no potencial de in-
formações extraídas dos arquivos vetoriais na aplicação de 
um SIG. Como a aquisição manual dos vetores através das 
cartas matriciais é um processo dispendioso tanto em recur-
sos humanos quanto temporais, o processamento de mapas 
digitais coloridos, em formato matricial, visa facilitar a ex-
tração das informações contidas na carta por meio de auto-
matizações.

De acordo com [3], existem desafios na realização da ex-
tração automática de feições a partir da carta matricial que 
fazem com que a extração direta a partir da cor seja difícil. 
Devido a essas dificuldades na aplicação de métodos auto-
máticos e no elevado custo dos manuais, existe uma grande 
quantidade de produtos matriciais que não possuem o seu 
correspondente vetorial.

A fim de ilustrar esta demanda, no cenário internacional, 
podem-se tomar como exemplos dois centros de distribuição 
de informações geográficas, o United States Geological Sur-
vey (USGS) e o Centro de Sistemas de Informações Geográ-
ficas em Sinica, Taiwan, os quais lançaram mais de 178.000 e 

160.000 cartas matriciais em 2015 e 2006, respectivamente. 
Estes produtos são provenientes de mapeamento histórico, 
recuperado e digitalizado, não possuindo, em sua maioria, o 
correspondente vetorial [4, 5, 6].

No cenário nacional, existem dois grandes órgãos que são 
responsáveis pela cartografia sistemática, o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Diretoria do Ser-
viço Geográfico (DSG). Em pesquisa realizada nos bancos 
de dados desses órgãos em 2016, considerando apenas cartas 
do mapeamento sistemático, foi constatada a existência de 
12.413 cartas topográficas matriciais, das quais 7.556 pos-
suem seu correspondente vetorial, resultando em um mon-
tante de 4.857 cartas a serem vetorizadas [7, 8].

De acordo com [9], este passivo existente criou uma de-
manda no meio científico de tal forma que, nos últimos 45 
anos, foram desenvolvidos diversos métodos para realizar a 
extração de feições em cartas matriciais de forma automáti-
ca, como pode ser visto em [4]. Essa gama de métodos ba-
seia-se na aplicação de diversas técnicas de segmentação de 
imagem colorida, como pode ser visto em [3, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18]. 

Como objeto de estudo, foi escolhido o método super-
pixel based color topographic map segmentation method 
(SCTMS) desenvolvido por [3]. Este método foi aplicado na 
extração das feições da carta, criando classes baseadas nas 
cores das feições. Contudo, tendo em vista a utilização do 
resultado da extração como insumo para vetorização, o ideal 
é que sejam criadas classes para as diferentes simbologias 
presentes no catálogo de símbolos para cartas topográficas 
[19]. Sendo assim, este trabalho tratará da avaliação do mé-
todo SCTMS aplicado com objetivo de extração de feições 
em classes distintas baseadas na simbologia.

2. Fundamentação teórica
O método SCTMS tem por objetivo segmentar a imagem 

em superpixels e classificar estes segmentos, utilizando des-
critores de cor e textura através do método de máquina de ve-
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tor suporte (SVM). Para tal, o método apresenta-se dividido 
em três etapas: detecção de bordas, segmentação e classifica-
ção. Estes passos encontram-se ilustrados na FIG. 2.1, a qual 
contém um exemplo do resultado de cada um deles.

Primeiramente, aplica-se o mecanismo da dupla cor opo-
nente proposto por [20], a fim de se obter uma imagem com 
destaque das feições lineares. Este método possui como ori-
gem uma das modelagens biológicas do sistema visual hu-
mano, relacionado à detecção de bordas em imagens colo-
ridas. São utilizados os descritores de cor, apresentado em 
[21], baseados na existência de dois canais neurais, presentes 
no sistema visual humano, com a função de transmitir infor-
mação de cor no caminho entre a retina e o córtex [22].

Em seguida, aplica-se o método do crescimento de bacias 
(watershed), proposto por [23] sobre esta imagem de bordas. 
Este método de segmentação possui como uma de suas ca-
racterísticas a segmentação excessiva de imagens. Para mi-
nimizar este efeito, [3] propõe a geração de uma imagem em 
superpixels, cuja geometria é definida a partir da união de 
segmentos adjacentes que obedeçam um critério de similari-
dade, baseado na distância euclidiana no espaço de cores CIE 
L*a*b*, definido em [24]. 

Este critério de similaridade é definido da seguinte forma: 
Os superpixels i e j serão unidos se e somente se i for o mais 
semelhante de j e vice-versa e, a distância entre eles deve ser 
menor que uma tolerância estipulada (tol). O superpixel mais 
semelhante a outro é o que possuir menor distância dentre 
todos os adjacentes. A distância utilizada no calculo da to-
lerância e na definição do superpixel mais similar é definida 
no espaço das médias das componentes de cor,  e esta 
apresentada na Eq. 1.

  (1)

Definida a geometria dos superpixels, são geradas 12 
imagens para serem empregadas como descritores no SVM, 
de acordo com a lista a seguir:
• Média: medida de cor, definido pela média dos pixels atra-

vés da Eq. 2. Onde: i corresponde ao i-ésimo superpixel,  
ni é a quantidade de pixels em i e Mi é a média dos pixels 
de i, gerando, para cada componente, as imagens : 

    (2)

Fig. 1 – Diagrama de fluxo do SCTMS com exemplos de cada etapa. (a) Imagem original. (b) Imagem de intensidade 
de bordas. (c) Imagem original sobreposta aos polígonos gerados na etapa de segmentação por superpixel (d) Resultado da 
classificação via SVM.
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• Desvio padrão: medida do contraste das intensidades pre-
sentes em um superpixel, definida através da Eq. 3. Onde: 
Di  corresponde ao desvio padrão dos pixels de i, gerando, 
para cada componente, as imagens : 

    (3)
 

• Suavidade: medida de ruído presente em um superpixel, 
calculada através do desvio padrão, de acordo com a Eq. 4. 
Onde Si corresponde à suavidade do superpixel i, gerando, 
para cada componente, as imagens: .

    (4)

• Entropia: medida de variabilidade, utilizada para descrever 
a intensidade de compactação de um superpixel, definida 
pela Eq. 5. Onde nxk

 corresponde à quantidade de pixels 
com intensidade x

k
 dentro do superpixel i e Ei representa a 

entropia do superpixel i, gerando, para cada componente, 
as imagens: .

   (5)

A classificação é dividida em duas etapas: preparo e 
treinamento. No preparo, são selecionadas amostras para 
cada classe desejada. Neste trabalho deseja-se classificar 
cada simbologia em sua respectiva classe e para exemplificar 
a diferença entre este tipo de classificação e a utilizada por 
[3], pode-se observar a Fig. 2, a qual representa a classe 
manguezal [19]. A classificação adotada em [3] considera 
as linhas azuis, verdes e o fundo desta simbologia como 
pertencendo a três classes distintas. Contudo, neste trabalho, 
a simbologia como um todo será classificada em apenas uma 
classe.

Fig. 2 – Simbologia representante da classe manguezal. Fonte: [19]

• Para a fase de treinamento do classificador, faz-se neces-
sário a escolha do kernel e dos parâmetros deste. A fim 
de selecioná-los, foi utilizada a concatenação dos métodos 
k-fold cross-validation e grid-search [25]. Além disto, por 
se tratar de uma classificação com múltiplas classes, foi 
escolhido o método um contra um [3, 25, 26, 27].

3. Experimentos
 O método para extração de simbologias foi aplicado em 

extratos de quatro cartas distintas retiradas do Banco de da-
dos Geográficos do Exército (BDGEx), de acordo com a Ta-
bela 1, todas com resolução de 600 dpi [7]. Todos os recortes 
foram selecionados em cartas com qualidade ruim, com mui-
tas regiões apresentando cores misturadas e falsa-cor.

A fim de avaliar a qualidade da classificação, foi utiliza-
da a medida F1, média harmônica entre a precisão e a sen-
sibilidade [3], comparando-se o resultado obtido através do 
SCTMS com uma classificação manual. Esta métrica con-
siste em um estimador de acurácia, o qual apresenta valores 
pertencentes ao intervalo [0,1], sendo 0 e 1, classificações 
totalmente falhas e perfeitas de cada classe, respectivamente.

Tab 1: Materiais utilizados 

Nome da carta Escala Dimensões

Limoeiro 1:100.000 676 x 747

Tapira 1:100.000 804 x 721

Brasília 1:250.000 896 x 711

Santos 1:250.000 750 x 506

Nas etapas do SCTMS, existem alguns parâmetros a se-
rem definidos pelo usuário. De acordo com Liu et al. (2016) 
[3], a variação destes parâmetros possui influência insignifi-
cante no resultado da classificação. Desta forma, os mesmos 
foram definidos para os experimentos realizados neste traba-
lho como:
• Detecção de bordas: desvio padrão do filtro gaussiano (σ = 

1.0); pesos dos canais oponentes (w1=0 e w2= 0,6); número 
de orientações (Nθ=16).

• Segmentação: tolerância para união (tol=5). Tal valor foi 
adotado com a finalidade de reduzir a quantidade de uniões 
indesejadas.

• Classificação: quantidade de divisões do k-fold cross-va-
lidation (k = 5); demais parâmetros definidos através de 
grid-search.

 As classes para as amostras de treinamento foram defini-
das de acordo com a lista a seguir:
• Preto: grid (na cor preta), toponímias de localização, con-

tornos de estrada, edificações, cercas, trilhas, ferrovias, 
barragens e ponto cotado confirmado;

• CN: linhas na cor sépia, representando: curvas de nível, 
cotas e pontos cotados;

• Hidro_1: linhas na cor azul, representando: trechos de dre-
nagem, rios (temporários e permanentes), borda de massa 
d’água, toponímias de hidrografia, aquedutos e grid;

• Hidro_2: áreas na cor azul caracterizando massas d’água;
• Veg_1: vegetações que possuem simbologia simples na cor 

verde;
• Veg_2: vegetações com simbologia complexa composta 

por círculos verdes sobre cor de fundo (geralmente branca 
ou bege), de acordo com a Fig. 3;

• Veg_3: vegetações com simbologia complexa composta 
por regiões “rajadas” verdes sobre cor de fundo (geralmen-
te branca ou bege), de acordo com a Fig. 3;

• Veg_4: vegetações com simbologia simples na cor de fun-
do (geralmente branca ou bege);

• Verm_1: parte vermelha das estradas com simbologia sim-
ples na cor vermelha escura;

• Verm_2: área urbana com simbologia complexa de pontos 
vermelhos sobre cor de fundo (geralmente branca ou bege) 
com simbologia simples vermelha clara, de acordo com a 
Fig. 3;

Alagada: representa a simbologia complexa composta por li-
nhas azuis sobre cor de fundo (geralmente branca ou bege), 
de acordo com a Fig. 3.
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Fig. 3 – Exemplos das classes definidas a partir de simbologias 
complexas

4. Resultados
As medidas F1 encontradas pelas comparações entre a clas-

sificação manual e via SCTMS dos recortes apresentados na 
Tabela 1 estão dispostos na Tabela 2. As células sem valores sig-
nificam que a classe não estava presente no recorte considerado. 

Tab 2: Medidas F1 da comparação entre o resultado do SCTMS e 
o da classificação manual

Classe Limoeiro Tapira Brasilia Santos Média

Preto 0.7082 0.6571 0.5306 0.5675 0.6159

CN 0.5540 0.7025 0.4814 0.5008 0.5597

Hridro_1 0.7198 0.6428 0.6494 0.5697 0.6454

Hidro_2 0.9115 -- 0.9598 0.9696 0.9470

Veg_1 0.9340 0.8312 0.5948 0.6787 0.7597

Veg_2 0.6758 0.9125 0.8606 0.6137 0.7656

Veg_3 0.9280 0.9207 0.8375 0.4997 0.7965

Veg_4 -- -- -- 0.7277 0.7277

Verm_1 0.7173 0.7733 0.8030 0.4939 0.6969

Verm_2 0.7445 0.7742 0.9019 -- 0.8069

Alagada -- -- -- 0.6271 0.6271

Analisando-se a Tabela 2, percebe-se que, em alguns casos, o 
resultado da classificação apresentou desempenho relativamente 
baixo, principalmente no recorte feito na carta de Santos, na qual 
duas classes apresentaram medida F1 inferior a 0.5. Contudo, 
comparando-se os resultados obtidos com os apresentados em [3], 
observa-se que o desempenho do método para reconhecimento 
de simbologias apresenta resultado semelhante ao da literatura. 
Considerando-se a média do resultado para cada classe, observa-
-se que o desempenho do SCTMS apresentou-se favorável à clas-
sificação de simbologias para as regiões testadas, apresentando 
maior dificuldade na identificação das curvas de nível.

5. Conclusões
Foi avaliado o desempenho do método SCTMS na classifi-

cação de simbologias em cartas topográficas matriciais. Os resul-
tados mostram que o método apresenta-se deficiente para alguns 
casos. Contudo, apresenta-se coerente com a literatura correspon-
dente à aplicação na extração de feições classificadas por cores. 
Sendo assim, são necessárias avaliações mais profundas nesta 
nova aplicação, visto que, ao tentar classificar as simbologias, os 
parâmetros que a priori eram pouco influentes no método podem 
tomar novas proporções. 
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi produzir compósitos forma-
dos por uma matriz de carbeto de silício (SiC), com adição de óxido 
de grafeno (GO). Para a síntese do GO foi utilizado o método de 
Hummers modificado. As amostras de SiC e SiC/GO foram pro-
cessadas pelo processo de Sinterização por Plasma (SPS - Spark 
Plasma Sintering). 
Além disso, outras amostras de SiC e SiC/GO foram sinterizadas 
na presença de fase líquida, na presença dos aditivos alumina 
(Al2O3) e Ítria (Y2O3). A dispersão de GO foi caracterizada por mi-
croscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia Raman. 
Os compósitos finais foram avaliados em termos de densidade, 
dureza e análise de superfície de fratura.
Foi observado que a densificação aumentou com a presença de 
aditivos e permaneceu aproximadamente constante com a adição 
de GO, enquanto a dureza diminuiu com a adição de GO, o que é 
um indicativo de aumento da tenacidade.
PALAVRAS-CHAVE: Óxido de grafeno. Carbeto de silício. 
Compósitos cerâmicos.

ABSTRACT: The objective of this work was the production of the 
silicon carbide (SiC)/graphene oxide (GO) composite. A modified 
Hummers method was carried out to synthesize GO. SiC and SiC/
GO samples were sintered by Spark Plasma Sintering (SPS). Be-
sides, other SiC and SiC/GO samples were sintered in presence of 
liquid phase by adding alumina (Al2O3) and yttria (Y2O3).
GO was characterized by scanning electron microscopy (SEM) and 
Raman spectroscopy. Final composite samples were evaluated in 
terms of density, hardness and fracture surface analysis. 
It was observed that the densification increased with the presence 
of additives and remained approximately constant by the addition 
of GO, whereas the hardness decreased with the addition of GO, 
which is indicative of toughness increasing. 

KEYWORDS: Graphene oxide. Silicon carbide. Ceramic 
composites. 

 

1. Introdução
Na esfera de materiais compósitos, o grafeno está em 

evidência em função de suas excelentes propriedades me-
cânicas, térmicas, elétricas, ópticas, podendo ser inclusive 
incorporado em diferentes materiais, como metais [1], po-
límeros [2] ou cerâmicos [3], com a finalidade de melhorar 
suas propriedades.

Existem inúmeras rotas para a produção do grafeno, porém, 
para a sua obtenção em larga escala aliada a uma elevada pu-
reza, muitas dificuldades ainda são enfrentadas. Neste trabalho 
o procedimento empregado foi baseado na utilização de uma 
dispersão aquosa de óxido de grafeno (GO), que possibilita a 
mistura e homogeneização com o SiC [4,5,6]. O GO é um im-
portantíssimo derivado do grafeno com uma estrutura de carbo-
no organizada em domínios sp2 e sp3, e possui diferentes grupos 
funcionais como carboxilas, hidroxilas, carbonilas e epóxidos.

Outro material de grande importância e um dos cerâmi-
cos mais estudados é o carbeto de silício. Os primeiros re-
gistros de sua observação foram em 1824 por Berzelius, e 
sua síntese foi inicialmente proposta por Acheson em 1892, 
dando origem a um método utilizado industrialmente na atu-
alidade [7, 8]. De acordo com Serviço Geológico dos EUA 
[9], o Brasil é quinto maior produtor de SiC, atrás da China, 
Noruega, Japão e México.

Alumina (Al2O3) e a ítria (Y2O3) são pós-aditivos sendo 
geralmente misturados ao SiC, para reduzir a temperatura 
de sinterização, aumentar sua densificação e, portanto, seu 
desempenho. Como o SiC é uma cerâmica de alta dureza, o 
propósito da adição de GO em uma matriz de SiC é aumentar 
a tenacidade do produto final. O GO foi adicionado ao SiC 
puro (com e sem aditivos) para verificar a influência deste 
material nas propriedades dos compósitos. Outros autores 
estudaram a incorporação de grafeno em materiais cerâmi-
cos. Miranzo et al. [10] observaram que a incorporação de 
grafeno no SiC resultou em um aumento da condutividade 

elétrica do compósito. Walker et al. [11] analisaram a incor-
poração de grafeno em nitreto de silício e relataram aumento 
da tenacidade à fratura, diminuição da dureza e descobriram 
que as folhas de grafeno atuam como barreiras, impedindo a 
propagação de trincas. 

2. Materiais e Métodos

2.1 Materiais

O carbeto de silício usado neste trabalho foi β-SiC, co-
mercialmente disponível na Sky Spring Nanomaterials, Inc., 
com distribuição de tamanho de partícula d50 de 40 nm, den-
sidade de 3,21 g/cm3 e 99% de pureza. A alumina utilizada 
foi a CT 3000 LS SG calcinada da Almatis do Brasil Ltda., 
com d90 de 2,0 μm e d50 de 0,5 μm, densidade de 3,95 g/
cm³ e 99,8% de pureza. A ítria utilizada foi a do tipo REO da 
Alfa Aesar, com granulometria de 50 a 70 nm, densidade de 
5,01 g/cm³ e 99,995% de pureza. Os flocos de grafite foram 
de Sigma-Aldrich 332461, +100 mesh (≥75%) e densidade 
de 1,90 g/cm³. Os seguintes materiais foram utilizados como 
reagentes para produzir GO: ácido sulfúrico P.A. (H2SO4) 
da Vetec, com 95 a 99% de pureza; nitrato de potássio P. A. 
(KNO3), da Vetec, com 98% de pureza; permanganato de po-
tássio (KMnO4) da J. Baker, com 97% de pureza.

2.2 Produção do GO

Para produzir GO foi utilizado o método de Hummers 
modificado [4, 5, 6], conforme as seguintes etapas:

1. Intercalação: consistiu na mistura e agitação magnética 
de 5 g de grafite, 4,5 g de KNO3 e 169 ml de H2SO4, em um 
béquer, durante 10 minutos.

2. Oxidação: foi adicionado à mistura 5 partes de 4,5 g de 
KMnO4 a cada 20 min, e a mistura foi mantida em um banho 
de gelo.



46    RMCT VOL.35 Nº3 2018REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3. Término da oxidação: realizado com adição lenta de 
15 ml de peróxido de hidrogênio (H2O2) 30 volumes, com 
agitação por 2h.

4. Esfoliação: uma solução de 500 ml diluída, contendo 
3% de H2SO4 e 0,5%, de H2O2 foi adicionada à mistura, e a 
agitação mantida durante 12 h.

5. Lavagem: o volume da mistura foi distribuído em tu-
bos do tipo Falcon de 50 ml e, em seguida, utilizada uma cen-
trífuga modelo Excelsa II 206-BL, com parâmetros de ope-
ração de 5000 rpm por 30 min; ao final da centrifugação os 
sobrenadantes foram descartados. A mesma solução diluída 
de H2SO4 e H2O2 utilizada na etapa anterior foi misturada à 
parte sedimentada dos tubos; os quais estes foram novamen-
te centrifugados a 5000 rpm durante 30 min, seguido pelo 
descarte dos sobrenadantes. Este processo foi repetido mais 
10 vezes. Por fim, as misturas foram lavadas mais 5 vezes, 
usando apenas água deionizada ao invés da solução.

A solução coloidal (ou dispersão) de GO obtida apresen-
tou uma cor característica marrom clara. Após a secagem no 
forno Odontobras EL 1.1 por 12 h a 80ºC, o material foi ca-
racterizado.

2.3 Caracterização do GO

O GO foi caracterizado em um Microscópio Eletrônico 
de Varredura (SEM) FEI, modelo Quanta 250 FEG, para ava-
liar sua morfologia.

A análise de espectroscopia Raman foi realizada usan-
do um espectrômetro Raman modelo BWS415-785H - Ge-
mRam, BWTEK, laser vermelho (785 nm), faixa de var-
redura de 175-2600 cm-1, 20% de intensidade e tempo de 
radiação de 65 segundos.

2.4 Produção dos compósitos SiC/GO

Inicialmente, foram preparadas duas misturas diferentes, 
denominadas A e B. A mistura A foi produzida com 100% de 
SiC e a mistura B com 95% de SiC e 5% de aditivos (% em 
peso), conforme sugerido por Lima [12]. Os aditivos foram 
utilizados na relação de acordo com o ponto eutético (tem-
peratura mais baixa de fusão de 1826ºC), que corresponde a 
3,18% em peso de Al2O3 e 1,82% em peso de Y2O3 [13], em 
quantidades menores do que as utilizadas por outros autores 
[10].

A homogeneização dos pós foi realizada em um agitador 
mecânico (Fisatom, modelo 713) adaptado com uma haste de 
vidro, usando éter etílico P.A., para as duas misturas iniciais 
(A e B) numa proporção de 1 g dos pós para 1 ml de éter.

Outras duas misturas foram preparadas, denominadas A1 
e B1, obtidas pela adição de 4 vol.% de GO. As misturas 
foram secas num forno (Elka) a 80°C por um período de 4 
dias. Após a secagem, os pós foram peneirados com o auxílio 
de um agitador de peneiras, da marca GF, modelo TWB, com 
agitação máxima (25 Hz) em uma peneira de 0,325 mm por 
um período de 15 min.

Após a preparação das misturas (A, B, A1 e B1), a conso-
lidação das amostras foi realizada pelo processo de sinteriza-
ção por plasma (SPS) no equipamento “DR. SINTER LAB 
Jr. “, modelo SPS 211 LX,  a uma temperatura de 1850°C, 
produzindo três amostras de cada mistura.

2.5 Caracterização dos compósitos SiC/GO

A densidade dos materiais sinterizados foi determinada 

de acordo com o método de Arquimedes [14].
A análise de dureza Vickers foi realizada com o auxílio 

de um microdurômetro MICROMET Buehler, modelo 2003, 
que possui carga máxima de 1,00 kgf e tempo de aplicação 
de 30 s. A dureza foi calculada pelas medidas das diagonais 
formadas pelo indentador piramidal de base quadrada.

Amostras contendo GO não formaram indentações bem 
definidas, mesmo com a aplicação da carga máxima do in-
dentador durante o ensaio de dureza, tornando impossível 
medir as diagonais para obtenção dos resultados. Dessa for-
ma, as amostras contendo GO, foram submetidas a um im-
pacto mecânico, levando à fratura, sendo assim possível ana-
lisar a superfície fraturada por microscopia. O equipamento 
utilizado foi o MEV FEI, modelo Quanta 250 FEG.

3. Resultados e Discussão

3.1 Caracterização do GO

Na Fig. 1, observa-se o aspecto morfológico de GO, onde 
são notadas as dobras características deste material devido 
a interações entre seus grupos funcionais oxigenados; assim 
como o grande tamanho das folhas, com dimensões laterais 
da ordem de dezenas de micrômetros.

A Fig. 2 mostra o espectro Raman da amostra GO após 
a secagem. As bandas G (1586 cm-1) e D (1309 cm-1) foram 
identificadas, sendo respectivamente relacionadas à hibrida-
ção sp² e aos defeitos presentes na estrutura [15]. A razão 
de intensidade ID/IG (~ 1,34) é superior a 1, o que pode ser 
associado à redução do GO [16]. Este resultado pode ser ex-
plicado por uma possível redução térmica durante a análi-
se Raman, em função da intensidade do laser aplicado e/ou 
tempo de exposição, ou mesmo durante a secagem realizada 
a 80°C por 12 h.

3.2 Caracterização dos compósitos SiC

A densidade média das amostras (A) SiC, (A1) SiC/GO, 
(B) SiC (com aditivos Al2O3 + Y2O3) e (B1) SiC/GO (com 
aditivos) é mostrada na Tab. 1.

Fig. 1 - Imagem de MEV do GO, mostrando um floco grande e 
suas respectivas dobras.
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Fig. 2 – Espectro Raman do GO, mostrando as bandas D e G 
características do grafeno e seus derivados.

As amostras A1 (produzidas com SiC e GO sem a pre-
sença de aditivos) apresentaram os menores valores de den-
sidade. A partir da comparação dos resultados exibidos na 
Tabela 1, é possível garantir que a densificação aumentou 
com a presença de aditivos e foi aproximadamente constante 
com a adição de GO.

Embora tenha sido aplicada a carga máxima e utilizado 
o tempo mais longo do microdurômetro, as extremidades 
das diagonais eram visíveis somente em amostras sem GO, 
conforme indicado pelas setas da Fig. 3 (a). Não sendo, en-
tão, possível observar a formação das diagonais nas amostras 
com GO, o que, por sua vez, indica o possível aumento da 
tenacidade à fratura das amostras com adição de óxido de 
grafeno.

Os resultados de dureza média das amostras estão rela-
cionados na Tabela 2. Os valores encontrados para a dureza 
do SiC puro e SiC na presença de aditivos são compatíveis ao 
encontrados na literatura [12].

Tab 1. Densidade média das amostras A, A1, B e B1.
Mistura Densidade média (g/cm³)

A 2,67 ± 0,13

A1 2,56 ± 0,05

B 3,01 ± 0,07

B1 2,91 ± 0,05

Fig. 3 – Imagens de MEV das amostras com indentações de ensaio 
de dureza (a) SiC+aditivos e (b) SiC/GO+aditivos. As setas indi-

cam as pontas das diagonais das indentações somente nas amostras 
sem GO.

Comparando as amostras sem os aditivos (A e A1), há 
uma redução na dureza de cerca de 46% em relação às 
amostras contendo GO. Na presença de aditivos (B e B1), 
este decréscimo da dureza é de 24%. A diminuição da du-
reza nas amostras com GO é outro indicativo de que existe 
um aumento na tenacidade à fratura [3, 11]. Os valores de 
dureza dos compósitos (SiC/GO com ou sem aditivos) fo-
ram inferiores aos observados por outros autores (redução 
de 18,3 GPa [10] para 16,41 GPa e 10,23 GPa, respec-
tivamente com ou sem aditivos, conforme observado na 
Tab. 2).

Tabela 2. Dureza média das amostras A, A1, B e B1.

Mistura Dureza média (GPa)

A 18,82 ± 0,76

A1 10,23 ± 0,37

B 21,53 ± 0,58

B1 16,41 ± 0,35

3.3 Superfície de fratura

A Figura 4 mostra as imagens MEV das superfícies de 
fratura das amostras. Na Figura 4 (a) e (b), relacionadas à 
amostra A (apenas SiC), é possível verificar a homogeneida-
de devido coalescimento e crescimento dos grãos SiC. Nas 
Figuras 4 (c) e (d), amostra A1, observa-se que a superfície 
da fratura é lisa e coberta com folhas, indicando a presença 
de grafeno. Na Figura 4 (e) e (f), amostra B, mostra-se que 
a fratura ocorreu de maneira intergranular. Na Figura 4 (g) e 
(h), amostra B1, é possível verificar a presença de folhas GO 
muito finas, aparentemente retiradas da superfície.
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Fig. 4 – Imagens de MEV: (a, b) amostra A, (c, d) amostra A1, (e, f) amostra B, (g, h) amostra B1. As setas indicam as folhas de GO.

4. Conclusões
Este trabalho mostra a viabilidade da utilização do GO 

como reforço para o SiC sinterizado na presença de aditivos 
convencionais de sinterização.

A presença do GO não alterou significativamente a densi-
dade do compósito, quando comparado ao SiC puro ou sinte-
rizado na presença de aditivos.

Verificou-se que a incorporação de óxido de grafeno ao 
carbeto de silício provocou redução da dureza, o que indica 
um possível aumento da tenacidade à fratura.
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