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ALGUMAS NOTAS SOBRE O PROBLEMA DA ACELERAÇÃO DO UNIVERSO   

 

Vanessa Amaral de França1; Fábio Cabral Carvalho2, Edésio Miguel Barboza Jr.3  

 

RESUMO:  

Um dos principais problemas na interface entre física fundamental e cosmologia é entender o 
mecanismo responsável pela aceleração recente do Universo. Em princípio, esse fenômeno pode ser 
o resultado de um processo físico desconhecido envolvendo ou modificações na teoria de gravitação 
ou a existência de novos campos em física de altas energias, que leva a ideia de uma componente de 
energia escura. Neste trabalho analisamos dois modelos que divergem na forma de explicar a 
recente aceleração cósmica, pois um nos leva à ideia de uma componente de energia escura que 
domina a evolução atual do Universo sendo este todo baseado na relatividade geral, já o outro se 
trata de uma possibilidade de modificação na relatividade geral sem introduzir novos graus de 
liberdade e preservando todas as suas simetrias, onde são adicionados termos proporcionais a 
potências do escalar de Ricci R à lagrangiana de Einstein-Hilbert.  

  PALAVRAS-CHAVE: Cosmologia; Aceleração do universo; gravidade f(R). 

 

INTRODUÇÃO 

O Modelo Cosmológico Padrão (MCP) tem como base, o princípio cosmológico, segundo 
o qual o Universo é homogêneo e isotrópico; e a Teoria da Relatividade Geral (TRG). No MCP o 
universo inicia sua evolução com densidade e temperatura extremamente altas. A história da 
Cosmologia Moderna começou 1917, quando Albert Einstein aplicou sua TRG à Cosmologia. 
Einstein obteve um modelo de universo dinâmico, mas introduziu um termo extra, posteriormente 
chamado de constante cosmológica, para obter uma solução estática, pois na época acreditava-se 
que o Universo não evoluía dinamicamente. Em 1929, no entanto, o astrônomo americano Edwin 
Hubble mostrou que as galáxias estão continuamente afastando-se umas das outras, com 
velocidades de recessão proporcionais as suas distâncias. A partir desses resultados, Hubble 
concluiu que todo o universo está se expandindo, como havia sido previsto teoricamente em 1922 
pelo físico e matemático russo Alexander Friedmann, quando resolveu as equações de campo de 
Einstein sem a constante cosmológica. Em 1965, Arno Penzias e Robert Wilson descobriram a 
Radiação Cósmica de Fundo (RCF) em microondas e confirmaram as previsões do MCP feita por 
George Gamov, Ralph Alpher e Robert Herman em 1948.  
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Em 1989, a NASA lançou o satélite Cosmic Background Explorer (COBE) com o objetivo de 
estudar propriedades da RCF. Os resultados obtidos pelo COBE revelaram o espectro de corpo 
negro e os primeiros traços de anisotropias da RCF. Como previsto pelo MCP, as anisotropias da 
RCF estão associadas à formação de estruturas em larga escala, tais como os galáxias e 
aglomerados de galáxias, e são chamadas de "sementes", pois estão associadas à flutuações 
quânticas ocorridas ocorridas no Universo muito primordial. As descoberta do COBE foram 
premeadas com Premio Nobel de Física de 2011. 

Em 2001, a NASA lançou a sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), que 
está em funcionamento até hoje.  Esta sonda tem instrumentos capazes de realizar medições muito 
mais precisas do que aquelas feitas pelo COBE das anisotropias de larga escala que existem por 
todo o céu. Como esperado, o WMAP mapeou diferenças extremamente pequenas de temperatura 
presente na RCF e mostrou que as anisotropias eram da ordem de uma parte em cem mil. Os dados 
WMAP revelaram que o Universo possui seção espacial plana, favorecendo as teorias de Universo 
inflacionário. 

Em 1998 medidas de distância de supernovas do tipo Ia revelaram que o Universo está se 
expandindo de forma acelerada. Até então, acreditava-se que o Universo era uma mistura de quatro 
componentes: bárions, fótons, neutrinos e a matéria escura.  Como um Universo com esta 
composição de matéria-energia não acelera, tornou-se necessário introduzir uma nova componente 
de energia. Assim, a constante cosmológica foi resgatada, e hoje acreditamos que o conteúdo de 
matéria-energia do Universo é formado aproximadamente por 30% de matéria bariônica, radiação e  
matéria escura e 70% de energia escura. A energia escura tem pressão negativa e não aglomera.  O 
maior paradigma da Cosmologia atual é entender a natureza Física da energia escura, visto que ela 
possuí propriedades inesperadas tais como,  exercer pressão negativa e não aglomerar. 

Devido a essas dificuldades, teorias de gravidade modificada tem recebido mais atenção  
na literatura, pois nestes cenários os dados de medidas de distância de supernovas  podem ser 
explicados sem a necessidade de se postular uma nova componente de energia. Entre as inúmeras 
alternativas para a teoria da gravitação de Einstein, destacamos as teorias que incluem invariante de 
curvatura de ordem superior, particularmente,  as teorias de gravidade f(R).  Essas teorias são 
bastante genéricas, e podem ser estudadas em dois formalismo distintos: o métrico e o de Palatini. 
Neste trabalho veremos especificamente as teorias f(R) no formalismo métrico, apresentando de 
forma abrangente os aspectos mais importantes da teoria.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto foi desenvolvido no período de agosto de 2011 a julho de 2012, durante a sua 
realização abordamos em forma de seminários e discussões o tema desenvolvido. O trabalho 
envolveu o desenvolvimento de teorias e a manipulação de dados observacionais. Realizamos testes 
estatísticos de modelos cosmológicos utilizando a linguagem de programação Fortran. Para  colocar 
vínculos nos modelos utilizamos  dados de medidas de distância de supernovas, medidas do ponto 
de oscilação acústica bariônica e medidas do parâmetro de Hubble.   Para a confecção dos nossos 
trabalhos para apresentações em congressos, por exemplo, usamos o a linguagem  Latex. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente estudamos o MCP, onde o elemento de linha (métrica) para qualquer espaço-
tempo consistente com o princípio cosmológico pode ser escrito na forma: 
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onde  é o tempo físico,  é um fator de escala, e representa o elemento de linha sobre o 
espaço tridimensional de curvatura constante. Em coordenadas esféricas, temos: 

 

No formalismo da RG, o comportamento dinâmico do sistemas físicos é determinado pelas 
equações de Einstein: 

, 

onde Gμν é o tensor de Einstein, Rμν são as componentes do tensor de curvatura de Ricci, R é a 
curvatura escalar (escalar de Ricci), gμν são as componentes do tensor métrico (métrica), Λ é a 
constante cosmológica, Tμν são as componentes do tensor de energia-momento que descreve o 
conteudo de matéria-energia em um dado ponto do espaço-tempo e G é a constante universal da 
gravitação.  

          Para obter as equação de movimento do MCP, inicialmente calculamos as conexões métricas, 
que representam uma medida de quanto um dado referencial não é inercial. A expressão geral das 
conexões: 

.  

As componentes não-nulas: 

  

 Continuando com os cálculos das quantidades geométricas calculamos as componentes do 
tensor de Ricci (Rμν). A expressão geral para a dedução das componentes do tensor de Ricci é 

.  

Resumidamente, os resultados dos cálculos de todas as componentes do tensor de Ricci são: 
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Tomando o traço do tensor de Ricci obtemos o escalar de Ricci (R), que pode ser calculado a partir 
da expressão: 

,  

Resolvendo temos então que R é: 

 

 

 O conteúdo de matéria do Universo é dado pelo tensor energia-momento e deve obedecer a 
equação de conservação: 

 

Para um Universo modelado como um fluido perfeito obtemos a equação de continuidade: 

.  

 

A equação de Friedmann é obtida a partir da componente 00 das equações de Einstein 

 

Esta equação mostra como cada componente de energia do Universo evolui à medida que a 
temperatura diminui e o Universo expande.  
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Teoria f(R) da gravidade 

  O modelo cosmológico mais simples baseado em teorias f(R) de gravidade, pode ser obtido  
partir da ação 

  
As equações de movimento podem ser obtidas da forma usual aplicando o princípio da mínima 
ação. Assim, seja 

 

 

onde  e , 

 

Precisamos encontrar  e , temos que 

, 

então partindo da variação do escalar de Ricci 

 
teremos que variar a tensor de Ricci 

 

Esta é a fórmula de Palatini, tendo como , fica, 

 
 

Fazendo a variação da conexão, obtemos: 

 
Reagrupando os termos, podemos reescrever a variação da conexão como 

 
Podemos ver que o segundo e o terceiro termo da equação anterior se cancelam. Aplicando a 
distributividade (I), 
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Agora, trocando só no segundo termo , teremos 

 
Portanto, 

 

Então, o termo de  se reduz a 

 
Substituindo as expressões encontradas na variação do tensor de Ricci: 

 
Após reagrupar alguns termos, obtermos: 

 

Após algumas manipulações algébricas, podemos reescrever  da seguinte forma: 

 

Multiplicando os termos por , teremos 

 

trocando  e  

 

Essa mudança resulta em 

 

Substituindo em , 
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Agora, substituindo o na variação da ação, obtemos 

 

As equações de campo são então dadas por: 

 

 Quando e  recuperamos as equações de campo da RG, i. e.: 

 

onde  . 

 

CONCLUSÃO 

Os dois modelos estudados conseguem explicar a aceleração do universo, mas de forma diferente, 
porém ambos apresentam problemas, pois na abordagem do MCP, o Universo é composto por 
diversos tipos de componentes, cerca de 73% do Universo é constituído pela energia escura, mas 
não sabemos muita coisa sobre esse constituinte do Universo só que tem a pressão negativa, já em 
gravidade f(R) não introduz nenhum tipo de energia exótica e explica a expansão como um 
problema na geometria do universo, ou seja, modificando a parte geométrica das equações de 
campo de Einstein, porém alguns desses modelos apresentam problemas de instabilidade, que vem 
sido resolvidos atualmente, por esse motivo pelos dois modelos vistos em nosso estudo o mais 
viável para explicar a aceleração cósmica seria a teoria de gravidade f(R). 

É importante alertar sobre a importância de se analisar os dois modelos do mesmo modo crítico, 
pois o ponto fundamental para a Cosmologia atual é abrir espaço para que sejam discutidos modelos 
ou teorias, com propósito de se aprimorar um modelo específico, ou até mesmo para criar uma 
teoria que reuna várias hipóteses. 

 

AGRADECIMENTOS 

Ao apoio financeiro dado pelo CNPQ. 

 

REFERÊNCIAS 

A. G. Riess et al., Astrophys. J., 607,665 (2004). 

Anais do VIII SIC 33

ISBN 978-85-7621-051-1



 

 

B. P. Schmidt et al., Astrophys. J. 507,46 (1998). 

CHIBA, T.; et al. Solar system constraints to general f(R) gravity. Phys. Rev. D 25, 124014(2007). 

D. N. Spergel et al., Astrophys. J. Suppl. 170, 377 (2007). 

FAGUNDES, H. V. Modelos Cosmológicos e aceleração do universo. Revista Brasileira de Ensino 
de Física, n. 2, p. 247 – 253, jun. 2002.z 

G. F. Smoot et al., Astrophys. J. 396, L1 (1992). 

J. C. Mather et al., Astrophys. J. 354, L37 (1990). 

J. S. Alcaniz and F. C. Carvalho, Eur. Phys. Lett. 83, 29001 (2008). 

LIMA, J. A.S. Cosmologia, quintessência e aceleração do universo. Revista USP, n.62, p 134-147, 
jun./ago. 2007. 

MOTOHASHI, H.; et al. f(R) Gravity and its Cosmological Implications. arXiv:1101.0716v1 
[astro-ph.CO] 4 Jan 2011.  

PERLMUTTER et al., Astrophys. J. 517,565 (1999). 

P. M. Garnavich et al., Astrophys. J. 509,74 (1998). 

RIESS, et al., Astron. J.116, 1009 (1998). 

SOTIRIOU, P. T.; et al. f(R) theory of gravity. arXiv:0805.1726v4 [gr-qc] 4 Jun 2010. 

WEINBERG, S. The Expansion of the Universe: Spacetime geometry. Cosmology. Oxford, 2008. 
p.1-9.  

Anais do VIII SIC 34

ISBN 978-85-7621-051-1



ANÁLISE AMBIENTAL INTEGRADA COMO SUBSÍDIO AO ZONEAMENTO 
ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE GROSSOS – RN. 

 

Felipe Vercely Arraes de Andrade1; Rodrigo Guimarães de Carvalho2; Samylle Ruana 
Marinho de Medeiros3 

 

RESUMO: O estudo dos sistemas ambientais locais no município de Grossos visou 
subsidiar a elaboração de uma proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). O 
objetivo principal foi analisar, dentro de uma visão integrada, as relações entre os 
fatores do potencial ecológico, da exploração biológica e do uso antrópico no município 
de Grossos. A partir dessa análise tornou-se possível avaliar as potencialidades e 
limitações dos sistemas ambientais, conduzindo a uma apreciação dos principais 
problemas ambientais e as possibilidades de constituição de zonas ambientais com 
regimes de uso diferenciados. Além de constar como um dos instrumentos de gestão 
ambiental citados na Lei no 6.938/1981 que dispõe sobre a Política Nacional de Meio 
Ambiente, o ZEE também é referenciado como um instrumento fundamental para o 
ordenamento territorial dos municípios costeiros na Lei 7.661/1988 que institui o Plano 
Nacional de Gerenciamento Costeiro e no Decreto Federal 5.300/2004 que regulamenta 
a Lei supracitada. 

PALAVRAS – CHAVE: Sistemas Ambientais; Dinâmica Costeira; Zoneamento. 

 

INTRODUÇÃO 

 
O município de Grossos situa-se no baixo curso da bacia hidrográfica do rio 

Apodi-Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. Apresenta um contexto de exploração 
econômica baseado em atividades ligadas ao mar como a pesca, a coleta de mariscos e 
principalmente a extração de sal. A organização do território é uma estratégia 
fundamental para a manutenção da qualidade de vida da população e conservação da 
natureza. Essa organização deve primar pelo ordenamento das atividades econômicas 
frente às potencialidades e limitações dos sistemas ambientais. O Zoneamento 
Ecológico-Econômico é o instrumento de gestão ambiental mais indicado para subsidiar 
o desenvolvimento sustentável do município. 

Propõe-se nessa pesquisa um diagnóstico ambiental local, com riqueza de 
detalhes e pautado nos pressupostos da análise da paisagem, onde os sistemas 
ambientais representam as células de informação e intervenção. Nesse caso, o 
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planejamento ambiental já se constitui como um esboço de ZEE para o município em 
questão. A escolha do município de Grossos como campo experimental de aplicação 
observou quatro fatores primordiais: i) a carência de estudos ambientais no município; 
ii) a existência de imagens de satélite atualizadas a disposição do pesquisador; iii) a 
facilidade para se desenvolverem as etapas de campo uma vez que o município situa-se 
próximo a base de pesquisa, localizada em Mossoró e iv) a existência de um projeto de 
pesquisa e extensão já aprovado que visa contribuir para a melhoria das condições 
ambientais do município, principalmente no que se refere ao saneamento ambiental. 

O objetivo principal foi analisar, dentro de uma visão integrada, as relações 
entre os fatores do potencial ecológico, da exploração biológica e do uso antrópico no 
município de Grossos. A partir dessa análise tornou-se possível avaliar as 
potencialidades e limitações dos sistemas ambientais, conduzindo a uma apreciação dos 
principais problemas ambientais e as possibilidades de constituição de zonas ambientais 
com regimes de uso diferenciados. 

Os objetivos específicos foram: 
- Elaborar os mapeamentos parciais referentes aos temas: geologia, geomorfologia, 
clima, recursos hídricos, solos e vegetação; 
- Realizar a análise de uso e ocupação do solo com o respectivo mapa temático; 
- Avaliar os principais problemas e impactos ambientais no município; 
- Compartimentar os sistemas ambientais; 
- Elaborar um esboço de ZEE para o município de Grossos. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa foi desenvolvida sob uma abordagem analítica e sintética 
(RODRIGUES, 2007). A partir do estudo inventariado de aspectos gerais do território, 
serão estabelecidos mecanismos de análise, integrações parciais e sínteses, obedecendo 
a uma seqüência de etapas metodológicas. O caráter aplicado da pesquisa se constitui 
com a proposição de diretrizes gerais de planejamento ambiental para o município de 
Grossos, alcançados através da análise integrada dos sistemas ambientais. 

As fases de organização e inventário contaram com um levantamento 
bibliográfico prévio e foi dotada de um maior levantamento de dados primários em 
função das facilidades de acesso á área de pesquisa. As fases de análise e diagnóstico 
foram desenvolvidas sob a base metodológica da análise da paisagem (SOCHAVA, 
1976; BERTRAND, 1969; TRICART, 1977; CHRISTOFOLETTI, 1979; 
RODRIGUEZ; SILVA, 2002; RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2004; 
RODRIGUEZ; SILVA, 2007; RODRIGUEZ et al. 2010), com a apreciação de dados 
primários e secundários. Foram analisadas e ajustadas as cartas temáticas como 
geologia, geomorfologia, recursos hídricos, solos e vegetação. A análise por meio de 
sensoriamento remoto e visitas de campo foram fundamentais para a elaboração do 
mapa de uso e ocupação do solo e mapa dos sistemas ambientais.   

A análise das potencialidades e limitações dos sistemas ambientais figura 
como uma etapa importante. Nesse momento devem ser confrontados os elementos que 
interagem no ambiente e dão sentido a dinâmica ambiental. A potencialidade de uso de 
recursos naturais está ligada aos possíveis componentes do meio que, de acordo com a 
estrutura socioeconômica de um território, poderão ser utilizados e beneficiados de 
modo a favorecer a produção e distribuição de riquezas dentro da ótica da 
sustentabilidade. As limitações são descritas como situações desfavoráveis a exploração 
de recursos naturais, podendo ser originárias da própria estrutura e capacidade produtiva 
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dos sistemas ambientais, de uma situação específica como a falta de infraestrutura 
disponível ou tecnologia adequada para exploração, ou até mesmo de restrições legais 
referentes a proteção de determinados componentes da paisagem, ecossistemas ou 
unidades de conservação.  

O Zoneamento Ecológico-Econômico se constitui, de forma resumida, na 
definição de zonas ou setores territoriais com diferentes níveis de restrição/permissão ao 
uso e ocupação humanos, com o objetivo de promover a utilização racional e 
sustentável do território. Destacando o conceito e a relação do zoneamento com o 
planejamento ambiental, Zacharias (2006) expressa que o zoneamento é uma técnica 
que representa uma etapa do planejamento. Enquanto o zoneamento define espaços 
territoriais que expressam potencialidades, limitações e conflitos, o planejamento 
estabelece diretrizes e metas a serem aplicadas e cumpridas dentro desses espaços em 
um intervalo temporal. 

Para a estruturação do esboço de ZEE, a tipologia de zonas ambientais foi 
adaptada da concepção metodológica definida para zoneamentos de unidades de 
conservação elaborado por IBAMA (2002) que considera doze tipos de zonas: Zona 
Intangível; Zona Primitiva; Zona de Uso Extensivo; Zona de Uso Intensivo; Zona de 
Uso Especial; Zona Histórico- Cultural; Zona de Recuperação; Zona de Uso 
Conflitante;  Zona de Ocupação Temporária; Zona de Superposição Indígena; Zona de 
Interferência Experimental e Zona de Amortecimento. 

A tipificação das zonas deve ocorrer de acordo com a realidade 
socioeconômica e geoambiental local. A partir da leitura sobre as necessidades de 
organização do sistema socioeconômico, aproveitamento das potencialidades ambientais 
e fixação de áreas destinadas à preservação no local sob processo de planejamento é que 
se podem definir quais as zonas mais adequadas para aplicação.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise que culmina no zoneamento ambiental do município de Grossos 
abrange uma grande quantidade de aspectos que devem ser apreendidos e confrontados 
pelo pesquisador. A primeira linha de interpretação advém das próprias demandas gerais 
desse setor da bacia do rio Apodi-Mossoró geradas na análise ambiental em 
macroescala. Em destaque, observa-se a necessidade de manutenção de resquícios da 
vegetação de caatinga com a criação de espaços protegidos, a proteção e recuperação 
dos resquícios de manguezal, proteção de dunas e demais ecossistemas frágeis. 

Com a análise em mesoescala, observam-se detalhes importantes para o 
ordenamento do território dentro de um viés de sustentabilidade. Algumas 
potencialidades para o aproveitamento turístico devem ser consideradas e com o uso de 
uma escala maior, é possível uma maior precisão cartográfica que é um fator importante 
para a gestão. Entre os fatores que podem favorecer práticas de turismo sustentável, 
destacam-se: as salinas artesanais que podem ser aproveitadas, se devidamente 
organizadas, para receber turistas. Pode ser aproveitado o contexto histórico de 
ocupação da área e o desenvolvimento da atividade salineira no estado do RN; os sítios 
arqueológicos de sambaquis representam um importante vestígio da história dos povos 
antigos que ocuparam o litoral brasileiro. Precisam ser estudados e preservados para um 
devido aproveitamento através do turismo científico e ecológico; a faixa da orla e 
campos de dunas possibilitam a adoção de práticas recreativas e de lazer. Essas práticas 
devem ser condizentes com um planejamento ambiental adequado com o mínimo 
impacto ambiental. 
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É importante frisar que as salinas mecanizadas, que hoje ocupam áreas que 
antigamente pertenciam ao ecossistema manguezal, constituem uma atividade produtiva 
consolidada na região, sendo por isso, zoneadas como áreas de uso intensivo (Figura 1). 
Caso não houvesse as salinas, toda essa área deveria ser de preservação permanente. 
Contudo, é necessário que se observem o funcionamento e os aspectos ambientais 
relevantes da cadeia produtiva, pois estas funcionam ao lado de áreas ambientalmente 
importantes e protegidas por legislação federal. 

A maior parte das atividades agropecuárias está assentada no sistema 
ambiental mais estável que é o tabuleiro costeiro. É preciso que haja um monitoramento 
permanente para aperfeiçoar a gestão agropecuária, impedindo práticas que promovam a 
degradação dos recursos hídricos, dos solos, o uso indiscriminado de agrotóxicos, do 
fogo, os desmatamentos, entre outras.  

A zona de planejamento urbano deve ser estudada em microescala para que 
haja uma melhor descrição do ambiente urbano em termos de suas estruturas como as 
vias, quadras, áreas verdes, áreas de adensamento, áreas de expansão, etc. Ressalta-se a 
importância de um plano diretor urbano devido às características da cidade de Grossos, 
que está localizada em uma área de grande pressão produtiva por parte do setor 
salineiro, além de estar situada no estuário do rio Apodi-Mossoró. 
 

 
Figura 1 – Mapa de zoneamento ambiental do município de Grossos. 
Fonte: CARVALHO, 2011. 

 
Obedecendo-se a essa lógica e reconhecendo que o presente estudo constitui 

apenas uma proposta de zoneamento ambiental, pois este deve ser um trabalho 
desenvolvido por equipe multidisciplinar e com ampla participação popular, pontuam-se 
os aspectos gerais de cada uma das zonas sugeridas nos Quadros 1 a 8. 
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Quadro 1 – Aspectos gerais da Zona de Preservação Permanente. 
 

ZONA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ZPP) 
Descrição Abrange duas áreas envolvendo as unidades de paisagem terraço marinho, campo de dunas, 

tabuleiro costeiro e planície flúvio-lacustre. Envolve lagoas freáticas interdunares e um 
importante remanescente de caatinga. 

Conceito Máxima preservação do sistema ambiental. A utilização deve envolver apenas atividades de 
uso indireto como pesquisa científica, lazer, turismo ecológico e educação ambiental. 
Representa potencial para a instituição de unidades de conservação de proteção integral como 
estação ecológica, reserva biológica, parques e monumento natural. 

Área (km2) 15,5 
Objetivo Geral Preservar ecossistemas importantes, potencializando a criação de unidades de conservação. 
Objetivos Específicos - Preservar a paisagem natural; 

- Potencializar o uso sustentável para atividades de baixo impacto ambiental; 
- Preservar ecossistemas e remanescentes de vegetação nativa. 

Imagem da Área 

 
 
Quadro 1 – Aspectos gerais da Zona de Proteção Ambiental. 

ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ZPA) 

Descrição Abrange uma área alongada contemplando toda a orla marítima do município integrada ao 
remanescente de manguezal e a desembocadura do rio Apodi-Mossoró. 

Conceito Proteção do sistema ambiental, permitindo apenas usos de baixo impacto ambiental, 
considerando em todo caso as atividades econômicas tradicionais já desenvolvidas como a 
pesca e a mariscagem. Controle da poluição e no uso e ocupação da orla marítima evitando 
problemas relacionados a migração natural dos sedimentos dunares. 

Área (km2) 3,5 
Objetivo Geral Proteger a paisagem e organizar a ocupação humana. 
Objetivos Específicos - Valorizar a beleza cênica e o aproveitamento turístico da paisagem; 

- Diminuir os impactos ambientais gerados pelo uso antrópico; 
- Promover a educação ambiental. 

Imagem da Área 

 
 
Quadro 3 – Aspectos gerais da Zona de Recuperação Ambiental. 
 

ZONA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (ZRA) 
Descrição Área alongada no extremo leste do município. Engloba remanescentes do manguezal em faixas 

de transição entre o estuário e as salinas.  
Conceito Recuperação de ambientes fortemente degradados pela ação humana e posterior integração a 

outra zona. Zona temporária. 
Área (km2) 3,1 
Objetivo Geral Recuperar os remanescentes do ecossistema manguezal na faixa entre o rio e as salinas e 

restabelecer o fluxo gênico.  
Objetivos Específicos - Viabilizar o povoamento da área por espécies do manguezal; 

- Restabelecer as áreas de APP conforme legislação federal; 
- Garantir o corredor ecológico e a eliminação dos impactos ambientais no manguezal. 
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Imagem da Área 

 
 
Quadro 24– Aspectos gerais da Zona de Proteção de Lagoas. 
 

ZONA DE PROTEÇÃO DE LAGOAS (ZPL) 
Descrição Envolve duas pequenas bacias de inundação sazonal. Estão dispostas próximas ao limite entre 

o tabuleiro costeiro e a planície litorânea. 
Conceito Proteção dos recursos hídricos superficiais e setores marginais. Manutenção da vegetação 

ripária e dos ecossistemas associados.  
Área (km2) 0,6 
Objetivo Geral Conservar o sistema ambiental mantido pelos recursos hídricos superficiais. 
Objetivos Específicos - Manter a qualidade da água superficial; 

- Proteger as APPs; 
- Promover o uso sustentável da água. 

Imagem da Área 

 
 
Quadro 5 – Aspectos gerais da Zona de Uso Extensivo. 
 

ZONA DE USO EXTENSIVO (ZUE) 
Descrição Abrange uma vasta área do terraço marinho e o setor de afloramento da Formação 

Jandaíra próximo a área de concentração e funcionamento das salinas mecanizadas. 
Conceito Manutenção do uso controlado dos recursos naturais. As atividades devem ser 

desenvolvidas de forma extensiva, com baixo a moderado impacto ambiental.  
Área (km2) 18 
Objetivo Geral Promover o uso sustentável dos recursos naturais de forma extensiva e com baixo a 

moderado impacto ambiental. 
Objetivos Específicos - Controlar a ocupação evitando um uso adensado do território; 

- Manter áreas com remanescentes de vegetação nativa; 
- Organizar atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental. 

Imagem da Área 

 
 
Quadro 63 – Aspectos gerais da Zona de Uso Intensivo. 
 

ZONA DE USO INTENSIVO (ZUI) 
Descrição Abrange todo o setor do tabuleiro costeiro e a área onde funcionam as salinas mecanizadas. 
Conceito Permissão do uso intensivo dos recursos naturais, promovendo, no entanto, a adequação as 

normas legais e mitigando impactos ambientais de elevada magnitude. 
Área (km2) 87 
Objetivo Geral Orientar o funcionamento de atividades econômicas intensivas, com elevado impacto ambiental, 

dentro das normas legais vigentes.  
Objetivos Específicos - Incentivar o uso econômico dentro dos padrões de qualidade ambiental; 

- Observar a condução do uso agropecuário dos tabuleiros, garantindo a preservação das APPs e 
das Reservar Legais; 
- Mitigar os impactos relacionados ao funcionamento das salinas mecanizadas. 
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Imagem da Área 

 
 
Quadro 7 – Aspectos gerais da Zona Histórico-Cultural. 
 

ZONA HISTÓRICO-CULTURAL (ZHC) 
Descrição Envolve a área de funcionamento das salinas artesanais. 
Conceito Direcionamento da atividade das salinas artesanais para o aproveitamento educativo e 

turístico, valorizando os aspectos históricos e culturais da atividade salineira. 
Área (km2) 4,5 
Objetivo Geral Promover a qualidade ambiental da atividade salineira artesanal, com direcionamentos 

para o aspecto cultural. 
Objetivos Específicos - Proporcionar a qualidade no trabalho para os funcionários das salinas artesanais; 

- Buscar novas formas de valorização do espaço das salinas artesanais; 
- Utilizar o ambiente para fins de educação, cultura e turismo. 

Imagem da Área 

 
 
Quadro 8 – Aspectos gerais da Zona de Planejamento Urbano. 
 

ZONA DE PLANEJAMENTO URBANO (ZPU) 
Descrição Abrange a área urbana adensada e seu entorno próximo. 
Conceito Direcionamento do planejamento urbano através de estudos mais detalhados e participativos. 
Área (km2) 5,8 
Objetivo Geral Designar área para a promoção de estudos voltados ao planejamento urbano. 
Objetivos Específicos - Realizar estudos em escala de detalhes para o planejamento urbano; 

- Promover a participação da sociedade e do setor econômico no planejamento urbano; 
- Elaborar um zoneamento urbano e o plano diretor. 

Imagem da Área 

 
Fonte: <www.prefeituradegrossos.com.br> 

 
 

Em termos quantitativos (Figura 2), constata-se que a maior parte do 
território municipal deve ser destinado ao uso intensivo (63%), devendo ser observadas 
as normas legais de uso do solo e de proteção ambiental vigentes e técnicas de 
mitigação de impactos associados à cadeia produtiva do setor salineiro e ao uso 
agropecuário. O percentual de 13% deve ser destinado ao uso extensivo do solo, onde o 
nível de pressão antrópica deve ser bastante reduzido, só sendo admitidas atividades 
humanas de baixo impacto. 
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Figura 2 - Percentual das zonas ambientais dispostas na proposta de zoneamento ambiental para o 
município de Grossos. 

 
 

As zonas especiais (ZPU e ZHC) representam 7% de todo o território de 
Grossos. O percentual referente a soma das zonas que devem ser administradas sob um 
maior nível de restrição ao uso e ocupação antrópicos (ZPP; ZPA; ZRA e ZPL) é de 
17%.  

Observa-se que a maior parte do município pode ser amplamente utilizada 
para atividades produtivas e, mesmo as áreas que denotam um alto nível de restrição, 
devem admitir usos indiretos relacionados ao turismo ecológico, pesquisa científica, 
recreação e educação ambiental, como expresso no mapa de zoneamento ambiental 
(Figura 64). 
 

CONCLUSÃO 

O município de Grossos é constituído, em sua primazia, pelo tabuleiro 
costeiro, um sistema ambiental que apresenta uma capacidade de suporte alta. Várias 
poligonais de desmatamento são observadas, comprovando a atual utilização desse 
ambiente para atividades agropecuárias.  

Excetuando-se o tabuleiro costeiro, os outros sistemas ambientais presentes 
no município apresentam fortes limitações ao uso e a ocupação. Apesar disso, as salinas 
estão espalhadas pelo setor estuarino, comprometendo os poucos fragmentos do 
ecossistema manguezal que ainda existem em Grossos. A planície litorânea, habitada 
por quatro agrupamentos humanos, tem mostrado continuamente a sua hostilidade a 
essas comunidades. Os principais problemas se referem ao trânsito contínuo de 
sedimentos, caracterizando a migração das primeiras dunas do pós praia até os grandes 
campos de dunas migratórias já constituídos, e, também, as inundações periódicas a 
partir do levantamento do lençol freático nos rebaixados terraços marinhos. 

A proposta de zoneamento ambiental para o município de Grossos é o 
resultado da integração de uma série de conhecimentos gerados neste estudo. Apesar de 
se constituir em um estudo interpretativo, é preciso mencionar que a base metodológica 
está atrelada a análise da paisagem sob o ponto de vista da avaliação das potencialidades 
e limitações ao uso antrópico. A maior parte do município apresenta potencial para uso 
intensivo. A área sob domínio das salinas, apesar de representar um ecossistema frágil, 
já foi completamente alterada, de modo que a permanência da atividade deve requerer 
adaptações para minimizar o impacto ambiental. 

A proteção permanente das dunas migratórias encontra respaldo tanto na 
legislação ambiental que assinala esses espaços como APPs, quanto na função ecológica 
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essencial de captação, armazenamento e distribuição de água. Outros argumentos que 
podem ser apresentados tratam da existência de materiais arqueológicos soterrados na 
área de dunas, do potencial de exploração turística e da beleza cênica. 
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ANÁLISE DE PERFORMACE DE GRADE COMPUTACIONAL UTILIZANDO 
O GRIDSIM 

Isaias Batista da Silva1, Antônio Kennedy F. Oliveira2, João Phellipe de Freitas3, Carla 
Katarina de Monteiro Marques4 

 

RESUMO Como a utilização em ambientes reais de grids computacionais, ainda tem um 
custo financeiro bastante elevado, é essencial utilizar uma ferramenta na qual execute 
toda a simulação de forma ideal, para que sejam equivalentes aos grids de ambientes 
reais. Neste artigo é apresentado uma análise de performance multiparalela de recursos 
em máquinas virtualmente distribuídas dividindo tarefas de processamento com o apoio 
da ferramenta de simulação GridSim que é programada em Java e pode ser portada para 
outras plataformas.  

Palavras-chave: GridSim, grids, processamento paralelo, simulador. 

INTRODUÇÃO A ferramenta GridSim permite modelar e simular entidades em paralelo 
computacionalmente distribuídas, tais como: usuários, aplicações, recursos e 
escalonadores, para desenvolvimento e a avaliação de algoritmos de escalonamento. 
Provê uma facilidade para criar diferentes classes de recursos heterogêneos que podem 
ser agregados usando escalonadores para resolver aplicações de computação e dados 
intensivos. Um recurso pode ser um único processador ou multiprocessadores com 
memória compartilhada ou distribuída e gerenciado por escalonadores de tempo e espaço 
compartilhado. Esse artigo tem o propósito de apresentar algumas análises de 
desempenho feitas utilizando a ferramenta GridSim no ambiente do Eclipse.  

MATERIAL E MÉTODOS  

O Simulador GridSim 

A ferramenta GridSim permite modelar e simular entidades em paralelo e de computação 
distribuída, usuários, aplicações, recursos e escalonadores, para desenvolvimento e 
avaliação de algoritmos de escalonamento. Provê uma facilidade para criar diferentes 
classes de recursos heterogêneos que podem ser agregados usando escalonadores para 
                                                           
1
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resolver aplicações de computação de dados intensivos. Um recurso pode ser 
monoprocessado ou multiprocessado com memória compartilhada ou distribuída e 
gerenciado por escalonadores de tempo e espaço compartilhado. Isso significa que, cada 
usuário tem seu próprio escalonador privado e, portanto, ele pode ser direcionado para 
otimizar os requisitos e objetivos de seu proprietário. A utilização de uma ferramenta de 
simulação apresenta-se como uma forma rápida de análise de algoritmos em larga escala 
em sistemas distribuídos e de recursos heterogêneos, uma vez que o custo de aquisição de 
equipamentos e materiais ficaria proibitivo para a realização deste trabalho.  

Características 
Principais características da ferramenta GridSim incluem o seguinte: 

· Permite a modelagem de recursos heterogêneos; 
· O compartilhamento de recusos pode ser modelado na forma de tempo ou espaço; 
· Capacidade de recursos pode ser definida sob a forma de MIPS2 como por 

referência SPEC3; 
· Recursos podem ser reservados antecipadamente; 
· Diferentes modelos de aplicações paralelas podem ser simuladas; 
· Tarefas podem ser heterogêneas e podem ter caractéristicas tanto de 

processamento como entrada/saída intensivas; 
· Não há limite no número de tarefas que podem ser submetidas a um recurso; 
· Entidades de múltiplos usuários podem enviar tarefas para execução simultânea 

em um mesmo recurso, que pode ser de tempo ou espaço compartilhado; 
· Suporta simulação de escalonadores estáticos e dinâmicos. 

As estatísticas de todas as operações selecionadas podem ser gravadas e analisadas 
utilizando métodos de análise estatística. 
 
Arquitetura GridSim: Componentes 
 
O simulador foi concebido de forma modular e em camadas. Sua arquitetura 
multicamadas e suas aplicações são mostradas na seguinte Figura 1: 

                                                           
2
 �  MIPS – Milhões de instruções por segundo 
3
 �  Standard Performance Evaluation Corporation – Consórcio que avalia as cargas de trabalho de 
grids e clusters. 
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Figura 1: Arquitetura do GridSim 

 
 
 

Modelo de eventos discretos: 
SimJava, é um pacote de propósito geral para simulação discreta orientada a eventos, 
implementada em Java. O comportamento de uma entidade é codificada em Java usando 
seu método body(). 
 
Entidades: 
User: Cada instância da entidade User representa um usuário da grid. 
Broker: Cada usuário é conectado a uma instância de uma entidade Broker. 
Resource: Cada instância desta entidade representa um recurso da grid. 
Grid Information Service: Provê o serviço de registros dos recursos existentes na grade. 
Input e Output: O fluxo de informações entre as entidades do GridSim. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foi utilizado o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) do Eclipse, para 

compilar alguns exemplos disponíveis na própria ferramenta GridSim. 
Alguns exemplos são encontrados dentro do pacote examples, onde já existe dois 

arquivos de carga de trabalho que podem ser usados para visualizar o desempenho dos 
algoritmos do simulador. 

Para realizar a simulação de um escalonador é preciso passar como parâmetro o 
arquivo de carga de trabalho de um grid ou cluster. Isso é possível de três maneiras, a 
primeira é passar o caminho do arquivo por parâmetro na chamada do arquivo jar do 
simulador. A seguir é apresentado um exemplo de como seria a chamada do simulador 
java -cp $GRIDSIM/jars/gridsim.jar;. parallel.agressive.ExampleEASY01 
$GRIDSIM/examples/parallel/sdsc_blue_01.txt. Outra forma seria informar diretamente, 
passando o caminho do arquivo da carga como parâmetro durante a compilação da classe. 
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E a terceira é usando a opção “Run Run Configurations” e alterar a aba “Variables” com 
o caminho do arquivo da carga de trabalho desejado. 

 É possível visualizar a execução da simulação em tempo real ou passo a passo. 
Como apresentado na Figura 2, é possível visualizar o escalonamento das tarefas para os 
recursos disponíveis. O gráfico apresentado é [tempo x elementos processantes], a tarefa 
consome Y_elementos_processantes por X_tempo. Assim é possível visualizar se as 
tarefas possuem grande potencial de paralelismo, a quantidade de tempo que os 
processadores passam ociosos, o timespan4, a quantidade de elementos processantes, a 
quantidade de nós e o momento em que eles recebem as tarefas. 

O simulador disponibiliza várias políticas de escalonamento de tarefas paralelas 
em clusters e supercomputadores. As políticas inclusas no simulador são apresentadas a 
seguir. 

A política preenchimento agressivo mantém um perfil de disponibilidade, que 
contém informações sobre os intervalos dos elementos processantes (PE´s) que serão 
liberados quando completarem as tarefas em execução. A política preenchimento 
conservador mantém um perfil de disponibilidade, que contém informações sobre os 
intervalos dos PE´s disponíveis em tempos futuros. O tamanho desta disponibilidade do 
perfil é proporcional ao número de tarefas nas filas de execução e espera. 

Reserva avançada com preenchimento conservador, é uma política de alocação, 
que implementa preenchimento conservador e suporta reservas antecipadas da mesma 
forma que o preenchimento conservador porém este escalonador mantém um perfil de 
disponibilidade. Mas a diferença é que em muitos casos uma reserva antecipada exigirá 
duas entradas no perfil, uma para marcar seu horário de início e outra para delimitar o seu 
tempo terminar, além disso, quando um trabalho é cancelado, as reservas antecipadas não 
são removidas a partir do perfil de disponibilidade e, portanto, não são movidas para 
frente na fila de agendamento. Em outras palavras, não há compressão da fila de 
agendamento. 

A política preenchimento seletivo, de acordo com a sua estratégia de 
escalonamento, não realiza reserva para as tarefas, ou seja, seus horários de início e fim 
não são definidos ou eles não são escalonados até a sua desaceleração esperada exceder 
algum limite, quando então começam uma reserva. Em outras palavras, se um trabalho 
aguarda o suficiente, então é dada uma reserva. 

Preenchimento agressivo com múltiplas partições de recursos, usa uma política de 
não-FCFS (First Come First Serve, primeiro a chegar, primeiro a servir) para agendar 
trabalhos paralelos. A política se baseia em preenchimento agressivo fácil. Esta política 
pode usar múltiplas partições ou filas. Uma partição pode tomar emprestados recursos de 
outra quando necessita e os recursos não estão sendo usados por outra partição. No 
entanto, você pode alterar esse comportamento chamando o método setAllowBorrowing 
(boolean). Outro diferencial dessa política é a que ela suporta prioridades.  

                                                           
4
 �  Tempo total da simulação. 
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Figura 2 - Visualização da simulação utilizando a ferramenta GridSim. 

A Figura 3 apresenta um gráfico com o desempenho do timespan dos algoritmos 
de escalonamento. 

As simulações foram feitas com as seguintes configurações: 
· 64 máquinas com dois processadores, totalizando 128 PE´s; 
· O baud rate5 da rede foi de 100Mbits; 
· O tempo foi estimado em horas do simulador; 
· Não haverá falhas nos nós; 
· Não haverá migração de tarefas entre os nós. 

As simulações foram executadas em um notebook, com processador intel core 
i5, com 4GB de memória RAM e HD de 500GB de 5200rpm. 

 
Figura 3 - Timespan de simulação de algorítmos de escalonamento, em horas. 

                                                           
5
 �  Taxa de transferência da rede 
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A Figura 3 apresenta um gráfico onde é possível perceber que aumentando o 
número de tarefas, aumenta o tempo de processamento, porém esse aumento não é 
meramente linear, isso se dá por características inerentes a cada algoritmo de 
escalonamento, que podem apresentar um resultado melhor ou pior dependendo do 
tamanho da tarefa, se acontece migração ou não de tarefas entre os nós ou ainda se vai 
haver falha de nós, ou da característica do problema se é de vazão de dados ou de 
processamento. 

Por exemplo, tomando como base o arquivo de carga de trabalho de 18.239 
tarefas, o desempenho foi quase igual ao de 1.250 e ao de 1.574, isso se deu pelo fato das 
tarefas serem menores, em termos de processamento, do que o de 32.135 e por ter mais 
tarefas acontecendo em paralelo. O que reforça a ideia de se usar um simulador para 
testar essas possibilidades, pois montar esses cenários com máquinas reais para realizar o 
processamento dessas tarefas tornaria proibitivo em custos e tempo. 

 
CONCLUSÃO 
 
Neste artigo foi discutido uma ferramenta chamada GridSim, para a modelagem 

de recursos e simulação de escalonamento. O GridSim simula recursos com tempo e 
espaço compartilhado, com diferentes capacidades, horários e configurações. Suporta 
diferentes modelos de aplicações que podem se mapeados para recursos para a execução 
pelo desenvolvimento de simuladores de escalonadores. Foi discutido a arquitetura e os 
componentes da ferramenta juntamente com os passos envolvidos na criação de 
aplicações baseadas no simulador. 

A implementação do Gridsim em Java é uma importante contribuição, pois é 
provida com um rico conjunto de ferramentas que aumentam a produtividade da 
programação, a portabilidade da aplicação e a escalabilidade do ambiente de execução. 
Como a JVM (Java Virtual Machine) esta disponível para máquinas de monoprocessador, 
de multiprocessador compartilhado ou máquinas distribuídas como clusters, GridSim 
equipara-se com elas devido a sua implementação concorrente. 
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ANÁLISE DE QOS EM APLICAÇÕES INTERATIVAS PARA TV DIGITAL 
 

Vandeclécio Lira da Silva1; Claudia Maria F. A. Ribeiro2; André Gustavo P. da Silva3 
 
 

RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi o de analisar a qualidade de serviço (QoS) em 
aplicações interativas para o Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) e simular cenários que 
utilizam diferentes tecnologias de comunicação. A necessidade de qualidade de serviço é de 
extrema importância em aplicações que trabalham com interatividade, que é uma característica 
fundamental do SBTVD pois possibilita a utilização de diversos tipos de aplicações, como o 
desenvolvimento de novos modelos de negócios e a implementação de politicas públicas, como as 
aplicações para educação à distância através da TV, governo eletrônico e programas de prevenção e 
de saúde publica. O Brasil apresenta uma grande diversidade social por ter grandes dimensões 
continentais, o que afeta o uso de diferentes tecnologias de acesso à internet e à comunicação, além 
da demanda diferenciada de aplicações interativas que precisam ser explicitamente consideradas. 
Para fazer esta análise de QoS, avaliamos, por meio de simulações computacionais, diferentes 
cenários que representam essa assimetrias. As simulações utilizaram o QoSTVModel, modelo 
conceitual de QoS que foi objeto de dissertação de mestrado de Sousa (2012). O QoSTVModel tem 
por objetivo modelar a interatividade, casando os requisitos de QoS da aplicação com os requisitos 
de QoS da tecnologia de acesso. 
 
PALAVRAS – CHAVE: interatividade; NS-2; QoS; SBTVD. 
 
INTRODUÇÃO 
  

O Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) tem como principais objetivos promover 
a inclusão social, a diversidade cultural do País e a língua pátria por meio do acesso à tecnologia 
digital, visando a democratização da informação, e propiciar a criação de rede universal de 
educação à distância, dentre outros objetivos definidos no Decreto nº 4.901 (2003). Embora tenha 
adotado elementos do modelo Japonês, o SBTVD possui diversos componentes genuinamente 
brasileiros, com destaque para o Middleware Ginga (FERNANDO et al, 2007). Ginga é o nome do 
Middleware Aberto do Sistema Nipo-Brasileiro de TV Digital. Foi desenvolvido pelo Laboratório 
TeleMidia da PUC-Rio em conjunto com o Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital (Lavid) da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

O ponto forte do SBTVD está em sua capacidade de prover interatividade. É por meio 
das aplicações para a TV digital que se tem a interação do usuário final com provedor do conteúdo. 
É desta forma que o governo pretende ampliar as ações de inclusão social, por meio de programas 
T-Learning (educação à distância por meio de TV) e outras ações de apoio à cidadania, tais como 
ações de saúde preventiva, governo eletrônico. O SBTVD tem como princípio a utilização das 
modernas tecnologias de informação e comunicação (TICs) para democratizar o acesso à 
informação, tendo em vista que a TV está presente na residência de grande parte da população 
brasileira. 

Aplicações interativas com recursos multimídia geralmente possuem um alto grau de 
complexidade, pois envolvem questões como a captura, manipulação e exibição simultânea de 
fluxos de dados, áudio e vídeo. É preciso gerenciar esse tipo de aplicação em relação à 
sincronização com diferentes mídias e aos requisitos temporais críticos de qualidade de serviço 
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(QoS), que variam por tecnologia de acesso, tais como 3G, WIMAX, PLC, ADSL e IEEE 802.11 
Ad Hoc (CAMPISTA et al,2007). 

O Brasil apresenta uma grande dimensão territorial, o que proporciona uma grande diversidade 
cultural, social e econômica. Com isso, aplicações mais utilizadas pela população da região norte, por 
exemplo, podem não ser as mesmas utilizadas pelo pessoal da região sul do Brasil, assim como as 
tecnologias utilizadas para o canal de retorno, que é o canal de comunicação do telespectador com a emissora 
de TV, disponível em uma região pode nem sempre ser suficiente para os requisitos da aplicação. As 
aplicações podem exigir diferentes níveis de QoS, dependendo da tecnologia de acesso utilizada. É 
necessário então uma análise integrada desses diferentes elementos a fim de subsidiar a análise de 
viabilidade para oferecimento de aplicações interativas em larga escala. 

Neste sentido, foram realizadas, por meio do uso de simulações computacionais, 
análises dos requisitos de QoS para as aplicações interativas. Utilizamos o Network Simulator (NS-
2) para avaliação de cenários envolvendo aplicações interativas e demais componentes do SBTVD. 
Os cenários estruturados de acordo com um modelo conceitual de QoS denominado QoSTVModel, 
objeto de um projeto no mestrado em Ciência da Computação (MCC) de Sousa (2012). A validação 
do modelo é baseada na criação de cenários, que representam instâncias do modelo e que são 
simulados por meio do NS-2. Como os resultados obtidos nessas analise pode-se dizer se é viável o 
uso de uma determinada aplicação interativa considerando o nível de QoS requerido, a quantidade 
de usuários e tecnologia disponível para canal de retorno. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

O modelo unidirecional antes utilizado nos sistemas analógicos de TV, no qual o 
usuário apenas absorvia informação, deve perder espaço para o SBTVD, na qual agora o usuário 
pode trocar informação com o sistema através do canal de interatividade ou canal de retorno. Esse 
modelo de TV Digital é caracterizado por possuir três pontos básicos: a transmissão digital em alta 
definição; a transmissão simultânea para recepção fixa, móvel e portátil; e a interatividade. 

A interatividade de uma aplicação depende do canal de retorno utilizado. O governo 
brasileiro, após diversas pesquisas, indicou as seguintes tecnologias, com diferentes características, 
como aquelas que possuem potencial para o uso de um possível canal de retorno na TV Digital 
Interativa (TVDI): WIMAX, PLC, ADSL e IEEE 802.11 Ad Hoc (FERNANDO et al, 2007). A 
Figura 1 mostra como é a arquitetura do canal de retorno. 

 

 
Figura 1: Arquitetura do Canal de Retorno 

 
Antes de um aplicativo interativo ser enviado pela emissora, é necessário ter a certeza 

de que esse aplicativo terá um bom desempenho quando chegar ao usuário. Para isso, é necessário 
considerar que um aplicativo multimídia geralmente possui um alto grau de complexidade (LU, 
1996). É necessário, por exemplo, que eles tenham um bom desempenho com baixo tempo de 
atraso. 
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O QoSTVModel, que foi objeto de trabalho de dissertação de mestrado de Sousa (2012), 
tem por objetivo modelar a interatividade de uma aplicação para SBDTV, casando os requisitos de 
QoS da aplicação com os requisitos de QoS da tecnologia de acesso. Para isso, foi desenvolvido o 
modelo de interatividade apresentado na Figura 2. Os aplicativos são enviados da estação de TV 
para um receptor que irá armazenar e processar os aplicativos que serão disponibilizados ao usuário. 
O usuário poderá interagir com o aplicativo de três formas: localmente, intermitente e permanente. 
Para a troca de informações, o receptor precisa estar conectado a uma determinada tecnologia de 
acesso, que especifica os requisitos de QoS para a transmissão e interatividade, que são: atraso, 
vazão, jitter e perda de pacotes. Existem tecnologias de acesso com ou sem fio. As tecnologia de 
acesso possuem características que diferem sendo as mais comuns: alcance, largura de banda, 
disponibilidade de rede, custo da infra estrutura. O provedor de canal de retorno é o responsável 
pela tecnologia de acesso a ser utilizada na última milha para o canal de torno. 

 

 
Figura 2: Modelo de interatividade – QoSTVModel 

 
Para que pudesse validar este modelo foi utilizado o simulador computacional de redes, 

o NS-2. O NS-2 é um simulador open source baseado em eventos que oferece suporte a simulação 
de um grande numero de tecnologias de rede com e sem fio, diferentes cenários baseados nos 
protocolos TCP e UDP, diversos escalonadores e políticas de fila e caracterização de tráfego com 
diversas distribuições estatísticas, além de suportar a inclusão de novos módulos para se utilizar 
outras tecnologias de rede. 

A programação do NS é feita em duas linguagens: C++, para a estrutura básica 
(protocolos, agentes, etc), e Object-oriented Tool Command Language (OTCL), para uso como 
frontend. OTCL é uma linguagem interpretada, desenvolvida pelo Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Nela serão efetivamente escritos os códigos das simulações (MAGALHO, 
2007). 

O sistema operacional Ubuntu 9.04 foi utilizado módulo nas simulações e a versão 
usada inicialmente do NS-2 foi a 2.34.  

 Através do uso dessa ferramenta, foram avaliados cenários envolvendo aplicações 
interativas e demais componentes do SBTVD. Inicialmente, foi criado um cenário para simular uma 
rede ADSL. Outra tecnologia necessária para validar o QoSTVModel é a Wimax, que não é 
suportada nativamente pela ferramenta. Por isso, foi necessária a instalação de um módulo para 
suporte a essa tecnologia no NS-2. Esse módulo foi desenvolvido pelo National Institute of 
Standards and Technology (NIST). Por questão de compatibilidade, foi utilizado a versão 2.31 do 
NS-2. 
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RESULTADOS E DISCURSSÃO 
 
Além do conhecimento obtido para o uso do NS-2, foi possível, através da sua 

utilização, realizar simulações de redes, que proporcionou a validação do QoSTVModel. Para que 
essa validação pudesse ser feita, utilizamos dois cenários de simulações de tecnlogias como canal 
de retorno: o primeiro utilizando ADSL, e o outro, Wimax. Estes cenários foram utilizados para que 
se pudesse analisar as taxas de atraso, perdas de pacotes e vazão media de uma aplicação para TV 
digital. 

O cenário para a tecnologia de acesso ADSL foi criado com o tráfego do tipo Constant 
Bit Rate - CBR sobre o protocolo UDP, que caracteriza um vídeo contínuo, e também aplicações de 
File Transfer Protocol - FTP sobre o protocolo TCP, que caracterizam os downloads. Os resultados 
obtidos por meio das simulações apontaram que, para a tecnologia ADSL, considerando os 
parâmetros de QoS analisados, como perda de pacotes, atraso e vazão dos pacotes na rede, após um 
determinado número de usuários não é mais possível garantir a entrega do serviço com qualidade. 
Mais especificamente, a interatividade do aplicativo tem o seu desempenho afetado quando a vazão 
da rede fica abaixo dos 100 Kbps, o que equivale, de acordo com a simulação, a cerda de 8500 
usuários, conforme mostrado na Figura 3.  

 

 
Figure 3: Vazão da rede 

 
De acordo com LU(1996), em relação ao atraso, quanto maior for o seu valor, maior 

deverá ser o tamanho do buffer. Isso garante uma determinada reserva de dados, que compensa a 
taxa de atraso. Para as aplicações de TV Digital que ficam armazenadas no Set-top Box (STB), o 
tamanho reduzido do buffer pode fazer com que as taxas de atraso sejam ainda maiores. Conforme 
gráfico da Figura 4, o valor desse parâmetro começa a prejudicar a aplicação quando fica superior a 
0,5s, ou seja, em torno de 330 usuários conectados. 
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Figure 4: Atraso da rede 
 
Segundo CORREA et al(2009), um valor aceitável para a perda de pacotes em uma 

transmissão de dados utilizando ADSL fica em torno de 3,5% do tráfego. No cenário apresentado 
na Figura 5, a rede chegou a seu limite em relação aos fluxos de dados com aproximadamente 2500 
usuários, causando perdas de pacotes acima do percentual indicado para o canal de retorno. 

 

 
Figure 5: Perda de pacotes da rede 

 
Os testes realizados para a tecnologia Wimax foram semelhantes ao da ADSL, onde foi 

criado com um tráfego do tipo Constant Bit Rate - CBR sobre o protocolo UDP, que caracteriza um 
vídeo contínuo, e também aplicações FTP sobre o protocolo TCP, que caracterizam os downloads. 
O tráfego foi gerado entre os receptores e o provedor de canal de retorno. O link de dados entre o 
usuário e o provedor de canal de retorno é de 1Mbps full-duplex, e foi feita a análise dos de dois 
parâmetros de QoS, a saber, o atraso e a vazão. Os resultados obtidos nas simulações estão descritos 
na Tabela1.  

Tabela 1: Taxa media de vazão e Atraso. 
Numero de receptores Vazão Atraso 

15 2,2192 0,4816 
75 2,1856 0,2972 
165 2,1219 0,1557 

 
Analisando os gráficos é possível perceber que cada parâmetro de QoS indica um 

determinado número de usuários aceitável para a utilização da tecnologia ADSL com o aplicativo 
interativo. De acordo com o cenário para a tecnologia ADSL, o provedor de acesso só poderia 
disponibilizar essa conexão para aproximadamente 330 usuários, valor que não comprometeria os 
parâmetros de QoS, sendo o atraso o maior limitador do número de usuários. 

 
CONCLUSÃO 
 

Com o desenvolvimento da TV Digital e os investimentos em novas tecnologias de 
acesso, o número de usuários tende a crescer muito, sendo necessária a adequação dos provedores 
de canal de retorno para o oferecimento de conteúdo e serviços que garantam um alto nível de 
qualidade. 

A proposta de um modelo de interatividade sensível a QoS auxilia na escolha dos 
aplicativos e tecnologias utilizadas na interação com a TV, tendo em vista que, são os aplicativos e 
as tecnologias os responsáveis por oferecer a interatividade por meio do canal de retorno. 
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Analisando a tecnologia ADSL, constatamos que o provedor de acesso só poderia 
disponibilizar essa conexão para aproximadamente 330 usuários, sem comprometer os requisitos de 
QoS, sendo o atraso o maior limitador da quantidade de usuário. Os resultados obtidos com a 
tecnologia ASDL foram comparados com outro trabalho que descreve quais são os valores 
aceitáveis para essa tecnologia. Mas com a tecnologia Wimax não foi possível fazer essa 
comparação para chegarmos a uma conclusão, devido à data de entrega do trabalho de dissertação 
de Sousa, necessitando de uma analise mais profunda, ficando como trabalho futuro. O modulo do 
Wimax não se mostrou muito estável, necessitando de um estudo mais aprofundado. 
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ANÁLISE FITOSSOCIOLÓGICA DE FRAGMENTOS DE CAATINGA NA MICROBACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIACHO CAJAZEIRAS, PAU DOS FERROS-RN. 

 
Guilherme Fernandes de Souza1, Jacimária Fonseca de Medeiros2 

 
 
RESUMO: A pesquisa procedeu-se em estudo fitossocilógico de fragmentos de vegetação caatinga 
na microbacia do riacho cajazeiras, no município de Pau dos Ferros-RN. As análises foram feitas 
em duas áreas com níveis de ações antrópicas diferenciadas, buscando-se traçar um perfil 
vegetacional da área, a partir dos parâmetros fitossociológicos. Os procedimentos e métodos da 
pesquisa configuraram-se no sistema de parcelas múltiplas, totalizando 10 parcelas sendo 5 em cada 
área, utilizando-se do modelo de 10m x 10m. Na coleta de dados foram utilizados, fitas métricas e 
trenas e fixas de campo. Para tanto, localizou-se 399 indivíduos, sendo que por área os números 
apresentam-se da seguinte forma, a área conservada compreende 238 indivíduos embutidos em 7 
famílias e 8 espécies e na área antropizada estavam localizadas 161 indivíduos estabelecidos em 11 
famílias e 12 espécies. Em ambas as áreas foram trabalhados os parâmetros fitossociológicos de 
Densidade, Freqüência, Dominância e Índice de Valor de Importância. Foi constatada a hegemonia 
do Croton sonderianus com os maiores índices de Densidade Relativa, Frequência Relativa e 
Dominância Relativa, seguida da espécie Caesalpinia pyramidalis demostrando o segundo maior 
índice nos três parâmetros citados.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Fitossociologia; caatinga; microbacia.  
 
INTRODUÇÃO: 

 
O bioma caatinga localiza-se em quase todos estados do Nordeste Brasileiro e norte de 

Minas Gerais, apresentando características particulares quanto à diversidade vegetal e fatores 
biológicos das plantas. Caatinga é um complexo vegetacional no qual dominam tipos de vegetação 
constituídos de arvoretas e arbustos decíduos durante a seca, e frequentemente armados de espinhos 
(ou acúleos), e de cactáceas, bromeliáceas e ervas (RIZZINI, 1997, p. 515). Camacho (2001) 
apresenta o semiárido nordestino a partir da seguinte exposição 

 
A combinação de fatores físicos, geoecológicos e fitogeográficos apresentados pelo 
domínio morfo-climático do semiárido brasileiro, demonstra um caso muito 
especial de evolução integrada de fatos físicos e bióticos, no conjunto das grandes 
regiões paisagísticas brasileiras (CAMACHO, 2001, p. 19).  

  
O clima semiárido evidencia a formação vegetal existente, conceituado a partir de duas 

estações caracterizadas de inverno e verão. Fernandes (2003) correlacionando os períodos 
climáticos apresenta os valores concernentes em relação aos tempos de estiagem que duram de 7 a 9 
meses, e o período chuvoso de 3 a 5 meses. No entanto, o bioma vem sendo exposto ao longo do 
tempo por diversas explorações vegetais, desencadeada pela extração de madeira e o avanço de 
atividades primárias como a agricultura e a pecuária. Esta degradação intensifica o processo de 
desertificação no semiárido e a extinção de espécies florestais. Fernandes e Medeiros (2009) 
destacam a desertificação como um fenômeno implicante no desequilíbrio do meio físico, químico, 
biológico e socioeconômico, tendo vista as características frágeis do clima e a intensificação do 
processo natural com a ação antrópica. 

                                                           
1 Graduando do CGE/UERN/CAMEAM 
 
2 Professora Mestre do CGE/UERN/CAMEAM 
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A caatinga abrange áreas de relevos variados correspondente em formações cristalinas e 
sedimentares, aspecto esse influenciador na composição e formação dos solos que comportam o 
bioma. Os tipos de clima e solo e a multiplicidade nas formas de relevo do semiárido, que se 
traduzem diferentes paisagens como os vales úmidos, as chapadas sedimentares e as amplas 
superfícies pediplainadas explicariam a razão de a flora possuir tão alto grau de variabilidade 
(SANTANA e SOUTO, 2006, p. 233). Segundo Nunes (2006) os solos do recorte espacial em 
caracterização apresentam propriedades diversas em relação à acumulação de argila, ao aspecto 
arenoso com significante fertilidade natural, verificando-se superficialmente a presença de 
cascalhos. Essas características físicas concernem na eminência contextual dos estudos 
fitossociológicos da vegetação, e possibilita uma visualização sistêmica das espécies vegetais em 
áreas fisicamente diferenciadas estruturalmente.    

Os estudos fitossociológicos proporcionam o conhecimento de fragmentos vegetais e 
possibilita a visualização das características que os singularizam. Para Fernandes (2007), a 
Sociologia vegetal objetiva primordialmente analisar a vegetação, ponderando os fatores de 
interação biológica e seu desempenho com relação ás adjacentes comunidades vegetais.   Contudo, 
os estudos de vegetação em microbacia nos mostram a importância da formação vegetal como 
elemento preponderante, na compactação do solo nas margens dos rios e nos componentes que 
definem a qualidade da água. Zakia (1998) a vegetação emana um significante papel em uma 
microbacia, este fator corresponde à exposição de aspectos integrantes como diminuição do volume 
da cheias, controle do assoreamento das margens, influência no processo de sedimentação e etc. 
Dessa forma buscou-se desenvolver um estudo de relevante natureza na microbacia do riacho 
Cajazeiras-RN, alertando-se a influência da composição vegetacional nos elementos compactadores 
que regem o equilíbrio da rede drenagem em evidenciação. A pesquisa buscou analisar a 
composição florística da área em estudo, e a relevância dos aspectos fitossociológicos, com base 
nos parâmetros Densidade, Frequência, Dominância e Valor de Importância. Dessa forma surgiu a 
necessidade de promover relevante pesquisa, com objetivo de compor a ausência de trabalhos na 
região do Alto Oeste Potiguar. Estudos sobre a composição e a estrutura da vegetação fornecem 
informações básicas para tomadas de decisões na aplicação de técnicas de manejo florestal ou de 
conservação, de forma que qualquer intervenção na floresta deve ser planejada (SOUZA, 2009, p. 
1). 
 
MATERIAL E MÉTODOS  
 

As análises de vegetação em caatinga introduzidos nos estudos Fitossociológicas detiveram-
se primeiramente em um levantamento bibliográfico sobre pesquisas desenvolvidas anteriormente, 
proporcionando um arcabouço teórico-metodológico referente aos procedimentos técnicos 
consensuais. Perante isso buscamos executar os referidos métodos no desenvolvimento das 
atividades propostas na área em apreço.  

Para a delimitação da Microbacia Hidrográfica do Riacho Cajazeiras, realizada no primeiro 
ano da pesquisa, foi utilizado o Software Google Earth, sendo possível delimitar os seus limites que 
vão desde a nascente no Município de Água Nova – RN, percorrendo os municípios de Encanto e 
Rafael Fernandes até o seu deságüe no açude 25 de Março localizado na cidade de Pau dos Ferros – 
RN. 

Com base nas atividades citadas, realizou-se a identificação das áreas de estudo, com as 
imagens de satélite obtidas também com uso do software Google Earth (ver fig. 01). Foram 
observadas imagens de áreas que apresentassem um maior complexo vegetacional, correlacionando 
a localização do ambiente mais conservado e outro perspectivamente mais atingido por ações 
antrópicas.   
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          Figura 1: Localização de áreas de estudo. 
          Fonte: Google Earth, Adaptado por SOUZA 2012. 
 

As atividades de campo se realizaram nas proximidades do Açude 25 de Março, na Zona 
Rural do Município de Pau dos Ferros-RN, se localizando em áreas com grau de conservação 
diferenciadas. Para o desenvolvimento dos estudos foi empregado o sistema de delimitação de 
parcelas de 10m x 10m, totalizando 100m², sendo 5 em cada área estudada. Dentro de cada parcela 
foi medido o Perímetro Basal e a Altura de cada individua utilizando-se fitas métricas e trenas. Os 
critérios de inclusão adotados foram imbuídos pela Rede de Manejo Florestal, sendo 10 centímetros 
de perímetro basal e 1 metro para a altura. É relevante evidenciar a importância de uma equipe de 
pesquisa no levantamento de espécies neste tipo de estudo, proporcionando assim a execução eficaz 
e qualitativa da análise Os dados alcançados em campo foram tabulados utilizando-se do software 
Editor de Gráficos, quantificando-se a área basal das espécies e os parâmetros fitossociológicos 
Densidade Absoluta e Relativa, Frequência Absoluta e Relativa, Dominância Absoluta e Relativa e 
Valor de Importância.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO.  
 

Nos estudos realizados identificamos 399 indivíduos, locados em 11 famílias e 12 espécies. 
Dentre as análises executadas envolvendo os parâmetros fitossociológicos são notificáveis os 
seguintes resultados na área antropizada. A espécie Croton sonderianus apresenta os maiores 
valores de Densidade Relativa (40,55%), Frequência Relativa (9,43%) e Dominância Relativa 
(18,60%). Outras espécies evidenciaram a área, destacando-se a Caesalpinia pyramidalis com os 
seguintes valores de Densidade Relativa (16,12%), Frequência Relativa (9,43%) e Dominância 
Relativa (10,03%), em seguida aparece a espécie Jatropha Poliana com Densidade Relativa 
(4,60%), Frequência Relativa (7,54%) e Dominância Relativa (2,35%). (Na tabela 4, é possível 
vislumbrar o restante dos números da área antropizada).     
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Tabela 4: Parâmetros fitossociólgicos na área antropizada. 
Espécies Nome Cientifico Fab Dab Doab F% D% Do% VI 
Amburana cearensis                                                                                                 0.1 0.3 7.7 1.887 1.382 0.649 3.918 
Anadenanthera colubrina     0.1 0.1 4.4 1.887 0.461 0.371 2.718 
Aspidosperma Pyrifolium                                                                                     0.2 0.6 17.4 3.774 2.765 1.466 8.005 
Caesalpinia pyramidalis Tul.    0.5 3.5 119.1 9.434 16.129 10.034 35.597 
Cochlospermum Vitifolium 0.1 0.5 17.9 1.887 2.304 1.508 5.699 
Combretum leprosum  0.3 0.3 7.3 5.660 1.382 0.615 7.658 
Commiphora leptophloeos 0.2 0.2 5.5 3.774 0.922 0.463 5.159 
Croton sonderianus müll.  0.5 8.8 220.8 9.434 40.553 18.603 68.590 
Jatropha Poliana                                                                                                    0.4 1 28 7.547 4.608 2.359 14.515 
Myracrodruon urudeuva 
Allemão                                                                         0.1 0.4 10.6 1.887 1.843 0.893 4.623 
Pseudobombax 0.2 0.2 8.4 3.774 0.922 0.708 5.403 
Tabebeuia impetiginosa 0.1 0.2 8.4 1.887 0.922 0.708 3.516 
Fonte: Dados Coletados em campo.  

 
Na área com condições mais conservadas  encontramos elementos similares e diferenciados 

em relação ao ambiente discutido anteriormente, nos possibilitando a comparação entre estes. 
Nesta, elenca-se a Croton sonderianus com os seguintes resultados de Densidade Relativa 
(34,31%), Frequência Relativa (8,33%) e Dominância Relativa (20,73). A espécie Caesalpinia 
pyramidalis demonstrou significante importância na área em foco representada em Densidade 
Relativa (29,08%) e Frequência Relativa (8,33%) e Dominância Relativa (20,73%). A espécie 
Jatropha Poliana deteve o terceiro maior índice em Densidade Relativa (4,24%), seguida da 
Aspidosperma Pyrifolium com Frequência Relativa (8,33%), ver tabela 5. 

 
Tabela 5: Parâmetros fitossociológicos na área mais conservada. 
Espécies Nome Cientifico Fab Dab Doab F% D% Do% VI 
Aspidosperma Pyrifolium                                                                                    0.5 1.2 26.2 8.333 3.922 1.919 14.174 
Anadenanthera colubrina                                                                                           0.3 0.7 14.3 5.000 2.288 1.048 8.335 
Caesalpinia pyramidalis Tul.                                                                        0.5 8.9 269.3 8.333 29.085 17.727 57.145 
Combretum leprosum  0.4 0.7 22.1 6.667 2.288 1.619 10.573 
Commiphora leptophloeos 0.1 0.1 3.5 1.667 0.327 0.256 2.250 
Croton sonderianus müll.  0.5 10.5 283 8.333 34.314 20.730 63.378 
Jatropha Poliana                                                                                                    0.3 1.3 33.4 5.000 4.248 2.447 11.695 
Pseudobombax 0.2 0.4 9.2 3.333 1.307 0.674 5.314 
   Fonte: Dados Coletados em campo.    
  
CONCLUSÃO 
 

Com base nos resultados amostrados é identificável a hegemonia da espécie Croton 
sonderianus nas duas áreas, apresentando os maiores valores de Densidade Relativa Frequência 
Relativa e Dominância Relativa. Na seqüência, para todos os parâmetros analisados aparece a 
espécie Caesalpinia pyramidalis. Além dessas, a espécie Jatropha Poliana abarcou o terceiro lugar 
para valores de Densidade e Frequência Absoluta. 
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Perante os dados analisados foi possível a identificação de uma descaracterização do 
complexo vegetacional em ocorrência. Foi perceptível a exploração vegetacional na área 
antropizada, porém vale ressaltar que área visualizada não apresenta condições edáficas para os 
procedimentos de práticas agrícolas, concluindo-se que a única justificativa de retirada vegetal é 
para produção de madeira e carvão. Todavia, á área conservada abarca um maior número de 
indivíduos, sendo que perpetuada pela uma menor expressividade de espécies, quando comparada á 
área antropizada. Diante da abordagem e fatores observados em pesquisa, é verificado o 
desmatamento degradante na microbacia, conceituando-se o possível problema ambiental na área 
em análise, tendo em vista a importância da vegetação no processo erosivo. Portanto, é cabível a 
locação de uma política ambiental de conscientização e reflorestamento, promovendo assim 
melhorias de preservação ambiental.  
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ANÁLISE FLORÍSTICA DA VEGETAÇÃO EM FRAGMENTOS DE CAATINGA NA 
MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO CAJAZEIRAS, RN. 

 
Francisco Alesandro Gomes1, Jacimária Fonseca de Medeiros2 

 
RESUMO: A presente pesquisa apresenta-se como uma análise florística da vegetação em fragmentos 
de caatinga na microbacia hidrográfica do Riacho Cajazeiras, Pau dos Ferros-RN. Neste sentido, foi 
feita a análise da vegetação em dois ambientes, um conservado e outro antropizado, objetivando 
identificar a composição florística das duas áreas. Como método de amostragem, foi utilizado o das 
parcelas múltiplas de 10m x 10m, sendo demarcadas 10 parcelas, sendo 05 em cada área estudada. 
Dentro de cada parcela foram medidas a altura total e o diâmetro ao nível da base, de cada indivíduo 
que se enquadrasse nos critérios de inclusão estabelecidos. Para a coleta dos dados em campo foram 
utilizados como subsídios trenas, fitas métricas e fichas de campo. Na composição florística foram 
identificadas a presença de 399 indivíduos, distribuídos em 11 famílias e 12 espécies. As espécies que 
apresentaram um maior número em percentualmente de indivíduos nas duas áreas foram Croton 
sonderianus (48,37%), Caesalpinia Pyramidalis (31,08%) e Jatropha Poliana (5,76%). Na 
classificação por área pode-se perceber a diferenciação entre as 02 áreas citadas anteriormente, pois, na 
área antropizada foram encontrados 161 indivíduos estabelecidos em 11 famílias e 12 espécies, já na 
área mais conservada foram visualizados 238 indivíduos divididos em 07 famílias e 08 espécies. Dessa 
forma, se evidencia um maior número de indivíduos, como também de espécies na área mais 
conservada, enfatizando como a interferência antrópica influencia na a diminuição e limitação da 
vegetação local.   
 
Palavras Chaves: Análise florística, Caatinga, Microbacia. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A vegetação caatinga se configura como um bioma brasileiro que está presente em todos os 
Estados da região nordeste do Brasil, parte do norte de Minas Gerais e Espirito Santo na região 
Sudeste. Ocupando uma área de 734.478 km², tendo como características as notáveis adaptações ao 
clima seco e pouco índice pluviométrico. 
 Segundo Ross (2008),“[...] Caatinga, na língua tupi, que dizer mata branca. É a vegetação 
predominante que ocorre nos sertões semiáridos do Nordeste. Abrange 800 milkm²de área e 
corresponde a 11% do território brasileiro”. O mesmo autor ainda ressalva que essa vegetação tem 
características marcantes por ser uma formação aberta, decídua e bem adaptada às áreas de baixas 
precipitações. Fator esse que combinados a outros fizeram com que as espécies vegetais da caatinga 
desenvolvessem mecanismos de adaptações para sua sobrevivência. As variadas condições e fatores 
que se apresentam tantos nos aspectos climáticos, relevo e geológico, vão influenciar de forma direta e 
indireta a vegetação. Segundo Rodal (2008), Apud ANDRADE, 1981; SAMPAIO, 1995 “A província 
da caatinga [...] apresenta uma variada cobertura apresenta uma variada cobertura vegetal, em grande 
parte determinada pelo clima, relevo embasamento geológico que, em suas múltiplas inter-relações, 
resultam em sistemas ecológicos bastante variados [...]”. 
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Segundo MMA (2003) essa vegetação característica é considerada como único bioma 

exclusivamente brasileiro, ou seja, grande parte do seu dessas espécies não pode ser encontrada em 
nenhum outro lugar do planeta. Dessa forma, é frequente a ocorrência de endemismo, fazendo com que 
tenha nesse ecossistema a presença de paisagens variadas e únicas. Porém essa variedade de espécies 
depende das condições climáticas que estão presentes no nordeste, pois quando é no período de seca, a 
vegetação usa como mecanismo de defesa e adaptação a perca das folhas, ficando as matas sertanejas 
com uma aparência acinzentada e sem vida. Mas, ao cair das primeiras chuvas surge um verde 
exuberante de vida e de variadas espécies. 

A caatinga ao longo dos séculos vem sofrendo grandes interferências com as atividades 
humanas. Segundo Ross (2006), a caatinga se caracteriza como um bioma que está fortemente 
transformado pelas ações do homem. Haja vista que, o homem sempre utilizou dos recursos florestais 
para determinados fins. 

Diante nisso, nossos estudos se deram na microbacia de riacho Cajazeiras, área composta e 
caracterizada pela as formações vegetais de Caatinga. Com isso, foram realizadas as análises florísticas 
objetivando o conhecimento das espécies dessas áreas em estados diferenciados.  Portanto, é de 
fundamental importância o conhecimento da vegetação de um lugar, pois é através dessas informações 
que se podem traçar metas de conservação, como também entender a relação da vegetação coma área 
em estudo. No referido caso surge uma relevância maior, pois se trata de uma bacia hidrográfica, a 
vegetação aliadas a outros elementos vão intervir direto ou indiretamente no equilíbrio e conservação 
dos recursos hídricos. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS   
 

Os estudos florísticos realizados em fragmentos de caatinga detiveram-se a princípio em um 
levantamento bibliográfico tendo por base pesquisas e análises desenvolvidas anteriormente sobre este 
tema, com isso, propiciando um suporte teórico que embasassem os procedimentos a serem 
desenvolvidos ao longo da pesquisa, sendo estes tanto no que se refere à parte teórica como a prática. 
Diante disso, efetuamos os citados métodos na execução das atividades propostas na área em estudo.  

Após as leituras do material bibliográfico e tendo como aporte teórico fundamental o trabalho 
desenvolvido por Souza e Medeiros (2011), os quais realizaram um levantamento florísticos e 
fitossociológicos da vegetação da área em apreço se deram as nossas atividades de caráter prático. Com 
auxílio da ferramenta Softwares Google Earth, se fez a localização e delimitação da área da microbacia 
do Riacho Cajazeiras, situada nos municípios de Água Nova, Rafael Fernandes, Encanto e Pau dos 
Ferros, todos situados na Mesoregião Oeste do estado do Rio Grande do Norte (ver figura 01). Perante 
isso, efetivou-se a identificação das áreas de pesquisa com base em imagens de satélites, onde foram 
selecionadas as duas categorias a serem analisada, área conservada e área antropizada. As análises se 
deram no recorte próximo ao açude 25 de Março no município de Pau dos Ferros-RN. 
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          Figura 1: Localização de áreas de estudo. 
          Fonte: Google Earth, Adaptado por SOUZA 2012. 
 
Para coleta de dados a campo, foi utilizado o método de parcelas múltiplas 10x10, sendo que as 

parcelas foram divididas em 05 na área preservada e as outras 05 na área antropizadas. Nas parcelas 
foram medidos Perímetro basal e altura de cada indivíduo que tivesse dentro dos critérios de inclusão 
estabelecidos pela Rede de Manejo Florestal. Dessa forma, só foram incluídos os indivíduos que tinha 
o Perímetro basal maior que 10 cm de diâmetro e altura superior a 01 metro de altura. Para realização 
dessa atividade utilizamos utensílios como fita métrica, trena, barbante para delimitação das parcelas e 
ficho de campo para registro do material. Os dados obtidos foram processados e tabulados com o uso 
do programa de computador software Editor de Gráficos. Dessa forma,possibilitando o identificação da 
flora , bem como, bem o levantamento florístico da área em estudo.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Nos estudos florísticos identificamos 399 indivíduos, locados em 11 famílias e 12 espécies. As 
famílias presentes são Anarcardiaceae, Apocynaceae, Bigniniaceae, Bixiaceae, Bombacaceae, 
Burseraceae, Combretaceae, Euphobaceae, Fabaceae – Caesalpinioideae, Fabaceae – Faboideae, 
Fabaceae – Mimosoideae. Disseminadas nas espécies Amburana Cearensis, Anandenanthera 
columbrina, Aspidosperma Pyrifolium, Caesalpinia pyramidalis,Cochlospermum Vitifolium, Cobretum 
Leprosum, Commiphoraleptophloeos, Croton sonderianus, Jatropha Poliana, Myracrodruom 
Urudueva Allemão, Pseudobombax e Tabebeuiaimpetiginosa. 

 Observamos que na área antropizada estavam localizadas 161 indivíduos estabelecidos em 11 
famílias e 12 espécies, todavia na área mais conservada foram visualizados 238 indivíduos distribuídos 
em 07 famílias e 08 espécies. Nas tabelas 1 e 2 é possível a visualização da distribuição geral de 
espécies e famílias por área.   
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Mediante observações nos dados expressos é perceptível à diferenciação entre os ambientes em 
evidenciação, configurando-se na distribuição de indivíduos, espécies e famílias. A área antropizada 
contém menos indivíduos, no entanto constitui a maior diversidade de espécies e famílias. Contudo no 
ambiente mais conservado foi perceptível a existência de uma considerável quantidade de indivíduos, 
porém com uma menor locação de famílias e espécies. As diferenças expressas na diversidade de 
espécies e famílias são condicionadas por fatores geofísicos que contribuem no desenvolvimento de 
algumas espécies. Com relação à quantidade de indivíduos a caracterização quantitativa é coerente, 
notificando-se uma exploração relevante na vegetação da área antropizada.    

As espécies que apresentaram um maior número percentualmente de indivíduos nas duas áreas 
foram Croton sonderianus (48,37%), Caesalpinia Pyramidalis (31,08%) e Jatropha Poliana (5,76%). 
Quando concebemos essas distribuições de espécies por área apropriamos dos seguintes resultados, na 
área antropizada destacam-se Croton sonderianus (54,66%), Caesalpinia Pyramidalis (21,74%) e 
JatrophaPoliana (6,21%). A área mais conservada abarca a mesma ordem configurada na área 
antropizada, apresentada percentualmente da seguinte forma Croton sonderianus (44,12%), 
Caesalpinia Pyramidalis, (37,39%) e Jatropha Poliana (5,46%). É identificável nos dados a 
supremacia quantitativa do Croton sonderianus,vulgarmente denominado de Marmeleiro, com 
aproximadamente 50% dos indivíduos amostrados, seguida da Caesalpinia Pyramidalise a Jatropha 
Poliana presentes nas duas áreas em análise.  
 
Tabela 1- Famílias e espécies encontradas em área antropizada, na Microbacia do Riacho Cajazeiras. 
Famílias Espécies Nome Vulgar  

ANARCARDIACEAE Myracrodruon urudeuva 
Allemão Aroeira 

APOCYNACEAE Aspidosperma Pyrifolium Pereiro 
BIGNONIACEAE Tabebeuiaimpetiginosa Pau d' árco 
BIXACEAE  Cochlospermum Vitifolium Pacotê 
BOMBACACEAE Pseudobombax Embiratanha 
BURSERACEAE Commiphora leptophloeos Imburana 
COMBRETACEAE Combretum leprosum Mofumbo 
EUPHORBIACEAE Croton sonderianus. Marmeleiro 
  Jatropha Poliana                                                                                                    Pinhão 
FABACEAE - 
CAESALPINIOIDEAE Caesalpinia pyramidalis.    Catingueira 
FABACEAE – FABOIDEAE Amburana cearensis Cumaru 
FABACEAE – MIMOSOIDEAE Anadenanthera colubrina Angico 
 
Tabela 2 - Famílias e espécies encontradas em área mais conservada, na Microbacia do Riacho 
Cajazeiras. 
Famílias Espécies Nome Vulgar  
APOCYNACEAE Aspidosperma Pyrifolium Pereiro 
BOMBACACEAE Pseudobombax Embiratanha 
BURSERACEAE Commiphora leptophloeos Imburana 
COMBRETACEAE Combretum leprosum Mofumbo 
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EUPHORBIACEAE Croton sonderianus.  Marmeleiro 
  Jatropha Poliana                                                                                                    Pinhão 
FABACEAE - 
CAESALPINIOIDEAE Caesalpinia pyramidalis.                                                                        Catingueira 
FABACEAE – MIMOSOIDEAE Anadenanthera colubrina                                                                                           Angico 
 

Com relação à ocorrência de espécies por parcelas nas duas áreas podemos discernir a 
localização dos indivíduos amostrados na referida abordagem, na área antropizada, com as maiores 
ocorrências estão às espécies Croton sonderianus, Caesalpinia pyramidalis que ocorre nas cinco 
parcelas, e a Jatropha Poliana incidente em quatro parcelas. Na área conservada evidenciam-se as 
espécies com as máximas ocorrências Croton sonderianus, Caesalpinia pyramidalis e Aspidosperma 
Pyrifoliumem quatro parcelas foram notificados à espécie Cobretum Leprosum(A ocorrência do 
restante das espécies por parcelas nas duas áreas podem ser percebidas na tabela 3).  

Tabela 3: Ocorrência de espécie por áreas.  
 

Espécies Nome Científico.  

Ocorrência 
de Espécie 
por área. 
I/II 

Ocorrência por 
parcerla em área. 

N° de 
indivíduos 
por área.  

N° total de 
indivíduos.  

Amburana cearensis                                                                                                 I I I/3 3 
Anadenanthera colubrina     I/II I/1 e II/3 I/1 e II/7 8 
Aspidosperma Pyrifolium                                                                                     I/II I/2 e II/5 I/6 e II/12 18 
Caesalpinia pyramidalis Tul.                                                                        I/II I/5 e II/5 I/35 e II/89 124 
Cochlospermum Vitifolium I I/1  I/5 5 
Combretum leprosum  I/II I/3 e II/4 I/3 e II/7 10 
Commiphora leptophloeos I/II I/2 e II/1 I/2 e II/1 3 

Croton sonderianus müll.  I/II I/5 e II/5 
I/88 e 
II/105 193 

Jatropha Poliana                                                                                                    I/II I/4 e II/3 I/10 e II/13 23 
Myracrodruon urudeuva Allemão                                                                         I I/1 I/4 4 
Pseudobombax I/II I/2 e II/2 I/2 e II/4 6 
Tabebeuia impetiginosa I I/1 I/2 2 
        399 

 
 
 
 

CONCLUSÕES  
 
 Com base nos resultados analisados constatamos que a espécie com maior significância nas 
duas áreas foi a Croton sonderianus, seguida das espécies Caesalpinia Pyramidalis e Jatropha 
Poliana. Com relação às famílias que se destacaram evidenciamos EUPHORBIACEAE e 
FABACEAE. A família EUPHORBIACEAE enumerou duas espécies na área, configuradas em Croton 
sonderianus müll (marmeleiro) e Jatropha Poliana. As especificações da FABACEAE apresentaram 
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apenas uma espécie. A família FABACEAE – CAESALPINIOIDEAE com a espécie Caesalpinia 
pyramidalis (Catingueira); FABACEAE – FABOIDEAE e a espécie Amburana cearensis (Cumaru); 
por fim FABACEAE – MIMOSOIDEAE com Anadenanthera colubrina (Angico). Quando nos 
remetemos à análise da quantidade vegetal decorrente nas duas áreas em estudo, a preservada e a 
antropizada, é perceptível uma diferenciação na quantidade de indivíduos em cada área, antropizada vai 
ter a ocorrência de menos indivíduos, mas vai apresentar uma maior diversidade de espécies e famílias. 
Já o ambiente mais conservado possui quantidade de indivíduos mais considerável, porém com uma 
menor diversidade de famílias e espécies. 
 
AGRDECIMENTOS 
  
 Ao curso de Geografia, bem como, a todos os seus membros pela disponibilidade e apoio 
creditados ao longo dessa pesquisa. Ao Núcleo de Estudos Geoambientais e ao Laboratório de 
Cartografia. Aos professores Agassiel de Medeiros Alves e Alexsandra Fernandes de Queiroz. 
Agradecemos também aos colegas graduandos que se disponibilizaram a nos acompanhar dando sua 
contribuição durante as viagens à campo pra a coleta dos dados e de forma bem especial a professora 
Jacimária Fonseca de Medeiros pela  grande parcela de contribuição, pelo apoio, enfim pela confiança 
depositada aos autores da referida pesquisa. 
 
REFERÊNCIAS 
 
RODAL, M. J. N.; MARTINS, F. R.; EVERARDO, S. B. S. Levantamento quantitativo das plantas lenhosas em 
trechos de vegetação de caatinga em Pernambuco. Revista Caatinga, Mossoró, v. 21, n. 03, p. 192-205, Jul-Set. 
2008. 
 
ROSS, J. S. Ecogeografia do Brasil: subsídios para planejamento ambiental. São Paulo: Oficina de Textos, 

2006. p. 87-97. 

 
_____. Geografia do Brasil. 5. ed. rev. e ampl., reimpr. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 
 
SILVA. J. M. C. da et al. Biodiversidade da caatinga: áreas e ações prioritárias para a Conservação. 
Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente: Universidade Federal de Pernambuco, 2003. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/203/_arquivos/parte1caa_203_2.pdf. Acesso em 02/08/12. 
 

SOUSA, G. F.; MEDEIROS, J. F. Análise Florística e Fitossociológica da Vegetação em Fragmentos de 
Caatinga na Microbacia Hidrográfica Riacho Cajazeiras, RN. In: SEABRA, G.; MENDONÇA I. Educação 
Ambiental: Responsabilidade para a conservação da sociobiodiversidade.  João Pessoa: Editora 
Universitária da UFPB, 2011, p. 334-340. 
 

 

 
  

Anais do VIII SIC 68

ISBN 978-85-7621-051-1



APLICANDO TECNOLOGIAS DA WEB SEMÂNTICA EM AMBIENTES VIRTUAIS 3D 
 

Jackson dos Santos1; Felipe S. Costa2; Claudia M. F. A. Ribeiro3; Camila de Araújo Sena4 
 
 

RESUMO: Este projeto propõe a utilização de tecnologias da Web Semântica para enriquecimento 
das descrições de objetos em ambientes virtuais 3D, a fim de potencializar a experiência do 
visitante pela localização automática e apresentação de objetos de interesse. Embora a utilização de 
descrição semântica de conteúdos na web não seja nova, sua utilização em ambientes virtuais 
colaborativos 3D, a inda não foram devidamente explorados. Ontologias de domínio para 
associação de significado e um conjunto de regras de inferência a serem aplicadas na localização de 
objetos são alguns dos resultados pretendidos. 
 
Palavras-chave: Web Semântica; Ontologias; Ambientes Virtuais 3D; Regras de Inferência  
 
INTRODUÇÃO 
 

A forma como os recursos são descritos na Web influenciam fortemente a forma como eles 
são localizados e utilizados pelos usuários e suas aplicações. Tradicionalmente, esta descrição é 
feita de forma sintática e a localização se apoia em argumentos ou palavras-chave, tendo muitas 
vezes como consequência resultados imprecisos ou de pouco interesse e relevância. A Web 
Semântica, uma extensão da Web atual, tem como objetivo atribuir um significado aos conteúdos 
publicados na Internet, de modo que sejam compreensíveis tanto para humanos como para 
computadores, tornando a localização uma tarefa mais inteligente e de maior efetividade para os 
usuários (BERNERS-LEE et. al., 2001). 

Programas culturais interativos e ambientes virtuais colaborativos de forma geral 
envolvem diversos elementos e uma rica interação entre os mesmos. Adicionar significado a 
descrição destes elementos e de suas relações, além de permitir localizá-los de forma mais 
inteligente, também permite reutilizá-los em contextos distintos e ampliar seu uso. Por exemplo, 
objetos em museus virtuais podem ser utilizados como objetos de aprendizagem (learning objects) 
em aplicações de educação à distância. 

Neste projeto foi contemplado o uso da Virtual Museum Ontology (COSTA et. al., 2010) 
para anotar semanticamente elementos presentes em ambientes virtuais colaborativos 
tridimensionais. Ontologias são artefatos da Web Semântica que representam um conjunto de 
conceitos dentro de um domínio e os relacionamentos entre estes, a partir do qual é possível realizar 
inferências sobre os objetos deste domínio (GOMEZ-PEREZ et. al., 2004). Um mecanismo 
inteligente de busca construído com base em regras de inferência permite identificar objetos 
relevantes, segundo os interesses definidos no perfil do visitante. Esta busca qualitativa possibilitará 
ao visitante concentra-se em obras de interesse.  

Acredita-se que a ampliação da experiência de visitação pretendida como objetivo 
principal deste projeto de pesquisa tenha a capacidade de estimular a adoção de museus virtuais 
como ambientes importantes de aprendizagem e interação. De maneira mais pontual, pretende-se 
que as ontologias e o mecanismo de busca inteligente proposto possam ser posteriormente 

                                                           
1 Discente do Curso de Graduação em Ciência da Computação (UERN), Campus de Natal, Natal/RN, Brasil. Bolsista PIBIC/CNPq 
(vigência 2011-2012). E-mail: santos.jackson5@gmail.com 
2 Mestrando em Ciência da Computação (UERN), Campus de Central, Mossoró/RN, Brasil. E-mail: felipe.costa@natal.uern.br 
3 Doutora em Ciência da Computação (PPGSC/UFRN). Professora Adjunta do Curso de Graduação em Ciência da Computação 
(UERN), Campus de Natal, Natal/RN, Brasil. E-mail: claudiaribeiro@uern.br 
4 Mestre em Ciência da Computação (PPGSC/UFRN). Professora Assistente do Curso de Graduação em Ciência da Computação 
(UERN), Campus de Natal, Natal/RN, Brasil. E-mail: camilaaraujo@uern.br 
 

Anais do VIII SIC 69

ISBN 978-85-7621-051-1



incorporados aos diferentes projetos consorciados, e contribuir para o projeto de excelência 
proposto. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
 O estudo acerca das tecnologias semânticas e ambientes virtuais 3D se deram por meio do 
levantamento bibliográfico, o qual permitiu o conhecimento teórico nas linhas de Web Semântica e 
ambientes virtuais 3D. Posteriormente, um levantamento sobre as ferramentas que seriam utilizadas 
foi realizado, no qual pôde extrais três principais tecnologias para auxiliar na descrição semântica 
de objetos virtuais 3D e regras de inferência que são: Protégé5, Jena6 e SWRL7. 
 A plataforma Protegé fornece um suporte ferramental para editar e manipular ontologias, 
oferecendo duas maneiras principais de modelagem: através dos editores Protégé-frames e Protégé-
OWL. As ontologias geradas pela ferramenta podem ser exportadas para uma variedade de formatos 
incluindo RDF, OWL e XML Schema. O Jena é um framework Java para auxiliar a construção de 
aplicações Web Semânticas. Jena oferece um conjunto de bibliotecas e ferramentas para ajudar a 
implementação de semântica, vinculada à dados de aplicativos, ferramentas e servidores. Já o 
SWRL é uma linguagem utilizada para escrever regras de inferência, a partir das quais é possível 
realizar buscas inteligentes, no caso de um ambiente virtual, por exemplo, essas regras podem 
auxiliar na busca por uma rota de acordo com as preferências do visitante. 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O projeto possuiu como premissa a utilização de técnicas semânticas para melhorar a 
experiência de visitação do usuário em ambientes virtuais 3D. Para tanto, foi dado dois enfoques: a 
utilização da ontologia Virtual Museum que permite a descrição semântica das mídias inseridas no 
ambiente e o desenvolvimento de regras de inferência que permitem uma busca inteligente dentro 
de tal ambiente.  

Nesse contexto foi utilizado como estudo de caso o Museu Virtual (BONIS et. al., 2009) 
(HONG et. al., 2005) (TSICHRITZIS & GIBS, 1991) (DANTAS et. al., 2009) proposto pelo grupo 
de pesquisa do Laboratório Natalnet da UFRN, que por meio da tecnologia de ambientes virtuais 
associada a redes de computadores, possibilita a visita de museus ou galerias de arte à distância  e  
fornece ferramentas para comunicação em  tempo real entre todos os visitantes que estejam 
acessando o museu on-line.  Assim, os visitantes virtuais são capazes de compartilhar suas 
experiências e sensações ao visitar aquele museu. 

A ontologia utilizada é apresentada na Figura 1, onde pode ser observado uma definição 
hierárquica de suas classes. 

Como podemos observar, é abordado um conceito inicial (“Thing”), do qual derivam todos 
os outros conceitos abordados quando tratamos de museus virtuais. Tornando claro na Figura 3, a  
utilização de conceitos desde ao  período histórico ao qual a obra está relacionada (“vm:Period”)  à 
conceitos referentes à comunicação (“foaf:Agent”),  ao visitante  (“vm:Occupation”)  e esculturas 
virtuais (“mpeg7:Affiliation”). 

 

                                                           
5 http://protege.stanford.edu/download/download.html 
6 http://jena.apache.org/ 
7 http://www.w3.org/Submission/SWRL/ 
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Figura 1.  Definição Hierárquica da Ontologia Proposta 

Contudo, para que a mesma possa ser utilizada no que concerne uma busca semântica, foram 
utilizadas regras de inferência descritas em SWRL [Horrocks  et  al, 2004], que tornarão possível 
toda a manipulação do domínio do conhecimento. Para que essas regras pudessem ser 
implementadas utilizou-se o SWRLTab  –  plugin disponível no Protégé 3.x.x. A exemplo das 
regras desenvolvidas temos três delas, como mostrado a seguir: 

 
· crm:E19_Physical_Object(?j) ? vm:isTissuePainting(?j, true) ?  

vm:TissuePainting(?j) 
· crm:E19_Physical_Object(?m) ? vm:isCangaço(?m, true) ?  

vm:Cangaço(?m) 
· crm:E19_Physical_Object(?p) ? vm:isRealistPainting(?p, true) ?  

vm:RealistPainting(?p) 
 

Estas três regras podem nos mostrar como é realizada a lógica descritiva em SWRL, e 
permite entendermos que a primeira regra nos retornará obras realizadas em tecidos, enquanto que a 
segunda e a terceira, retornarão obras do cangaço e pinturas realistas, respectivamente. 

Por meio da utilização das regras de inferência é possível gerar automaticamente um roteiro 
de visitação a partir da similaridade semântica existente entre as obras de uma exposição. Com o 
framework Jena é permitido acessar as estruturas das descrições semânticas das obras e das regras 
descritas na ontologia. E com o engenho de inferência é possível raciocinar sobre estas regras, 
podendo obter uma lista de obras que apresentam similaridade semântica e através de um 
identificador único, o qual uma obra é referenciada tanto nas ontologias quanto no banco, se tem um 
acesso não ambíguo a uma determinada obra. 
 Por intermédio dessa lista de identificadores, é buscado no banco à posição das obras dentro 
do ambiente virtual, para assim, ser calculado e traçado os pontos do que farão parte do caminho 
gerado que será armazenado do banco para que o Museu Virtual possa utilizá-lo. 

Anais do VIII SIC 71

ISBN 978-85-7621-051-1



 
Figura 2. Editor de Caminho do GTMV 

 
Dessa forma, um guia virtual, apresenta ao usuário o roteiro alternativo gerado, no qual 

obras, semanticamente equivalentes, serão apresentadas. 
 

 
CONCLUSÃO 
 
 A ontologia utilizada segue detalhadamente as prerrogativas definidas pela metodologia, e 
então combinadas às regras de inferência para o domínio específico, tem como intuito melhorar a 
experiência do usuário no ambiente virtual 3D. 
 Com isso, a descrição semântica do ambiente virtual representa uma customização da 
experiência de visitação do usuário, pois agora o visitante pode imergir no ambiente de acordo com 
suas preferências e que foram definidas pelas regras de inferência. 

Em síntese, por meio da utilização das ferramentas Protegé, Jena e SWRL foi possível 
aplicar técnicas semânticas aos objetos e cenas 3D. O que permitiu uma descrição semântica de tais 
objetos e ambientes. Com a descrição semântica foi possível desenvolver regras de inferência em 
SWRL e inferir caminhos baseados nas preferências do usuário e similaridade semântica entre os 
objetos, fornecendo, com isso, uma nova experiência de visitação em ambientes virtuais 3D. 
 
 
 

Anais do VIII SIC 72

ISBN 978-85-7621-051-1



 
REFERÊNCIAS 
 
BERNERS-LEE, Tim.; HENDLER, James; LASSILA, Ora. (2001) "The Semantic Web," Scientific 
American.  
 
BONIS, B; STAMOS, J; VOSINAKIS, S, et al. (2009)A platform for virtual museums with 
personalized content . Multimedia Tools and Applications Volume: 42 Issue: 2   Pages: 139-159. 
 
COSTA, F. S., OLIVEIRA, R. G., ALMEIDA, E. F. C., AZEVEDO, C. L., RIBEIRO, C. M. F. A. 
(2010). Virtual Museum Ontology: uma descrição ontológica de objetos virtuais 3D em Museus 
Virtuais. Escola Potiguar de Computação e suas Aplicações. 
 
DANTAS, R. R. et al. (2009) Gtmv: Virtual museum authoring systems. In: 2009 IEEE 
International Conference on Virtual Environments, Human-Computer Interfaces and Measurement 
Systems. Hong Kong, China: VECIMS. p. 129–133. 
 
GOMEZ-PEREZ, Asuncion; FERNANDEZ-LOPEZ, Mariano; CORCHO, Oscar. (2004) 
“Ontological Engineering: with examples from the areas of Knowledge Management, e-Commerce 
and the Semantic Web”, Springer.  
 
HONG, B., L. HONGZHE, JIEHUA,Y., and HONGWEI, X. (2005). An ontology-based semantic 
integration for digital museums. In Proceedings of the 6th International Conference on Web-Age 
Information Management (WAIM 2005), Hangzhou, China. Eds. Springer, 626-631. 
 
TSICHRITZIS, D., GIBBS, S. (1991) Virtual museums and virtual realities. Proc. of International 
Conference on Hypermedia and  Interactivity in Museums, pp 17–25. 
 

Anais do VIII SIC 73

ISBN 978-85-7621-051-1



BIODIESEL PRODUZIDO ATRAVÉS DA TRANSESTERIFICAÇÃO DO ÓLEO DE 
MORINGA OLEIFERA 
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RESUMO: A moringa oleifera é uma oleaginosa que tem um grande potencial para a produção 
desse combustível, pois é uma cultura que se adapta em várias condições climáticas, é tolerante à 
seca e produz boa quantidade de óleo. A semente desta árvore produz um óleo de alta qualidade, 
chegando a produzir entre 35 % a 40 % de óleo. Diante disto este trabalho teve como objetivo, 
extrair o óleo de moringa, sintetizar o biodiesel, fazer o ecodiesel na  proporção de  (B5), (B10) 
e (B20) e caracterizá-los. Para extrair o óleo da moringa utilizou-se o extrator do tipo soxhlet, 
posteriormente foi produzido o biodiesel por rota metílica e catalisador homogênio , foi 
realizado as misturas do diesel mineral com o biodiesel nas proporções de (B5), (B10) e (B20) e 
caracterizou-se as propriedades físico-químicas dos mesmos. A extração apresentou um bom 
rendimento de óleo se comparado com a literatura existente,  o biodiesel foi obtido com êxito . 
As características físico-químicas como a  massa específica, água e sedimentos e índice de 
acidez para o biodiesel de moringa e ecodieseis  apresentaram valores  de acordo com as normas 
da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  

 
PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel, Transesterificação, Moringa Oleífera. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Considerando-se o petróleo um recurso natural não-renovável, o biodiesel apresenta-se 
como alternativa energética, devido ao fato de ser um combustível renovável e biodegradável, 
podendo substituir o diesel mineral sem necessidade de nenhuma modificação nos motores 
diesel já existentes (BARROS, 2007, p. 48).  

De modo geral, o biodiesel foi definido pela "National Biodiesel Board" dos Estados 
Unidos como um derivado mono-alquil éster de ácidos graxos de cadeia longa, proveniente de 
fontes renováveis como óleos vegetais ou gordura animal cuja utilização está associada à 
substituição de combustíveis fósseis em motores de ignição por compressão. A reação de 
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transesterificação é a etapa da conversão, propriamente dita do óleo ou gordura, em ésteres 
metílicos ou etílicos de ácidos graxos, que constitui o biodiesel.  

Pode-se dizer que o processo de transformação de óleos vegetais ou de gordura animal 
em biodiesel, por transesterificação, é relativamente simples, mas requer rigor com as 
características das matérias primas, sobretudo se o objetivo for comercializar um biodiesel que 
efetivamente atenda às exigências legais do País e do mercado internacional (EMBRAPA, 
2008).  

A moringa oleifera é uma planta que tem um grande potencial para a produção de 
biocombustível no semi-árido nordestino, pois é uma árvore que não apresenta dificuldades 
quaisquer que sejam os métodos escolhidos para a sua propagação, pode ser pelo plantio direto, 
produção de mudas a partir de sementes ou de estacas. Adaptam-se bem as condições climáticas 
tanto do clima semi-árido como sub-úmido, não sendo necessários altos volumes pluviométricos 
por ano, é tolerante à seca e produz boa quantidade de óleo. 

 A idade da árvore na primeira frutificação é variável, em geral, considera-se que a 
moringa oleifera frutifica no primeiro ano nas condições ideais de manejo. Nas regiões semi-
áridas da África, a mesma frutifica a partir do segundo ano de vida. A produção das sementes 
apresenta grandes variações, esse fato esta ligado ao manejo da planta, a disponibilidade de água 
e ao clima podendo chegar a produzir entre 20 a 24 mil sementes por planta com os devidos 
cuidados adequados. A semente desta árvore produz um óleo de alta qualidade, chegando a 
produzir entre 35 % a 40 % de óleo (RURAL BIOENERGIA, 2010).  

Este óleo é amarelo claro, podendo ser usado como matéria-prima alternativa regional 
para a produção de biodiesel no nordeste. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Combustível (ANP), conforme a resolução nº 7/2008, Anexo 1/2008, que trata da qualidade do 
biodiesel produzido, estabelece padrões de qualidade que devem ser obedecidos(ANP, 2011). 
Para verificar estes parâmetros é necessário monitorar varias propriedades e verificar se as 
mesmas estão obedecendo a legislação.  

O biodiesel pode ser misturado ao diesel puro, essa mistura é chamada ecodiesel, pode 
ter várias proporções de biodiesel. O uso de combustíveis alternativos para diminuir a emissão 
de poluentes na atmosfera é uma tendência cada dia mais frequente, assim, faz-se necessária a 
investigação da eficiência destas misturas em proporções e condições diferentes. Desta forma, 
este trabalho tem como objetivo, extrair o óleo de moringa, sintetizar o biodiesel, fazer o 
ecodiesel (B5), (B10) e (B20) e caracterizá-los.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Extração do óleo de Moringa Oleifera 

Inicialmente as sementes de moringa foram coletadas no Campus Central da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) - Mossoró/RN. Antes da extração as 
sementes passaram por um processo de limpeza e  tratamento. As sementes ficam encapsuladas 
numa casca sobre a amêndoa que foi retirada com a ajuda de uma espátula. Em seguida, as 
sementes foram colocadas na estufa para secagem durante 5 horas a temperatura de 105 ºC 
(tempo necessário para retirada de toda a umidade das sementes). Após serem secas as sementes 
foram trituradas e postas em papel de filtro que foram fechados para formarem saches para 
posterior extração do óleo.  

A extração foi realizada com o método Soxhlet utilizando como solvente o  hexano, em 
um sistema de refluxo, por 6 horas . O óleo foi separado do solventre (hexano), através de um 
evaporador-rotativo a pressão reduzida e purificado por secagem na temperatura de 65 °C por 24 
horas como pode ser observado na Figura 2. O rendimento do óleo no processo foi definido 
como sendo a massa de óleo extraída em função da massa de semente de moringa usada na 
extração, (Rendimento (%) = Massa total de óleo * 100/ Massa total inicial). 
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Figura 1. Moringa Oleifera 

 

 
Semente de moringa          Sistema Soxhlet                Evaporador rotativo           Óleo de moringa  

Figura 2. Processo de obtenção do óleo de moringa oleifera 
 
Obtenção do Biodiesel de Moringa Oleifera 

O óleo de moringa oleifera que foi seco na estufa durante 24 horas para a retirada de 
água residual foi usado na síntese do biodiesel. A reação foi feita a temperatura ambiente durante 
4 horas utilizando uma razão de 6:1 álcool/óleo, sendo 70 g de álcool para cada 200 g de óleo, e 
1% do Hidróxido de potássio (KOH), como catalisador. Ao término da reação transferiu-se a 
mistura para um funil de decantação, com o intuito de separar as fases.  

Após 1 hora em repouso observou-se nitidamente duas fases, a menos densa contendo os 
ésteres metílicos (biodiesel) e outra mais densa o glicerol (glicerina), as impurezas e os reagentes 
em excesso. Depois de 24 horas em repouso a segunda fase foi removida do balão restando 
apenas os ésteres metílicos, como pode ser observado na Figura 3, e em seguida foi lavado com 
água morna. Para a avaliação do processo de lavagem foi realizado a medida do pH utilizando 
fenolftaleína para observar a coloração da água de lavagem que inicialmente tinha coloração 
rosa e que, posteriormente, com as sucessivas lavagens ficou incolor, sendo finalizada a lavagem 
neste momento. Em seguida o biodiesel foi seco em uma estufa a 100 ºC para eliminar a 
umidade residual. 

 
   Óleo de moringa              Transesterificação           Separação das fases                      B100   

Figura 3. Biodiesel de moringa oleifera puro B100 
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Caracterização Físico-química do óleo de moringa e seu biodiesel 
O óleo e o biodiesel de moringa (B100) foram caracterizados segundo o Regulamento 

Técnico da ANP nº 1/2008 contida na resolução nº 7/2008 de acordo com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das normas internacionais “American 
Society for Testing and Materials” (ASTM), da “International Organization for Standardization” 
(ISO) e do “Comité Européen de Normalisation” (CEN). As análises foram realizadas no 
laboratório de físico-química da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 
fazendo-as em triplicata e o resultado final foi dado fazendo a média aritmética das análises.  
 
Obtenção do Ecodiesel de Moringa Oleifera 

Foi misturado 95% de diesel a 5% de biodiesel de moringa ( B5),  misturou-se  90% de 
diesel a 10% de biodiesel e 80% de diesel a 20% de biodiesel. Essa mistura é chamada de 
ecodiesel. 
 
Termogravimetria (TG / DTG) 

Também foi feita Análise Termogravimétrica do óleo e do Biodiesel usando uma 
termobalança modelo TGA 50 da Shimadzo. As análises foram feitas iniciando-se a 25 °C e indo 
até 550 °C, a uma razão de aquecimento 10 °C/min, sob atmosfera inerte de nitrogênio, com 
vazão de 25 mL/min. Foi utilizado cadinho de platina e as massas das amostras foram de 
aproximadamente 5,0 mg. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos nesse trabalho foram da extração do óleo de moringa e do biodiesel 
de moringa com um rendimento de 83,68, e do ecodiesel B5, B10 e B20. 

 A tabela 1 apresenta a caracterização físico-química do óleo, biodiesel e do ecodiesel de 
moringa. Os valores determinados foram o índice de acidez, índice de saponificação, densidade, 
viscosidade, tensão superficial, água e sedimentos e água e sedimento . 
 
Tabela 1. Características físico-químicas do óleo e do biodiesel metílico de moringa oleifera 
Lam. 

Caracterizaçõe
s 

Óleo de 
Moringa  

Biodiesel de 
Moringa 

Ecodiesel B5 Ecodiesel 
B10 

Ecodiesel 
B20 

Limites 
ANP 

Especificaçõ
es 

Teor de Óleo 
(%) 

40 - - - - NC* NC* 

Rendimento do 
Biodiesel (%) 

- 83,68 - - - NC* NC* 

Índice de 
acidez (mg 
KOH/g) 

0,047 0,028 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 

Índice de 
saponificação 
(mg KOH/g) 

182,39 190,73 - - - NC* NC* 

Densidade 
(g/dm3) 

886 887 845 844 842 875-900 820-880 

Viscosidade 
(Cst) 

33,24 13,56 6,31 10,78 11,29 3,0-6,0 2,5-5,5  
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Tensão 
superficial 
(mN/n) 

29,8 28,7 27,6 - - NC* NC* 

Água e 
sedimentos (%) 

0 0 0 0 0 0,050 0,05 

Índice de 
peróxido 
(maEq/1000g) 

0,002 0,079 - - - NC* NC* 

Índice de Iodo 
(gI2/100g) 

61,20 67,23 - - - NC* NC* 

                * (NC) Não cita. 
  
Ø Viscosidade 

Como pode ser analisado na Tabela 1, o biodiesel e o ecodiesel B5, B10 e B20 
apresentaram valores acima da norma estabelecida pela ANP, no biodiesel tal valor é 
influenciado pelas propriedades do ácido oleico (C18:1), ácido graxo presente em grande 
quantidade no óleo de moringa que  promove as interações intermoleculares como forças Van 
der Walls que se acentuam devido a molécula possuir uma grande massa molecular contribuindo 
para o aumento do tempo de escoamento do biodiesel. No entanto, foi observada uma redução 
significativa na viscosidade em relação ao óleo natural, essa diminuição está relacionada à 
reação de transesterificação do óleo, sendo que o principal objetivo desta reação é diminuir este 
parâmetro com a formação de ésteres de cadeia menor o que se resultou satisfatório, como se 
pode observar na Tabela 1. Além disso, a molécula apresenta uma insaturação com conformação 
cis ,característica de ácidos graxos o que pode ajudar a diminuir a viscosidade devido o 
enfraquecimento das forças de dispersão e ao empacotamento das moléculas. Devido a isso os 
valores encontrados para a viscosidade do biodiesel é baixo em relação ao óleo.  
Ø Massa Específica 

Da mesma forma, que a viscosidade a densidade também é influenciada pelas 
propriedades do ácido oléico. A molécula apresenta uma instauração no carbono 9 o que 
dificulta as interações das forças de Van der Walls devido a conformação cis, diminuindo tanto a 
área de contato entre as moléculas como as forças de dispersão  o que dificulta a agregação entre 
as mesmas, impede o empacotamento pelo aumento do espaço entre as moléculas resultando em 
aumento da densidade.  No entanto, os resultados mostraram que tanto o óleo de moringa o 
biodiesel e o ecodiesel B5, B10 e B20 apresentaram densidade dento das normas estabelecidas.  
Ø Tensão Superficial 

Observou-se que apesar de não existir um padrão normalizado para a Tensão Superficial 
como nas outras propriedades físico-químicas, o seu valor foi considerado alto para o biodiesel 
de moringa. Tal valor deve ser influenciado pela presença de oxigênio e hidrogênios na molécula 
do biodiesel. Devido a isso, as interações intermoleculares se tornam mais fortes, significando 
que será necessária uma maior temperatura para romper as forças e assim permitir que as 
moléculas deixem o estado líquido e passem para o vapor. Para o ecodiesel, a uma diminuição na 
tensão superficial em comparação com o biodiesel, isso ocorre devido o ecodiesel ter uma menor 
formação de ponte de hidrogênio fazendo com que a tensão nas moléculas seja menor. 
Ø Teor de Água e Sedimentos 

 Os resultados tanto para o óleo, biodiesel como para o ecodiesel B5, B10 e B20 não 
apresentarão valores para água e sedimentos, o que se mostra bastante satisfatório. Com relação 
ao óleo, traços de água residual podem promover reações indesejadas, como hidrólise promovida 
pela água, o que pode resultar em ácidos graxos livres aumentando a acidez do sistema e 
saponificação dos ácidos graxos,prejudicando o rendimento da reação. Dessa forma, o óleo por 
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apresentar ótimo resultado pode ser usado sem problemas na obtenção de biodiesel. Depois da 
transesterificação, as análises demonstram que o biodiesel não apresentou resíduo de água, tal 
resultado evidencia que o processo de lavagem do biodiesel se mostra bastante eficiente. 
Ø Índice de Acidez 

Os valores obtidos no índice de acidez para o biodiesel e ecodiesel B5, B10 e B20 de 
moringa está dentro da especificação que é de 0,5 mg de KOH/g. Comparando o biodiesel e o 
ecodiesel  com o óleo, observou-se que o valor apresentado é menor. Dessa forma, observa-se 
que tanto o óleo como o biodiesel e o ecodiesel são pouco corrosivos aos componentes metálicos 
presentes no motor. Um baixo índice de acidez para o óleo minimiza as reações indesejadas 
como saponificação dos ácidos graxos livres promovidas pelo meio básico do catalisador durante 
a reação.  
Ø Índice de Saponificação 

O índice de saponificação do óleo de moringa foi de 182,39 mg KOH/g e é menor em 
comparação com o biodiesel que foi de 190,73 mg KOH/g. Valores altos de índice de 
saponificação podem prejudicar o rendimento da reação pela formação de sais de acido graxo 
promovidas pelo catalisador básico e pela presença de água na matéria prima como também 
prejudica no processo de lavagem do biodiesel. Mesmo assim, observou-se que a reação ocorreu 
sem maiores problemas e com um bom rendimento, sendo a lavagem do material final foi 
realizada sem problemas mostrando que os resultados encontrados podem ser considerados 
baixo.  
Ø Índice de Peróxido  

O índice peróxido é um método utilizado para medir o estado de oxidação de óleo e 
gordura. Observou-se que apesar de não existir um padrão normalizado para o índice de 
peróxido o seu valor é maior no biodiesel, devido a instauração no carbono 9. Assim o biodiesel 
tem, mas composto oxidante que óleo. 
Ø Índice de Iodo  

O índice de iodo, também conhecido como número de iodo ou iodine value é um índice 
de qualidade com o qual se mede o grau de insaturação, ou seja, as quantidades de ligações 
insaturadas de um óleo ou gordura. Como pode ser analisado na Tabela 1, o biodiesel apresentou 
valor maior que o óleo isso ocorre devido formação dos ésteres, e a uma insaturação no carbono 
9. 
 
TERMOGRAVIMETRIA (TG/DTG) 

As curvas TG/DTG do óleo e do biodiesel podem ser visualizadas nas figuras 3 e 4, 
respectivamente. Pode-se observar que o óleo de Moringa Oleífera Lam apresentou três eventos 
térmicos, o primeiro a uma temperatura máxima de 91,4°C ocorre devido o óleo conter pequena 
quantidade de água residual, o segundo ocorre a uma temperatura de 410,7°C, sendo o maior 
evento, e, provavelmente, se deve à decomposição do ácido graxo majoritário e o terceiro na 
temperatura de 450°C, pode ser atribuído a ácidos graxos minoritários de maior massa molar e 
ou impurezas existentes no óleo. Com relação a curva termogravimétrica do biodiesel, observou-
se que houve uma única perda quando atingiu à temperatura de 229,4°C, que pode ser atribuída à 
volatilização e/ou decomposição dos ésteres metílicos constituintes do material. O resultado 
mostra que de acordo com Santos (2010a) a conversão foi de 99,9% de triglicerídeos em ésteres 
metílicos. Este valor é bem maior que o rendimento obtido na reação o que é um indício de que o 
pico de maior temperatura no termograma do óleo deve ser devido a impurezas que não 
reagiram. 
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Figura 3- Termogramas do óleo                       Figura 4- Termogramas do biodiesel 
 
 
 CONCLUSÃO 
 
ü Os resultados mostraram que a semente de Moringa Oleífera Lam produz óleo em boa 

quantidade (40%) e com boas características físico-químicas para ser usado como 
matéria prima na transesterificação básica para obtenção de biodiesel e do ecodiesel.  

ü A transesterificação do óleo de Moringa Oleífera Lam em biodiesel (B100) metílico foi 
bastante satisfatória tendo rendimento de 83,68% e 99,9% de conversão como constatado 
pela análise termogravimétrica.  

ü As características físico-químicas massa específica, água, sedimentos e índice de acidez 
para o biodiesel de moringa apresentaram-se de acordo com as normas da Resolução nº 
07/2008 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  

ü As caracterizações físico-químicas massa específica, índice de acidez e água e sedimento 
para o ecodiesel B5, B10 e B20 estão dentro do limite permitido pela ANP. 

ü A viscosidade do biodiesel e do ecodiesel B5, B10 e B20 estão acima do permitido pela 
legislação. 

ü O índice de peróxido e o índice de acidez tem valores, mas elevados no biodiesel em 
relação ao óleo. 
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CARACTERÍSTICAS DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 
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RESUMO: Vários autores em todo o mundo relatam que os riscos para a saúde pública gerada 
pelos resíduos de serviços de saúde são comparáveis aos riscos ocasionados pelos resíduos 
domésticos, o que dispensaria, para os primeiros, uma atenção especial no que diz respeito ao 
tratamento, à coleta e à disposição final. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é verificar a 
conformidade do processo de gerenciamento dos resíduos sólidos odontológicos na unidade básica 
de saúde da UERN – Mossoró-RN em termos das orientações contidas na legislação ambiental de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) do Estado do Rio Grande do Norte. Foi 
adotada a metodologia quantitativa, utilizando-se a técnica de entrevista estruturada, através de 
formulário, conduzida por um único pesquisador. A amostra foi o Consultório Odontológico do 
Edifício Epílogo de Campos – UERN, Mossoró-RN, portanto, trata-se de um estudo de caso. Os 
resultados mostraram que a Unidade de Saúde não dispõe de um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, conforme estabelece a Resolução do CONAMA Nº 358 
em seu artigo 4º, de acordo com a legislação vigente, sendo assim será necessário a sua elaboração. 
Também existem falhas na infra-estrutura da Unidade de Saúde, que não possui um local para 
abrigo dos RSS, inexistência de uma área de armazenamento temporário e de uma empresa 
responsável pelo serviço de coleta externa para tratamento final adequado, e os cirurgiões-dentistas 
da UERN necessitam de maiores esclarecimentos quanto à forma adequada de gerenciamento e 
descarte dos RSS. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento de resíduos; Gestão ambiental; Serviço de saúde 
odontológico. 

 

 

INTRODUÇÃO: 
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O gerenciamento de resíduos deve ser implantado e implementado em qualquer 
estabelecimento que preste serviço de atenção à saúde, conforme determinam as legislações federal, 
estadual e municipal no Brasil (CONAMA, 1993). Em Mossoró-RN, com aproximadamente 227 
mil habitantes (IBGE, 2007), a legislação estadual impõe a implantação de um Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) em todos os estabelecimentos desse 
tipo. O PGRSS deve abranger aspectos técnicos e operacionais, aspectos gerais e organizacionais e 
aspectos de recursos humanos (CONAMA, 2005). O foco é orientar a implantação, a 
implementação e o acompanhamento de uma política de gerenciamento de resíduos de saúde. 
Vários autores em todo o mundo relatam que os riscos para a saúde pública gerada pelos resíduos 
de serviços de saúde são comparáveis aos riscos ocasionados pelos resíduos domésticos, o que 
dispensaria, para os primeiros, uma atenção especial no que diz respeito ao tratamento, à coleta e à 
disposição final. A exceção unânime são os resíduos perfurocortantes e as culturas microbiológicas 
(FERREIRA, 1997 e MOREL, 1997). O risco de contaminação pelo manuseio desses resíduos é 
alto, tanto no momento da geração, do acondicionamento e do descarte, quanto durante a coleta 
externa e a disposição final, devido às suas características físicas e ao seu potencial de 
contaminação através de micro-organismos retidos, requerendo normas seguras de manuseio e 
acondicionamento. Conforme a classificação das Resoluções do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA nº 5/1993 e nº 283/2001 e nas NBRs – 10.004/2004 e 12808/1993 da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, os resíduos gerados pelas práticas 
odontológicas se enquadram nos grupos A (infectantes ou biológicos), B (químicos), D (comuns) e 
E (perfurocortantes). No grupo A, exigem atenção especial os resíduos de gazes infectadas 
(NOGUEIRA, 1999 e CONAMA, 2005). No grupo B merece atenção o mercúrio metálico, que 
também exige critérios especiais de manuseio, acondicionamento e destinação final. O maior risco 
para a equipe odontológica em relação ao mercúrio está no momento da preparação do amálgama, 
quando ocorre o aquecimento e a consequente liberação do vapor de mercúrio (GUIMARÃES, 
2001). Para a população, o risco está na organificação e biomagnificação do mercúrio lançado no 
ambiente natural (COUTO, 1996). Dessa forma, o objetivo do presente estudo é verificar a 
conformidade do processo de gerenciamento dos resíduos sólidos odontológicos na unidade básica 
de saúde da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN – Mossoró-RN em termos 
das orientações contidas na legislação ambiental de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde (RSS) do Estado do Rio Grande do Norte. 

   Qualquer descuido no manejo dos RSS põe em risco todos os trabalhadores da saúde, 
principalmente os que estão relacionados com a limpeza e coleta. O Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS tem como principal objetivo atender à Resolução 358/05 
(CONAMA) e a RDC 306/04 (ANVISA), a fim de: 

· Melhorar as medidas de segurança e higiene no ambiente hospitalar; 
· Contribuir para o controle de infecção hospitalar e acidentes ocupacionais; 
· Proteger a saúde e o meio ambiente; 
· Reduzir o volume e a massa de resíduos contaminados; 

Anais do VIII SIC 83

ISBN 978-85-7621-051-1



 

 

 

· Estabelecer procedimentos adequados para o manejo de cada grupo; 
· Estimular a reciclagem dos resíduos comuns não contaminados. 

   O manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus 
aspectos intra e extra-estabelecimento, desde a geração até a disposição final, conforme apresentado 
na Figura 1, incluindo as etapas a seguir (BERTUSSI, 1994): 

 

Fonte: BERTUSSI (1994). 

Figura 1 – Manejo dos Resíduos Sólidos do Serviço de Saúde 

 

   O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – 
PGRSS é um conjunto de procedimentos de gestão que visam o correto gerenciamento dos resíduos 
produzidos no estabelecimento. Esses procedimentos devem ser, planejados e implementados a 
partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção 
de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, 
visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do 
meio ambiente. O PGRSS é um plano para gerenciar os resíduos provenientes dos serviços de 
saúde, seguindo, rigorosamente as legislações ANVISA RDC 306/04 e a Resolução do CONAMA 
358/05.   O PGRSS deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos 
recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no manejo dos RSS.   PGRSS 
- É o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas as suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos 
referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta interna, armazenamento, transporte, 
tratamento e destinação final, bem como os aspectos relativos à proteção à saúde pública e 
segurança ocupacional do pessoal envolvido nas etapas do gerenciamento de resíduos (CONAMA, 
2005). 

A realização de pesquisas que abordem os mais variados aspectos referentes ao 
gerenciamento de resíduos é cada vez mais importante como forma de fundamentar a legislação 
(CONAMA, 2005 e ANVISA, 2004). Assim sendo o objetivo do projeto é verificar a conformidade 
do processo de gerenciamento dos resíduos sólidos odontológicos produzidos pelo Consultório 
Odontológico Localizado no Edifício Epílogo de Campos - UERN – Mossoró-RN, frente à 
legislação ambiental vigente e propor um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde 
PGRSS para o Consultório odontológico, fundamentada na legislação ambiental vigente. Ao final 
do estudo, os sujeitos receberam os resultados da pesquisa e orientações através de e-mail ou 
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entrega direta pela pesquisadora, sobre como contribuir para a elaboração do Plano de 
Gerenciamento de Serviços de Saúde – PGRSS. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi adotada a metodologia quantitativa, utilizando-se a técnica de entrevista estruturada, 
através de formulário, conduzida por um único pesquisador. Foi realizado um pré-teste e um estudo 
piloto antes do estudo principal (LAKATOS e MARCONI, 1991). A amostra foi o Consultório 
Odontológico do Edifício Epílogo de Campos – UERN, Mossoró-RN, portanto, trata-se de um 
estudo de caso. O consultório odontológico unidade básica de saúde que foi visitada conta com duas 
(2) dentistas e duas (2) auxiliar de saúde bucal e realiza os atendimentos nos turnos matutino e 
vespertino de segunda à sexta-feira, nos horário das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas. 
Nesse consultório funciona o Programa MEU SORRISO da UERN. O principal objetivo deste 
programa é oferecer aos servidores ativos e inativos da UERN, seus dependentes e alunos residentes 
da UERN, atendimento clínico odontológico básico para prevenção e recuperação da saúde bucal. 
Foram entrevistadas as duas (2) dentistas, uma (1) auxiliar de saúde bucal. Foram avaliadas e 
analisadas todas as etapas dos três aspectos determinados pela legislação vigente, de forma 
descritiva. Dos aspectos técnicos e operacionais foram avaliados: classificação e caracterização dos 
resíduos, minimização (redução, reutilização, recuperação, reciclagem ou substituição de um 
determinado resíduo por outro menos perigoso), segregação (separação dos resíduos no momento 
de sua geração segundo suas características físicas, químicas, biológicas e radiológicas), tratamento 
prévio, acondicionamento, coleta e transporte internos e externos, existência de abrigo externo e 
disposição final dos resíduos. Dos aspectos gerais e organizacionais foram avaliados: fiscalização, 
área construída, licenciamento ambiental, planta baixa com discriminação das áreas geradoras de 
resíduos e presença de responsável técnico. Dos aspectos de recursos humanos foram avaliados: 
registro e controle de vacinação dos trabalhadores, programa de segurança e medicina do trabalho, 
programa de prevenção de riscos ambientais, programa de controle médico e saúde ocupacional, 
comissão de controle de infecção hospitalar (consultório odontológico) e treinamento em manejo de 
resíduos de serviços de saúde. Para cada uma das classes de profissionais que foram entrevistados, 
foi elaborado um único formulário com 20 (vinte) perguntas fechadas e abertas. Esse formulário foi 
corrigido e aperfeiçoado no pré-teste e no estudo piloto. Foi utilizado, também, um formulário de 
observação, preenchido pelo entrevistador durante as visitas à unidade pesquisada, com a intenção 
de validar ou corrigir as respostas dos entrevistados, sendo fotografado todo o processo durante as 
visitas que ocorreram no mês de julho de 2012. Ao final foi realizado um diagnóstico do serviço 
executado no Consultório Odontológico do Edifício Epílogo de Campos – UERN, Mossoró-RN 
(figura 2), com aproximadamente 20 m2 de área útil, que subsidiará a elaboração do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde (PGRSS), de acordo com a legislação ambiental 
vigente (ANVISA, 2004 e CONAMA, 2005). 

  

Figura 2 – Edifício Epílogo de Campos – UERN, Mossoró-RN e Consultório Odontológico 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados dessa pesquisa estão apresentados segundos os objetivos propostos, em 
termos do diagnóstico do gerenciamento de resíduos sólidos do consultório odontológico localizado 
no Edifício Epílogo de Campos – UERN, Mossoró-RN. 

Não foram realizadas perguntas relacionadas ao conhecimento dos profissionais sobre 
legislações da ANVISA, ambiental e normas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. As 
respostas foram dadas pelos entrevistados imediatamente após a realização da pergunta pelo 
entrevistador, sem consulta em documento escrito. 

Os resultados encontrados nas entrevistas são apresentados a seguir: 

· A unidade de saúde não dispõe de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde – PGRSS, conforme estabelece a Resolução do CONAMA Nº 
358 em seu artigo 4º, que determina a elaboração e implantação do PGRSS, de 
acordo com a legislação vigente. 

· A clinica apresenta os seguintes ambientes e resíduos gerados, conforme 
apresentados na Tabela 1, e na figura 3 a seguir: 
 
 

 

Figura 3 – Grupos dos RSS (A, B, D e E) 

 
Tabela 1 – Resíduos gerados na clinica odontológica 

       Grupo A  

(Gazes, máscara, 
sugador, luvas, 
algodão, touca e 
guardanapo) 

    Grupo B  

(Amálgama, 
revelador (*), 
fixador (*), 
placas de 
chumbo) 

   Grupo D 

 (papel) 

   Grupo E  

(agulhas e 
lâminas (***) 

Sala Clínica / 
Consultório 

x x x x 

Sala de RX x x x x 

Área de 
Armazenamento 
Temporário de 
Resíduo (Interno e 
Externo) 

x x x x 
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Recepção   x  

Escritório x x x x 

Total Dia 1 kg 10 g (**) 1 kg 6 g (**) 

Total Mês 20 kg 200 g 20 kg 120 g 

Nota: (*) Revelador radiográfico: sulfito de sódio, hidroquinona, dietileno glicol; Fixador: Tiossulfato de amônio, 
tiocianato de amônio. 

     (**) Esses resíduos são armazenados no próprio consultório em frascos de vidro e depois de uma quantidade 
razoável, são levados para um consultório que tenha a coleta para lixo hospitalar. 

     (***) armazenados em embalagens plásticas. 

 

· Os resíduos são armazenados temporariamente no consultório odontológico e 
depois coletados para a área externa, sem identificação e aberta do Edifício 
Epílogo de Campos. 

· Os ambientes do consultório odontológico apresentam os seguintes riscos 
associados aos resíduos de serviços de saúde (RSS): risco físico, risco químico, 
biológico, ergométrico e de acidentes. 

· Os responsáveis pelas etapas (segregação, acondicionamento, identificação, 
coleta, armazenamento temporário e transporte e destino final) de manejo dos 
resíduos (RSS) são: Auxiliar de Saúde Bucal, Dentista, ASG, e administração do 
Edifício Epílogo de Campos da UERN. 

· A coleta interna é realizada por ASG em horário pré-estabelecido, sempre após 
os horários de final de expediente. 

· Não existe tratamento dos RSS gerados no local do consultório e nem tratamento 
externo dos mesmos. 

· Os RSS gerados no consultório odontológico (Grupo A e D), são armazenados 
externamente, sem identificação, em área aberta, para serem transportados pela 
coleta pública. 

· Os funcionários do consultório odontológico não participam de programas de 
controle específico de medicina e saúde do trabalhador, mas fazem por sua livre 
iniciativa. 

 

CONCLUSÃO 

 

· Os cirurgiões-dentistas descartam os resíduos (RSS) gerados, entregando-os a outros 
consultórios odontológicos que tenham empresa particulares especializada de coleta de lixo 
contaminante (Grupo B e E); Os grupos A e D são transportados pela coleta pública 
municipal, sem nenhum tratamento e consequentemente a disposição final é de forma 
inadequada. Portanto, atendendo de forma parcial a legislação vigente, com relação ao grupo 
D; 
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· Quanto à segregação e acondicionamento do RSS, a Unidade de Saúde separa e seleciona os 
resíduos por grupo, mas o seu manejo é realizado de forma inadequada; 

· Quanto ao armazenamento temporário dos RSS a Unidade de Saúde não obedece a 
legislação vigente e nem asseguram um local específico para a guarda dos RSS até a coleta 
externa e os RSS não se encontram armazenados em coletores apropriados; 

· Existem falhas na infra-estrutura da unidade de saúde, que não possui um local para abrigo 
dos RSS, e também inexistência de um portão para recolhimentos dos resíduos por uma 
empresa responsável pelo serviço de coleta externa para tratamento final adequado, como 
também descarte inadequado dos resíduos gerados; 

· Com relação ao acondicionamento dos resíduos pérfuro-cortantes, observou-se que o 
acondicionamento é inadequado, e não possui a  caixa  de  descarte  para  pérfuro-cortante,   
descartando  os resíduos  em  garrafas  PET (plásticas); 

· A coleta interna é feita de forma inadequada. Não sendo assegurado o uso de EPI 
(Equipamento de Proteção Individual) ao pessoal de serviços gerais; 

· Não existe identificação dos resíduos, seja pela distinção de cor das lixeiras, seja por um 
adesivo indicando o tipo de resíduo - lixo comum e lixo contaminado; 

· Os fluidos contaminados do consultório são lançados na rede de esgoto comum; 

· Os cirurgiões-dentistas da UERN necessitam de maiores esclarecimentos quanto à forma 
adequada de descarte dos RSS; 

· Recomendamos que se busque soluções junto aos órgãos competentes para a falta d  
materiais indispensáveis  como  sacos  plásticos  pretos e  brancos,   caixas  para pérfuro-
cortantes, no abastecimento de rotina; 

· Recomendamos também, que se procure articular junto ao gestor  da UERN  a adequação da 
Unidade de Saúde, no que diz respeito à aquisição de lixeiras apropriadas e  ao  uso  de  
conteiners  para  coleta interna e externa, de acordo com o que determina a Legislação 
Vigente. 

· Há a necessidade de maior inter-relação entre empresas de reciclagem, órgão público gestor 
dos recursos hídricos e de saneamento e os cirurgiões-dentistas; 

· Conforme diagnostico apresentado nesse trabalho, será necessária a elaboração do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), do consultório odontológico da 
UERN. 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS FRUTOS TROPICAIS (ABACAXI, 
BANANA, MANGA E CAJU) DO NORDESTE “IN NATURA”. 

 
 

Isabel Cristina da Costa Souza1; Francisca Marta Machado Casado de Araújo2; Géssica Gabriela 
Freire do Rêgo3; Antônio Vitor Machado4. 

 

 
RESUMO: O consumo de frutos atrai cada vez mais o mercado consumidor, sendo o Brasil 
referencia na produção de frutos tropicais. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, 
com uma produção que superou os 47 milhões de toneladas no ano de 2010. O Brasil possui uma 
terra privilegiada no que diz respeito à produção de frutas, devido a sua grande área territorial e 
condições climáticas favoráveis para a fruticultura. A fruticultura é, hoje, um dos segmentos de 
maior importância da agricultura nacional respondendo por mais de 35% da produção agrícola. 
Com o aumento do consumo de frutas, muitas são comercializadas fora dos padrões de referencia 
adequado. Com isso este trabalho teve como objetivo avaliar as características físico-químicas de 
diferentes frutos tropicais (abacaxi, banana, manga e caju) comercializadas no município de 
Mossoró-RN visando sua comparação com os padrões de referencia estabelecidos pela literatura. 
Após a obtenção das amostras essas foram submetidas às analises de pH, sólidos solúveis, acidez 
total titulável, vitamina C e açúcares totais no Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte. De acordo com os resultados obtidos os frutos analisados apresentaram 
teores de nutrientes próximos aos relatados na literatura demonstrando estarem em conformidade 
com os padrões de referencia estabelecidos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Características físico-química; frutos tropicais; in natura. 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, a fruticultura assume um segmento de relevante importância para a produção 
agrícola, a abrangência dessa prática é decorrente das condições climáticas favoráveis e da vasta 
extensão do território nacional, refletindo no habito frequente do consumo de frutos. Essas práticas 
implicam em uma melhoria de saúde, pois os frutos tropicais são ricos em nutrientes essenciais e 
micronutrientes como minerais, fibras e vitaminas HARBONE E WILLIAMS (2000). 

Além da importância alimentar, os frutos também são influentes na sociedade e na 
economia. Para a economia a colheita anual brasileira de frutos tropicais é de aproximadamente 38 
milhões de toneladas, o que coloca o país em terceiro lugar entre os maiores produtores mundiais 
SCHEIBLER (2006). Nos últimos anos, a produção de frutas cresceu a uma taxa nunca vista antes 
na história, entre 2002 e 2008, a produção nacional cresceu 28%, saindo de 34 milhões de toneladas 
em 2001 para 44 milhões de toneladas em 2008. 
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O potencial de expansão para os próximos quatro ou cinco anos é de 4,5% ao ano (Lacerda 
et al., 2008).  

O Nordeste se destaca por ser um forte contribuinte para essa alta produtividade, tendo como 
aliado o clima, solo, preço atrativo de terra, mão-de-obra disponível e uma localização privilegiada 
para a exportação EMBRAPA (2004). A região Nordeste vem se destacando na produção de frutas 
como o abacaxi, banana, manga e caju, pois as condições climatológicas são muito mais favoráveis 
do que nas regiões sul e sudeste do Brasil. 

Os frutos tropicais compartilham algumas características que os tornam inconfundíveis, 
como uma diversidade de vitaminas, carboidratos e minerais. Além do sabor e odor agradável, elas 
também possuem inúmeros componentes bioativos de importância para uma vida saudável.  

O pseudofruto do caju apresenta uma importante fonte de vitamina C e de nutrientes que 
participam na formação de colágenos e ácidos biliares, e favorece a absorção do ferro da dieta e 
fortalecimento do sistema imunológico LAVINAS (2006). Já o abacaxi além de ser fonte de 
vitamina C e sais minerais, também é rico em vitamina A e B1, sendo também um auxiliar para o 
processo digestivo devido à presença de celulose e bromelina. A banana dentre os frutos tropicais 
destaca-se, desde os tempos mais remotos, como uma das mais ricas fontes de alimento energético, 
sendo ela rica em potássio e magnésio, tornando importante para um bom desempenho muscular 
Cano-Chauca (2004). Finalmente a manga uma das mais importantes frutas tropicais, além do 
aspecto nutricional ela é apreciada por seu sabor, aroma e coloração característicos e atraentes. 
Todas essas frutas tropicais compartilham a caraterística de ser altamente perecível, tornando 
prejudicial à prática de exportação e comercialização interna. 

Assim, um estudo mais especifico desses frutos “in natura” pode ser eficaz para traçar 
estratégias de melhor aproveitamento e controle de qualidade, assim como informar algumas 
propriedades especificas de cada fruta, podendo tanto incentivar o consumo, como a pratica de 
novas tecnologias. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar as características físico-
químicas dos principais frutos tropicais produzidos e consumidos no nordeste (abacaxi, banana, 
manga e caju). 
 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

Os frutos tropicais (abacaxi, banana, manga e caju) foram adquiridos no comércio de 
Mossoró - RN e transportados para o Laboratório de Biologia II do Departamento de Ciências 
Biológicas – UERN, onde foram selecionados de acordo com o ponto de maturação adequado para 
o consumo e livre de danos externos. Em seguida foram sanitizados com água contendo 50 ppm de 
hipoclorito e processados para a realização das analises conforme metodologias da AOAC (1997): 
sólidos solúveis, determinado no filtrado por refratometria, utilizando-se refratômetro digital, e os 
resultados expressos em °Brix; pH, determinado no filtrado, utilizando-se pHmetro; acidez total 
titulável, obtida por titulação do filtrado com NaOH 0,1N e expressa em percentagem de ácidos 
cítrico e ácido málico; vitamina C, determinada a partir da titulação com iodato de potássio (KIO3), 
sendo os resultados expressos em mg/100g de polpa. Para cada análise foram realizadas 5 
repetições, onde cada parcela era composta por um fruto.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Na TABELA 1 podemos observar os valores médios dos parâmetros físico-químicos 
analisados: teores de sólidos solúveis, pH, umidade, acidez total titulável (ATT), e vitamina C para 
os frutos analisados.  
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O abacaxi, apresentou uma quantidade media de sólidos solúveis de 17,4% de Brix, 
demonstrando este valor ser superior aos valores encontrados por REINHARDT (2004) e SARZI 
(2002) os quais relataram valores que variaram de 12,4 à 15° Brix. Segundo os padrões 
estabelecidos pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), um dos critérios 
para a classificação de qualidade para a comercialização do abacaxi é está com os sólidos solúveis 
superiores a 12° Brix, sendo esta a indicação que o fruto está maduro. O valor médio de pH 
encontrado para este fruto foi de 3,9 apresentando-se semelhante aos relatados por THÉ (2010) e 
SARZI (2002), os quais realizaram experimentos com abacaxi descobrindo valores médios de 3,85. 
Pyet al. (1984), afirmaram que os valores ideais de pH para abacaxi oscilam entre 3,0 a 4,0. O valor 
médio de umidade encontrado foi de 77,27% (bu), esse valor aproxima-se ao relatado por THÉ 
(2010) que encontrou o valor médio de 81,3% (bu) para o abacaxi pérola em seu estudo. O valor 
médio de acidez total titulável encontrado foi de 0,65% de acido cítrico, estando próximo ao 
apresentado por PINHEIRO (2006) que foi de 0,68% de acido cítrico. Segundo CARVALHO 
(1996), essa fruta possui uma acidez muito variável, sendo essa uma característica para o sabor do 
fruto, tendo como fatores influentes a variedade, estádio de maturação e adubação. O teor médio de 
vitamina C (ácido ascórbico) aproximou-se ao relatado por SARZF (2002), o qual obteve valor 
médio de 17mg/100g. 
 

Tabela 1: Valores médios e desvio padrão da caracterização físico-químicas dos frutos “in 
  natura”. 

Determinações Manga Abacaxi Caju Banana 

Acidez Total Titulável 
(% de ácido cítrico) 

0,65 ± 0,05 0,65 ± 0,06 0,40 ± 0,04 0,17 ± 0,02 

Umidade (% bu) 79,0 ± 3,18 77,27 ± 6,37 81,01 ± 1,73 71,98 ± 8,87 

Vitamina C (mg/100g) 22,05 ± 6,93 17,0 ± 2,37 149,56 ± 7,15 32,75 ± 4,67 

pH 3,88 ± 0,22 3,90 ± 0,49 3,90 ± 0,09 4,02 ± 0,09 

Sólidos Solúveis (°Brix) 17,10 ± 1,13 17,40 ± 2,04 12,46 ± 1,15 16,76± 3,23 

 

Para a banana, o valor médio de sólidos solúveis foi de 16,76 (°Brix), resultado este superior 
ao encontrado por SILVA (2006), na qual em pesquisa com banana obteve resultado de 13,20° 
Brix. Já o teor médio de pH encontrado mostrou-se próximo ao obtidos por BOTREL (2002), que 
relatou valor de 4,2. O valor médio de umidade obtido para as amostras analisadas demonstraram-se 
próximo ao obtido por TERUEL (2002), o qual relatou valor de 83,8% (bu). O valor médio da 
acidez total titulável encontrado foi de 0,17g/100g ácido cítrico, valor este próximo ao relatado por 
SILVA (2006) de 0,117g/100g. A banana apresentou um teor médio de Vitamina C (ácido 
ascórbico) de 32,75mg/100g valor este inferior ao encontrado por DE JESUS (2004) e 
CERQUEIRA (2010), que relataram concentração mínima de Vitamina C de 52 e 36mg/100g 
respectivamente.  

O teor médio de umidade do caju “in natura” encontrado foi de 81,01% (bu) sendo que este 
está de acordo com os valores encontrados na literatura, como por exemplo, CIANCI, (2005) 
MESQUITA et al. (2010) e MACHADO (2011), que encontraram teores de umidade inicial do 
pedúnculo de caju “in natura” de 83,75, 85,21 e 86,3% (bu), sendo estes valores característicos do 
fruto “in natura”em geral. Para as análises do caju, observou-se que o valores médios de acidez 
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total titulável, sólidos solúveis e pH foram semelhantes aos valores apresentados por BRANDÃO et 
al. (2003) e PINHEIRO (2006), os quais obtiveram valores variáveis entre 0,40 a 0,46% de ácido 
cítrico, 10,3 a 13,0° Brix e de pH oscilando entre 3,7 a 4,06 respectivamente.  

As amostras das mangas analisadas apresentaram valores médios de sólidos solúveis, pH e 
umidade próximos aos resultados apresentados por BRANDÃO (2003) e DADZIE (2009), os quais 
relataram valores de 16° Brix, 3,6 e 83% (bu), respectivamente. Os valores de ácido ascórbico 
foram semelhantes aos valores entrados por PINA (2003), que relatou valores médios de 
21,7mg/100g de ácido ascórbico para mangas. O valor médio de acidez total titulável apresentou-se 
inferior aos relatados por BRANDÃO (2003) e DADZIE (2009), que em seus experimentos 
apresentaram teores de 0,79 e 0,75% de ácido cítrico. 

 
 

CONCLUSÃO:  

Os frutos tropicais (abacaxi, banana, manga e caju) avaliados possuem um padrão físico-
químico característico semelhante aos da literatura comparada, tendo variado em alguns aspectos o 
que é perfeitamente aceitável tendo em vista as variações existentes decorrentes de uma região 
produtora para outra e das oscilações no ponto fisiológico de maturação dos frutos analisados, neste 
sentido podemos concluir que os frutos analisados estão em conformidade com os parâmetros 
físico-químicos adequados para sua comercialização. 
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CERÂMICAS E FILMES  (X= C,Si,Sn) PARA ARMAZENAMENTO DE ENERGIA, EMISSÃO 
DE LUZ E OUTRAS APLICAÇÕES 
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RESUMO: Por apresentarem diversas caraterísticas que tornam seus estudos e aplicações viáveis além de uma 
grande versatilidade em suas aplicações, materiais de composição  vêm sendo utilizados nas mais 
diversas áreas da indústria e, também, nas áreas biomédicas. Por conta destas inúmeras aplicações, despertam 
um grande entusiasmo em suas aplicações tecnológicas em nosso cotidiano. O objetivo deste trabalho foi a 
síntese de materiais do tipo  (X=C,Si,Sn) utilizando as técnicas que foram desenvolvidas nos 
laboratórios do Laboratório de Analises Magnéticas e Ópticas (LAMOP). Utilizamos o método de reação por 
coordenação iônica (RCI) para sintetizar estes matérias. A preparação dos materiais e sua caracterização se 
deram entre janeiro e julho de 2012, onde foi o utilizado os recursos oferecidos pelos Laboratórios da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e os Laboratórios da Universidade do Estado do 
Ceará (UFC). Ao longo do processo de sintetização destas estruturas, conseguimos sintetizar os pós de 
carbonato de cálcio ( ), além de produzir amostras dopadas com Manganês (Mn). Os outros materiais do 
tipo  e , não puderam ser preparados por falta dos reagentes necessários. Conclui-se que o 
método RCI é eficaz na obtenção das substancias do tipo Ca-perovskitas.  

PALAVRAS-CHAVE: carbonato de cálcio ( ; difração de raios-x; perovskitas; transmissão no 
infravermelho.  

 

INTRODUÇÃO 

Compostos com estruturas perovskitas veem despertando grande interesse por causa da diversidade 
de aplicações tecnológicas que podem ser direcionadas a elas. Estes matérias, por conta de suas características 
fotoelétricas, dielétricas, piezoelétricas, semicondutoras, supercondutoras, passaram a ser comente estudadas. 

Os materiais que do tipo  (X=C, Si, Sn), são conhecidos como Ca-perovskitas, e o estudo do 
crescimento de , bem como de compostos da mesma série do tipo  (X=C, Si, Sn) possui grande 
interesse na área biomédica, na produção de petróleo e possíveis dispositivos fotônico[1-2]. 

Nas atividades experimentais e teóricas que foram desenvolvidas [3-8] foram visadas à utilização de 
materiais  (X= C, Si, Sn) sem e com dopagem de terras raras em armazenamento de energia, emissão de 
luz e outras aplicações no domínio biotecnológico assim, como o desenvolvimento de nanopartículas 
marcadoras com emissão de infravermelho. Foi dada uma boa atenção à dopagem e  com terras raras 
visando obter informações sobre modificações de sua fosforescência. As características eletrônicas e ópticas das 
nanoprtículas porosas dos materiais de  foram exploradas, pois, resultados preliminares confirmaram a 
possibilidades de utilizar a emissão no infravermelho/visível de materiais porosos de sistemas de entregas de 
drogas para sua detecção.  

                                                           
1 Discente do curso de Física da FANAT, Campus Central, UERN. E-mail: carlosaugusto.pv@hotmail.com 
2Doutor em Física, Docente do Departamento de Física na FANAT, UERN. E-mail: alzamir@ymail.com 
3Mestrando em Física, Discente do Departamento de Física, UERN. E-mail: raphaelpaiva@ymail.com 
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Neste trabalho dêmos maior ênfase no estudo do carbonato de cálcio, , pois não havia os 
reagentes necessários para a síntese do  e . 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Todas as amostras foram preparadas utilizando o método de Reação por Coordenação Iônica (RCI), 
tendo como objetivo principal a obtenção Carbonato de Cálcio ( . Neste método utilizamos uma solução 
polímera composta de grupos ligantes que complexam íons metálicos. A quitosana foi utilizada como o 
biopolímero neste processo, onde, posteriormente, foi acrescentado o sulfato de cálcio , ácidos e as 
outras substâncias pertinentes à obtenção do carbonato de cálcio. Para as medidas de cada substância que 
usamos no processo, levamos em conta a razão molar ou a composição percentual dos integrantes da substância 
a ser obtida. 

Preparação da solução de quitosana 

Inicialmente foi preparada a solução de quitosana [9]. A quitosana é uma fibra derivada da quitina 
retirada dos exoesqueletos de crustáceos como camarão, caranguejo, lagosta, dentre outros. Por ser facilmente 
encontrada na natureza, ela possui um baixo custo comercial. 

A quitosana é obtida a partir da desacetilação da quitina, embora seja encontrada naturalmente na 
parede celular de alguns fungos [10]. Comercialmente, esses polímeros são obtidos a partir de resíduos de 
camarão. Utilizando um processo de hidrólise básica, onde a quitina é desacetilada, a quitosona ganha a 
seguinte configuração de sua cadeia estrutural mostrada na figura 1. 

 
Figura 1: Cadeia estrutural da quitosana 

 

A solução de quitosana foi preparada numa solução aquosa contendo 5% ácido cítrico onde foram 
acrescentados 2% de quitosana, sendo deixada por agitação por 24 horas. Estas porcentagens são equivalentes à 
massa de água utilizada para o preparo da solução. Após este período de mistura, a solução foi filtrada para que 
pudesse ser retirado algum resíduo indesejado. 

Método de Reação por Coordenação Iônica (RCI) 

O método de reação por coordenação iônica é um método que consiste na utilização de uma 
substância polímera. Neste trabalho utilizamos uma solução de quitosana como sendo nossa substancia 
polímera. 

Para o preparo do na forma pura, em um béquer, foi adicionado 1,0 gramas de sulfato de 
cálcio  em 10 ml de solução de quitosana e foi deixado por agitação magnética, por cerca de 20 
minutos, até ser obtida uma solução homogeneizada. Em outro béquer foram colocadas 40 ml de água 
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deionizada. Foram adicionados 7,2 gramas de ácido cítrico e misturado manualmente até ele ser dissolvido na 
água. Em seguida, 1,5 ml de glutardialdeido foram colocados a essa mistura de água e ácido. Por final, a 
mistura de quitosana-sulfato de cálcio foi gotejada na solução de água-acido cítrico-glutardialdeido, sendo 
depois, deixado a descansar por 24 horas. Todo este processo foi feito em temperatura ambiente. 

Passada as 24 horas que a amostra foi deixada de repouso, esta foi lavada até que seu P.h. baixasse 
o máximo possível. Para esta lavagem utilizamos uma centrifuga, onde foram feitas cerca de dez lavagens, cada 
uma com cerca de 10 minutos de duração.  

Após a lavagem, a amostra foi levada para secar na estufa durante quatro horas a uma temperatura 
de 100° C. Depois a secagem, foi levada ao forno, onde ficou a queimar durante 8 horas a temperatura de 
450°C. 

Ao termino deste processo, as amostras encontram-se prontas a serem a analisadas. Todo o 
procedimento experimental é esboçado na figura 2. Para as amostras de dopadas com Manganês (Mn), 
foi seguido o mesmo processo, havendo mudança somente na massa de sulfato de cálcio  que foi 
empregada em cada dopagem. A tabela abaixo evidencia as massas, de sulfato de cálcio e manganês, utilizadas 
no preparo de cada amostra. 

                    Tabela 1. Massas de sulfato de cálcio ( ) e de manganês (Mn) 

Amostra (gram  Mn(gramas) 
AM1 1,0 - 
AM2  0.99 0,01 
AM3  0.97 0,03 
AM5  0.95 0,05 

  

 
Figura 2. Esboço de como funciona o processo experimental RCI 

 

Caracterização estrutural das amostras de nanopartículas 
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A análise de difração de Raios-X de pó é muito eficiente para determinar a estrutura de uma 
amostra, sendo comumente utilizada nas pesquisas cientificas. O difratômetro de Raios-X analisa as amostras 
em forma de pó ou policristalinas. Para isso, os Raios-X atingem a amostra, se espalhando de maneira que não 
haja perda de energia por partes dos elétrons do átomo. O percurso começa quando a fonte libera radiação na 
direção da amostra e essa radiação, ao atingir a amostra, ocorre que parte dela é absorvida e outra é refletida. 

A caracterização das amostras das nanoparticulas foi feita utilizando a difração de Raios-X (DRX) 
dos pós obtidos e os resultados foram refinados usando o método Rietveld. As medidas foram feitas utilizando 
um difratômetro de modelo Rigaku Minflex II, usando a fonte de radiação CuKa (1,5418 Å). A varredura 
completa levou aproximadamente 1 hora e 15 minutos com o passo de 0,02 e com ângulos entre 15° e 80°. 

Os resultados das medidas de DRX foram refinados utilizando o método Rietveld, que se trata de 
um método que envolve o refinamento dos dados através do método dos mínimos quadrados, onde o 
difratograma teórico, calculado pelo programa, se aproxima o máximo possível do difratograma experimental. 

Utilizamos um software de distribuição gratuita, que foi desenvolvido por Luca Lutterotti, que é o 
programa de refinamento MAUD (Material Analysis Using Difraction). No software acrescentamos os arquivos 
experimentais a serem ajustados da carta cristalográfica apropriada para cada amostra. 

O refinamento MAUD nos fornece características estruturais de cada amostra, como tamanho de 
partículas, densidade, parâmetro de rede, dentre outros. 

Espectroscopia de Infravermelho Distante 

A espectroscopia de infravermelho é uma técnica usada no estudo das excitações por absorção ou 
reflexão da amostra como função da frequência de radiação eletromagnética. As medidas foram realizadas no 
laboratório de espalhamento de luz do departamento de Física da Universidade do Estado do Ceará (UFC) 
usando um espectrômetro de infravermelho de transformação e Fourier (FTIR) Vertex 70/Bruker. 

 

RESULATADOS E DICUSSÃO 

As analises das amostras de carbonato de cálcio ), nas formas pura e  dopadas com 
manganês (Mn), por meio de DRX, revela a presença de picos característicos similares aos que são encontrados 
na literatura. A figura 3 fornece informações para a amostra de calcita pura ( . 

 
Figura 3. Difratigrama de raios-X do  puro. 
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A microestrutura deste pó foi analisada usando difração de raios-x que mostrou pela largura dos 
picos de reflexão dos raios-x a presença de partículas com tamanho de grão uniforme e com diâmetro médio 
aproximado de 125nm, além de uma fase policristalina relativamente pura. Estes dados foram confirmados 
através do programa de refinamento MAUD.  

A figura 4 é referente às amostras AM2, AM3 e AM4, que são as amostras que foram dopadas com 
porcentagens diferentes de Manganês (Mn). Podemos observar que os picos das amostras dopadas, aparecem 
similares aos picos característicos da amostra pura. O que pode ser observado é uma variação na largura dos 
picos e na intensidade deles.  

 
Figura 4. Difratigrama de raios-X do  dopado com a 1%, 3% e 5% de manganês (Mn). 

A analise da espectroscopia de transmissão no infravermelho foi feita com o pó das nanopartículas 
de . O gráfico mostra que as medidas de absorção devem ser iguais à parte imaginária da função 
dielétrica (figura 6). A figura 5 mostra o espectro de absorção da amostra de calcita pura. 
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Figura 5.Gráfico de absorção do  sem dopagem. 

 

 
                                                       Figura 6. Gráfico da função dielétrica. 

 

O gráfico da função dielétrica evidencia onde ocorre ressonância. 

  

CONCLUSÃO 

Amostras de , pura e dopadas com manganês (Mn), foram sintetizadas com êxito utilizando o 
método de reação por coordenação iônica (RCI). Estas amostram permitiram analises de transmissão de 
infravermelho. Algumas destas análises continuam a serem feitas com o intuito de revelar novos resultados para 
o estudo das propriedades do carbonato de cálcio. Resultados referentes à absorção puderam ser observados. Os 
estados de excitações de fônos mostram que ocorre vibração da rede do . 

Futuramente espere-se a obtenção de nanopartículas de  com tamanhos na ordem de 30nm. 
É esperado que para este tamanho as medidas de transmissão de infravermelho possam ser otimizadas, assim 
como, também, medidas de luminescência possam ser observadas. 
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CÓDIGOS CORRETORES DE ERROS, MODULAÇÕES SOBRE VARIEDADES
RIEMANNIANAS COM PADRÕES DE SISTEMAS INTEGRADO DE

TRANSMIÇÃO DE DADOS.

Francisco Josimar dos Santos1; João de Deus Lima2

RESUMO: Com uma crescente demanda por sistemas de transmissão de dados seguros e efi
cientes, nos leva a busca de um sistema corretores de erros mais eficientes dos que até então
são utilizados. Muitas das pesquisas apontam a Geometria Riemanniana e Topologia Al
gébrica como um dos ambientes mais favoráveis para esses novos projetos de componentes do
sistema de transmissão de dados. Trabalhos, nessa direção, têm mostrado que é possível con
struir sistema de modulação e codificação em variedades riemannianas usando o mergulho do
grafo associado a um canal discreto sem memória: a modulação é obtida da partição definida
pelo dual do mergulho do grafo e pela codificação de uma estrutura algébrica intrínseca á
superfície. Tal condição oferece muitas opções de estruturas algébricas para componentes de
códigos corretores de erros, dentre os quais citamos grupo de homologia como a fonte natural
de estruturas fornecedoras desses códigos, descrevemos um método simplificado do cálculo
do grupo fundamental de uma superfície que fornecerá uma provável matriz geradora de uma
estrutura de código corretor de erros (G. D. Forney Jr., 1991). O objetivo principal da proposta
é desenvolver sistemas de códigos corretores de erros e modulações construídos a partir de es
truturas algébricas vinculadas a variedades riemannianas, compatíveis com um canal discreto
sem memória.

PALAVRAS ¡ CHAVE: Superfície; Grupo de Homologia, Diagrama Triangular Central.

INTRODUÇÃO

Na atualidade, existe um grande interesse, por parte da comunidade de pesquisadores
da área de Teoria da Codificação, em desenvolver códigos corretores de erros sobre variedades
riemannianas, considerados de grande relevância tecnológica pelo seu potencial e impacto
sócioeconômico no ambiente das telecomunicações. O problema da construção dessas classes
de códigos abrange diversas áreas do conhecimento. O processo de identificação de mergulhos
de grafos é de altíssima complexidade e requer processos computacionais intensos. Um algo
ritmo estabelecido em (J. D. Lima e L. P. R. C. Lima, 2008) não consegue identificar satisfato
riamente os mergulhos do grafo completo 6 . A construção de códigos lida com estruturas
algébricas de várias naturezas, podendo ser, algumas delas, munidas de poucas propriedades,
condição que trás grandes dificuldades operacionais.A análise dos invariantes topológicos en
volve expressões complexas uma vez que depende das expressões das métricas de cada classe
de superfície.

O nosso esforço está centrado no processo de cálculo do grupo fundamental da
superfície, o método do complexo simplicial orientado desenvolvido por Betti (J. R. Munkres,

1Discente do curso de Matemática da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN.
email: fcojs14@gmail.com

2Docente do curso de Matemática da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN.
email: jddeus@uol.com.br
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1993), para gerar, a partir dos cálculos já estabelecidos em (J. D. Lima e R. Palazzo Jr., 2002),
uma estrutura de código corretor de erros vindo do grupo de homologia da superfície (grupo
fundamental). Como o grupo fundamental é um invariante algébrico da superfície atrelado
ao gênero e à orientação da superfície, a análise dessas estruturas fornece indicativos do de
sempenho de códigos corretores de erros, quando estes são projetados em superfícies. A
metodologia da proposta baseiase nos métodos formais da Teoria da Informação, Teoria da
Codificação, métodos de identificação de mergulhos de grafos desenvolvidos em (L. P. R. C.
Lima, 2010) (método do grafo corrente usado na demonstração do Teorema da Coloração de
grafos), e Método de Betti para o cálculo do grupo de homologia (P.J. Giblin, 1977). A pro
posta prevê ainda a emplementação, simulação e análises de desempenhos dessas duas classes
de códigos.

A principal da proposta é desenvolver sistemas de códigos corretores de erros e
modulações construídos a partir de estruturas algébricas vinculadas a variedades riemannianas,
compatíveis com um canal discreto sem memória. São sistemas de códigos corretores de
erros com padrões de um sistema integrado de transmissão de dados. Num sistema integrado,
os projetos de modulação e codificação pertencem a um problema de mergulho de grafos e
ao ambiente da Topologia Algébrica. Veremos a questão da codificação.Mais exatamente,
uma estrutura algébrica, o grupo de homologia de uma superfície onde encontra o projeto de
modulação associado ao canal DMC (do inglês Discret Memoreless Channel).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O cálculo do grupo de homologia de uma superfície por meio de um complexo
simplicial, método desenvolvido por Betti (P.J. Giblin, 1977), envolve um número muito ele
vado de operações. Em um processo de cálculo de um grupo de homologia é fundamental que
escolhamos o complexo simplicial mais simples para que tenhamos pleno exito em determinar
corretamento o grupo de homologia da superfície.

A diferença entre os números de operações envolvidas no processo do cálculo
do grupo de homologia de uma superfície pode ser percebida se considerarmos os complexos
simpliciais sobre a superfície orientável 5 representados na Figura 0.0.1.
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Figura 0.0.1: Complexos simpliciais sobre 5 (J. D. Lima e L. P. R. C. Lima, 2008).
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 0() 1() 2(()) ()

1 42 150 100 110
2 22 90 60 70
3 2 30 30 1

Tabela 0.0.1: Números de elementos dos complexos sobre 5 da Figura 0.0.1 (J. D. Lima e L.
P. R. C. Lima, 2008).

O complexo 1 (5 ) já apresenta o número mínimo de 2simplexos na fronteira
de 20gon de 5 como também os complexos 2 (5 ) e 3 (5 ) ilustrados, respectivamente,
em (a) e (b) da Figura 0.0.1. A diferença então são os números de 2simplexes existentes nos
interiores desses simplexes. A Tabela mostra o número de elementos que entram na com
posição desses complexos. Nesta, ,  = 0 1 2 é o número de simplexos do complexo
simplicial   é o número ciclotomático (ou o número de elementos da árvore maximal X).

Em todos os ítens da Tabela 0.0.1 vemos que os números de elementos de 3

são bem menores do que os do complexos 1 e 2 Isto vai ter um grande impacto no cálculo
de grupo de homologia de 5 cujo cálculo depende do número 2 dos 2simplexos existentes
em  Devido ao número 2 em 3 (30) ser bem inferior a 1 (60) e 2 (100) então o grupo
de homologia pelo método de Betti em 1 é realizado com a metade dos cálculos em 2 e
30% dos cálculos em 1 O que representa um ganho expressivo na redução do cálculo de
1 (5 ) 
Definição 1 Seja  uma superfície e seja  () a forma poligonal da  onde  está sob a
forma normal. O diagrama triangular central (DTC)  indicado por T ()  é um complexo
simplicial sobre contruído sobre os 0 0simplexos sobre a fronteira de  e o 0simplexo
central como no complexo 3 da Figura 0.0.1 ()  Os 1simplexos no interior de  () será
denominado de raio de T () 

As superfícies são classificadas em orientáveis e nãoorientáveis com e sem bor
dos. Para cada classe de superfície , os números de elementos do DTC de  podem ser
determinados com precisão.

Obviamente que o complexo simplicial 3 da Figura 0.0.1 (c) é um complexo
mínimo; de fato, se não existisse um de seus raios.

Topologia dos 2simplexos do DTC
Se o objetivo é somente apresentar um complexo sobre uma superfície, em geral,

ele é construído no formato (a) da Figura 0.0.1, só que entre cada lado do modelo planar 20
gon de 5 são colocados vértices adicionais, o que não é o caso de 1 (5 ). Tais vértices são
necessários para garantir que cada elemento da triangulação  de  (5 ) seja homotópico a
um ponto. A não colocação destes vértices já apresenta um esforço de diminuir o número de 2
simplexos, objetivando diminuir o número de operações no processo de cálculo, as dependem
do número de 2simplexes existentes no complexo simplicial.

A Figura 0.0.2 mostra, para o caso do toro, que todo 2simplexos que contém um
lado sobre a fronteira de 4gon de  não é homotópico a zero. Na verdade, se considerarmos
 como sendo o conjunto dos pontos interiores int () com a união do conjuntos da fronteira
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de  ()  então int () é homotópico a zero e  () é homotópico a Z se  contém um
lado sobre 4gon de  As regiões (e)  (f)  (h) e (i) correspondem, respectivamente aos 2
simplexos 1 2 3 e 4 sobre o modelo espacial de  da figura (g). É facil ver que as classes
de homotopia dessas regiões são todas do mesmo tipo, isto é, o interior é homotópico a zero e
o bordo é homotópico a Z s sendo que ver na decomposição das regiões.

Podemos ver, então, que todos os 2simplexos da fronteira dos complexos da
Figura 0.0.1 apresentam classes de homotopia idênticas (int () ¼ f0g e  () ¼ Z), en
quanto os complexos que se encontram em seus interiores, ou seja, aquelas que não se encon
tram na fronteira de 20gon de 5 , como nos casos de 1 (5 ) e 2 (5 )  possuem homo
topias nulas, independentemente de suas fronteiras serem consideradas ou não.
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Figura 0.0.2: Transformação geométrica do toro sob a ação do diagrama triangular central:
decomposição das regiões do diagrama triangular central.

O problema é saber se o cálculo do grupo de homologia 1 () é afetado ou não
pela existência de 2simplexos que contêm lados sobre polígono 2gom de 
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Figura 0.0.3: Complexo simplicial sobre o toro

O grupo de homologia é determinado atravéz de muitas etapas. Utilizando o
método do DTC eliminase o máximo de etpas possíveis. Por exemplo, a árvore maximal é
constituída de dois raios, se  =  e de apenas um raio, se  =  e  ¸ 1 Dependendo
do complexo simplicial  uma arvore maximal  é formada por muitos lados. Notamos que
a árvore maximal  da Figura 0.0.1() é constituída de 7 lados, fato que tende a aumentar
a complexidade de cálculo de 1 ()  Além disso, o método DTC eliminam as etapas das
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identificações dos  1ciclos e o cálculo dos homomorfismos de fronteiras, 2  estes são
identificados e processados imediatamente quando se usa o DTC.

Os DTC’s das Famílias de Superfícies
O conjunto de todas as superfícies topológicas pode ser dividido em quatro

famílias, a família composta pelo conjunto de superfícies sem bordo orientável  a família
das superfícies sem bordos não orientáveis  a família das superfícies com bordos orien
táveis  e a família das superfícies com bodos não orientáveis . A notação  indica a
superficie de gênero  formada pela soma conexa de  superfícies homeomorfas ao toro  e
 corresponde à superfície  com  componentes de bordos. De modo análogo,  indica
a superfície formada pela soma conexa de  superfícies não orientáveis homeomorfas ao plano
projetivo  e  a superfície  munida de  componentes de bordos.

O DTC de uma superfície  é construído a partir da forma normal  () da
superfície . As superfícies sem bordos apresentam as seguintes formas normais

 ( ) = 11
¡1
1 ¡11 22

¡1
2 ¡22 ¢ ¢ ¢ ¡1 ¡2  (a.3a)

 ( ) = 112233445566 ¢ ¢ ¢  (a.3b)

A forma normal de uma superfície com uma componente de bordo 1 é obtida
acrescentandose, à forma normal  (), a palavra 11¡11  Se for  componentes de bordos,
serão acrescentados à palavra  ()  as  sequências

11
¡1
1  22

¡1
2  33

¡1
3  ¢ ¢ ¢  ¡1 ;

sendo assim, as formas normais das superfícies com bordos serão dadas por

 () = 11
¡1
1 ¡11 22

¡1
2 ¡22 ¢ ¢ ¢ ¡1 ¡2 11

¡1
1 22

¡1
2 ¢ ¢ ¢ ¡1  (a.4a)

 () = 112233445566 ¢ ¢ ¢ 11¡11 22
¡1
2 ¢ ¢ ¢ ¡1  (a.4b)

As formas genéricas do DTC das famílias de superfícies são apresentadas na
Figura 0.0.4. Observe que as respectivas palavras nas formas normais encontramse no bordo
de cada polígono correspondente à família de superfície. Note ainda que, para melhor en
tendimento, tanto os gêneros quanto as componentes de bordos foram destacadas por cores
distintas. Veja que o gênero de uma superfície orientável é sempre determinado por uma
palavra de comprimento 4, da forma ¡1¡1 enquanto o gênero de uma superfície não
orientável é definido por uma palavra de comprimento 2, da forma 

Lembramos que em um complexo simplicial sobre uma superfície , todo vér
tice  correponde a 1simplexo e é indicado pelo índice , cada lado  corresponde a um
1simplexos e todo triângulo  corresponde a um 2simplexos.

As principais diferenças entre as formas normais de superfícies orientáveis e
não orientáveis são, portanto, o tamanho da palavra que define o gênero da superfície e a sua
orientação. Observe que uma superfície orientável nunca possui uma subpalavra da forma
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Figura 0.0.4: DTC das famílias de superfícies topológicas

A forma normal esfera  tem uma particularidade que a diferencia das formas normais das
demais superfícies sem bordos. Enquanto estas possuem todos os rótulos idênticos, a esfera é
a única superfície sem bordo que possui 2 vértices distintos. Por ser a esfera uma superfície
orientável, podemos considerála como parte das família do toro  onde  = 0 e escrevemos
 ´ 0 ; contudo, não devemos esquecer que a forma normar da esfera possui 2 vértices,
enquato  possui apenas um vértice, para todo   0 Esta última propriedade é também
herdada pela forma normal das superfícies nãoorientáveis sem bordos  Tais propriedade
devem ser levadas em consideração, quando da construção de complexos simplicial e portanto
do DTC pois interfere diretamente no cálculo do grupo de homologia da superfície. Em
vista disto, disponibilizamos, na Figura 0.0.5, o DTC de  ou seja, da familia de superfícies
da esfera com  componentes de bordos. Observe, na região destacada na cor azul, os dois
rótulos distintos 0 e 1 da esfera  correspondentes aos vértices 0 e 1 da forma normal de
  () = ¡1
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Figura 0.0.5: DTC da fmília de superfícies homeomorfas à esfera com  componentes de
bordos 

CONCLUSÃO

O estudo deste trabalho nos mostra que utilizando o método do diagrama tri
angular central é possível simplificar o cálculo do grupo de homologia, quando aplicado
o método de Betti, isto é apenas uma parte do projeto de sistema integrado de dados. É
necessário ainda, adquirirmos alguns conhecimentos de Álgebra Linear e Álgebra Abstrata,
imprescindíveis para o entendimento do cálculo do grupo de homologia e obtenção dos códi
gos corretores de erros . A idéia é concluir o estudo algébrico para podermos trabalharmos
em alguma das aplicações desses cálculos. A princípio o interesse são aplicações na área da
teoria dos códigos corretores de erros.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq pelo suporte financeiro e ao Prof. Dr. João de Deus Lima pelo apoio
e orientação na realização do projeto.

REFERÊNCIAS

G. Ringel, Map Color Theorem, SpringerVerlag, Berlin Heidelberg, New York 1974.
G. Ringel and J. W. T. Youngs, “Solutions of the Heawood mapcoloring”, Proc, Nat. Acad.
Sci. U.S.A., vol. 60, pp. 438445, 1968.
J. D. Lima, Identificação e Estrutura Algébrica das Superfícies Compactas com e sem Bordos,
Provenientes de Mergulhos de Canais Discretos sem Memória, Tese de Doutorado, FEEC
UNICAMP, 2002.
J. D. Lima, L. P. R. C. Lima and W. C. de Melo, “Modulations for large signal constellations
coming from embedding of complete graph”, International Telecommunication Symposium,
Manaus  RN, Brasil, vol. 1 , p. 15, 2010.

Anais do VIII SIC 109

ISBN 978-85-7621-051-1



J. D. Lima, A. F. Alves, “Integrated system, a new approach for data transmission on topolog
ical oriented surfaces”, I ETCC  Encontro de Teoria de Códigos e Criptografia, UFABC, SP,
2010.
J. D. Lima and L. P. R. C. Lima, “Topological projects of modulations on surfaces”, Congresso
Nacional de Matemática aplicada e Computacional  CNMAC, 2008
J. D. Lima e L. P. R. C. Lima, “Grupo de homologia, uma fonte natural de códigos”, Anais do
XXXI Congresso Nacional de Matemática Aplicada  CNMAC, CDROM  67, p. 17, Belém,
PA, Brasil, 2008.
J. D. Lima and R. Palazzo Jr., “Embedding discrete memoryless channels on compact and
minimal surfaces, IEEE, Information Theory Workshop, vol. 1, p. 183186, New Jersey, USA,
2002.
J. D. Lima and R. Palazzo Jr., “Topological structures associated with discrete memoryless
channels”, IEEE, International Telecommunications Symposium, vol. 1, p. 211215, Natal 
RN, Brasil, 2002.
J. D. Lima e R. Palazzo Jr., “Projetos de Modulações sobre superfícies via sistema integrado
de transmissão de dados”. TEMA, vol. 3, pags. 405416. SBMAC, 2008.
L. P. R. C. Lima, Projeto de Modulação sobre Superfícies Topológicas Associadas a Canais
Discretos sem Memória: Uma Solução para o Sistema Integrado. Dissertação de Mestrado 
MCC  UERN/UFERSA, Mossoró  RN, Brasil, 2010.
P. A. Firby and C. F. Gardiner, Surface Topology, 2 ed., Ellis Horwood Limited, England,
1991.
P. J. Giblin, Graphs, Surfaces and Homology. John Wiley & Sons, New York, USA, 1977.
R. D. Ringensen, “Determining all compact orientable 2manifolds upon which  has 2
cell embeddings”, Journal Combinatorial Theory, vol.12, p. 101104, 1972.
R. D. Ringeisen, “Survey of results on the maximum genus of a graph”, Journal of Graph
Theory, vol. 3, p. 113, 1979.
W. S. Massey, Algebraic Topology: An Introduction, 5 ed. Springer Verlag, New York, 1977.

Anais do VIII SIC 110

ISBN 978-85-7621-051-1



DEGRADAÇÃO ELETROQUÍMICA DE ÁGUA PRODUZIDA SALOBRA USANDO ADE 
 

Crislânia Carla de Oliveira Morais 1; Suely Souza leal e Castro 2  
 
 

RESUMO:  
As indústrias petrolíferas lidam com problemas de difícil solução em relação às 

atividades voltadas para a proteção ambiental, devido à geração de enormes quantidades de resíduos 
de alta complexidade e toxidez, como as águas de produção de petróleo. O descarte ou o reuso 
destes efluentes industriais contendo compostos orgânicos pode causar sérios problemas ambientais 
e de saúde, pois, em sua maioria, são compostos tóxicos e refratários aos tratamentos comumente 
utilizados. Neste sentido, a oxidação eletroquímica se destaca por não haver necessidade de adição 
de reagentes, uma vez que o próprio elétron funciona com reagente, gerando in situ agentes 
altamente oxidantes e não seletivos, como os radicais hidroxila (·OH). Assim, o objetivo deste 
trabalho é avaliar o desempenho dos ADEs na degradação eletrocatalítica de poluentes orgânicos 
das águas de produção de petróleo (salobra). Durante o estudo foram avaliadas duas densidades de 
correntes (10 e 20 mA cm-2) e monitorados os parâmetros pH, condutividade elétrica, turbidez, 
oxigênio dissolvido e a concentração de algumas espécies. A eficiência do método foi comprovada 
pela redução de 100% da demanda química de oxigênio após 150 e 240 minutos, usando as 
densidades de corrente de 20 e 10 mA cm-2, com um consumo energético de 13,78 e 8,94 KWhm-3, 
respectivamente, além da remoção de parte dos íons cálcio e magnésio e da turbidez. 

 
PALAVRAS-CHAVES: Efluentes petroquímicos, poluentes orgânicos, tratamento eletroquímico. 
 
INTRODUÇÃO  

 Uma das questões mais preocupantes que envolvem as indústrias petrolíferas é a 
água de produção gerada nessa atividade, a qual aumenta gradativamente em volume à medida que 
os poços vão envelhecendo e que novos poços são perfurados (CERQUEIRA e MARQUES, 2010). 
Normalmente, essa água corresponde a mais de 90% de todos os efluentes gerados na indústria do 
petróleo: em média, para cada m³/dia de petróleo produzido são gerados de 3 a 4 m³/dia de água, 
podendo chegar a 7 ou mais nas atividades de exploração, perfuração e produção (THOMAS, 
2004).   

A disposição final desse resíduo representa um desafio, tendo em vista o alto volume 
envolvido, bem como a sua composição, que geralmente apresenta alto teor de sal, óleo disperso, 
metais dissolvidos, hidrocarbonetos, ácidos orgânicos, fenol, entre outros (RASHEED et al., 2011). 
Para que a água produzida possa ser descartada em corpos receptores ou utilizada na reinjeção em 
poços de petróleo é necessário o seu tratamento prévio para enquadrá-la à legislação vigente 
(Resoluções 357/2005 e 393/2007, ambas do CONAMA). 

Normalmente estes efluentes são tratados por adsorção, oxidação biológica, tratamento 
químico, dentre outros. O tratamento biológico é o método mais utilizado por ser mais econômico. 
Porém, quando se trata de altos volumes de efluentes com alta salinidade o mesmo não é tão eficaz, 
devido ao problema de aclimatação dos microrganismos, bem como o elevado tempo de residência 
para se conseguir resultado significativo. Além disso, produz lodo residual, o qual, por si próprio 
requer tratamento. A adsorção em carbono ativado baseia-se apenas na transferência de fase dos 
poluentes sem, contudo, destruí-los; e o tratamento químico envolve o transporte, manuseio e 
                                                           
1 Discente do curso de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN.  
E-mail: crislania_morais@hotmail.com.  
2 Doutora em Química Analítica, docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus 
Central, UERN. E-mail: suelycastro@uern.br.  

Anais do VIII SIC 111

ISBN 978-85-7621-051-1



armazenagem de reagentes perigosos. Assim, grande parte dos processos de tratamento hoje 
utilizados é questionável quando analisados sob a ótica da sustentabilidade ambiental.  

Nos últimos anos, uma alternativa bastante promissora para o tratamento de várias 
matrizes ambientais tem sido os Processos Oxidativos Avançados (POAs) (PANIZZA E 
CERISOLA, 2009; MARTÍNEZ-HUITLE et al., 2009), os quais caracterizam-se pela geração, in 
situ, de poderosos agentes oxidantes e não seletivos, como os radicais hidroxila (●OH) (E° = 2,8V), 
capazes de transformar a grande maioria dos poluentes orgânicos em dióxido de carbono, água e 
ânions inorgânicos (MANETI, 2011).  

Os ●OH podem ser gerados por irradiação UV (KAJVICHYANUKUL, et al, 2008), por 
adição de substancias como o O3 e ou H2O2 (LUCAS e PERES, 2006), por semicondutores como o 
TiO2 (GARCIA et al., 2009) e o ZnO (RIVAS et al., 2008), pela reação de Fenton (Fe2+e Fe3+) 
(DURÁN et al., 2008) e ou outras associações ou variações. Entretanto, a eficiência desses 
processos pode ser reduzida na presença de altas concentrações de compostos sequestradores de 
radicais, como o carbonato, o bicarbonato e o íons cloreto (SANTOS et al., 2006).  

Por outro lado, usando a técnica eletroquímica, a alta concentração de íons cloreto na 
água pode favorecer a oxidação indireta dos poluentes, por meio da eletrogeração in situ de 
oxidantes fortes como o ácido hipocloroso. Além disso, a elevada salinidade da água garante 
excelente condutividade elétrica, o que reduz o consumo de energia. 

Na eletrooxidação, os catalisadores semicondutores aumentam a velocidade da reação 
para se atingir o equilíbrio sem sofrerem alterações químicas (MANETI, 2011) e o mecanismo de 
degradação depende do material do ânodo. Utilizando eletrodos convencionais a oxidação de 
compostos orgânicos com potencial de oxidação acima do potencial de evolução de oxigênio pode 
ocorrer, mas de forma muito lenta (SANTOS, 2002). Assim, o uso de materiais eletrocatalíticos foi 
proposto e vários trabalhos foram realizados envolvendo os ânodos dimensionalmente estáveis 
(ADEs). Estes tiveram sua origem na década de 60, quando Beer descobriu que óxidos de metais 
nobres são melhores catalisadores que os metais puros. Com isso intensificaram-se as investigações 
das propriedades fundamentais e eletrolíticas dos eletrodos revestidos por óxidos condutores. 

Algumas vantagens apresentadas pelos ADE são: potencial anódico reduzido; 
estabilidade dimensional e maior versatilidade de fabricação, permitindo desenho mais favorável da 
célula industrial; maior durabilidade; facilidade de perfuração, resultando numa forma física a qual 
favoreça a liberação do gás produzido; maior área eletroquimicamente ativa; menor custo de 
manutenção e consumo de energia, além de ser mais leve. 

Tais propriedades incentivaram a sociedade científica a estudar a atividade 
eletrocatalítica dos ADEs na oxidação de compostos orgânicos, visando a sua aplicação no 
tratamento de efluentes. Os resultados foram promissores e vários trabalhos comprovaram a 
eficiência destes eletrodos tanto na mineralização dos compostos orgânicos quanto na oxidação a 
compostos menos tóxicos (REZENDE 2010).  

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo avaliar o desempenho dos ADEs na 
degradação eletrocatalítica de poluentes orgânicos das águas de produção de petróleo (salobra), 
independentemente de sua disposição final, reinjeção ou descarte. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS  

Construção dos Eletrodos 
Os eletrodos (ânodo e cátodo) foram construídos a partir de telas de ADE comerciais de 

uso industrial, com composição em mol de 34 % de óxido de rutênio (RuO2) e 66 % de óxido de 
titânio (TiO2), representado por Ti/Ru0,34Ti0,66O2. Esses eletrodos foram cortados a partir de telas 
com 0,5 mm de espessura, adquiridas da De Nora do Brasil, em formato retangular, com área 
geométrica de 13 cm2 (ânodo) e 30 cm2 (cátodo). A área geométrica inclui as perfurações, não 
sendo, portanto, a área geométrica real e sim a aproximada. 
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Sistema Eletroquímico  
Nos estudos foi utilizado uma cela eletroquímica de compartimento único de 250 mL. 

Os eletrodos foram montados de maneira tal que a distância entre eles se mantivesse em não mais 
que 0,5 cm. As placas foram dispostas de forma paralela, sendo dois cátodos e um ânodo. As 
eletrólises foram efetuadas sob agitação constante, usando um agitador magnético da marca 
QUIMIS, e aplicação de corrente constante, por meio de uma fonte de alimentação da marca 
MINIPA, modelo MLP-3303, de 3A/5V. Para a limpeza dos eletrodos foi aplicada uma corrente de 
0,5 A durante dois minutos em uma solução de H2SO4 0,5 mol L-1. 
 
Reagentes e Soluções 

Todos os experimentos foram realizados utilizando reagentes e soluções de grau padrão 
analítico e água deionizada. 
 
Efluente 

A água de produção foi adquirida in natura da PETROBRAS S/A. A coleta foi 
realizada na Bacia Potiguar e, com base na medida de salinidade, foi classificada como salobra 
(Tabela 1). Uma vez no laboratório, a amostra foi filtrada em algodão para remoção de partículas de 
óleo em suspensão; em seguida, foi refrigerada para posterior análise e tratamento.   
 
Tabela 1. Ponto de coleta e dados obtidos durante a amostragem da água produzida salobra. 

Matriz Água Salobra 

Campo/Poço CAM-CENTRAL (Campo do Amaro) 

Local (cidade) Areia Branca 

Local de Coleta Última tomada do poço 101 

Data/hora 09/12/2012 15:30 h 

Temperatura (°C) 42,0 
Fonte: PETROBRAS S/A, 2012, divulgado pelo UO-RNCE\SOP\LAB-F. 

Estudo da Degradação  
O processo de degradação foi acompanhado pela determinação da demanda química de 

oxigênio (DQO), a qual foi realizada retirando-se alíquotas de 2 mL a cada 30 minutos de eletrólise 
por um período total de 240 minutos. A metodologia de análise baseou-se na oxidação química dos 
compostos orgânicos com dicromato de potássio (APHA, 1998). Primeiramente foi feita a digestão 
da amostra à temperatura de 150 °C, por um período de duas horas, usando-se um reator para DQO, 
modelo HI 839800, da marca HANNA. Em seguida, a DQO das amostras foi medida usando um 
fotômetro, modelo HI 83099, da marca HANNA. 

Os parâmetros físico-químicos temperatura, pH, oxigênio dissolvido (OD) e 
condutividade elétrica foram monitorados durante as eletrólises utilizando-se um Medidor 
Multiparâmetrico, modelo 5 Star, da marca Orion; e as medidas de turbidez foram efetuadas 
usando-se um Turbidímetro Portátil Microprocessado, modelo TB-1000P, da marca Tecnopon. 

As análises de cálcio e magnésio foram feitas de acordo com a metodologia descrita no 
Standart Methods (APHA, 1998) para a dureza da água, por meio de titulação com EDTA. Para a 
determinação do hipoclorito de sódio, também realizada por meio de titulação, seguiu-se a norma da 
ABNT-NBR 9425. 

As eletrólises foram realizadas nas densidades de corrente de 10 e 20 mA cm-2, ambas à 
temperatura de 25 °C. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O valor de temperatura da amostra obtido no momento da coleta (42,0 °C) apresentou-
se acima do valor limite permitido pela legislação brasileira para o descarte dos efluentes, que deve 
ser menor que 40 ºC (BRASIL, 2012).  

Na Tabela 2 encontram-se apresentados os resultados das análises físico-químicas 
obtidas antes e após o tratamento eletroquímico, nas duas densidades de corrente.  
 
Tabela 2. Resultados das análises físico-químicas em função do tempo (inicial e final) de eletrolise 
e da corrente aplicada. 
Densidade 
de corrente  
 (mA cm-2) 

Tempo 
(min.) 

pH Cálcio  
(mg L-1) 

Magnésio 
(mg L-1) 

Turbidez 
(NTU) 

Hipoclorito 
de sódio 
(g L-1) 

10 0 6,8 186,7 64,0 8,8 0,0 
240 7,9 106,7 56,0 3,2 1,5 

       

20 0 6,8 186,7 64,0 8,8 0,0 
150 8,2 53,33 48,0 1,2 2,9 

 
Os resultados mostram que a turbidez da amostra encontra-se em desacordo com a 

Resolução Nº. 357/2005 do CONAMA, que estabelece que deve ser virtualmente ausente. 
Entretanto, observa-se que após a eletrólise a turbidez foi reduzida consideravelmente (63,63 % e 
86,36 % para as densidades de 10 e 20 mA cm-2, respectivamente). 

Segundo a Resolução, o efluente apresentou um valor de pH dentro do permitido (entre 
5,0 e 9,0) para descarte. Porém, observa-se que após as eletrólises, nas duas densidades de corrente, 
o pH do meio aumentou, indicando a oxidação dos íons cloreto inicialmente presentes nas amostras 
de água de produção, formando espécies de cloro, principalmente íons hipoclorito, indicados pelo 
pH em torno de 8 e confirmados pelas concentrações de hipoclorito de sódio obtidas nas duas 
densidades de corrente.   

Em um processo de oxidação eletroquímica, a presença de íons cloreto favorece a 
eletrogeração de espécies oxidantes, sendo que a espécie formada é dependente do pH do meio, ou 
seja, em meio ácido a espécie predominante é o ácido hipocloroso (HOCl), devido a rápida reação 
do cloro ativo com a água (Equação 1), que por sua vez, encontra-se em equilíbrio com o íon 
hipoclorito (ClO-), pKa = 7,53 a 25 °C (Equação 2), que pode formar novamente íons Cl- (Equação 
3) (GHERNAOUT et al., 2011). Assim, em meio básico a espécie predominante é o OCl-, que é um 
oxidante forte que pode contribuir por meio da oxidação indireta da matéria orgânica inicialmente 
presente, bem como de seus intermediários, melhorando a eficiência do processo (FORNZARI et 
al., 2009). 

                Cl2 + H2O  HOCl + H+ + Cl-                                                              (1) 
                     HClO     H+ + OCl-                                                                        (2) 
              ClO− + H2O + 2e−  Cl− + 2OH−                                                            (3) 
 
Vale salientar que o hipoclorito de sódio é bastante instável, sendo decomposto com o 

tempo e à temperatura acima de 30°C, temperatura esta facilmente alcançada devido às condições 
climáticas da região Oeste Potiguar. 

Durante a eletrólise observou-se a incrustação de um material esbranquiçado sobre o 
cátodo, material este também observado por ZANTA (2006) em estudos eletroquímicos com o 
mesmo efluente e caracterizado como hidróxidos e carbonatos de sais presentes na solução. 
Considerando a elevada concentração de íons cálcio e magnésio nas águas desta região (água dura), 
que tem causado problemas de incrustações nos encanamentos dos canais de abastecimento, 
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realizou-se a determinação da concentração destes íons (Tabela 2). Após as eletrólises houve uma 
remoção de 42,8% e 71,4% de cálcio e de 12,5% e 25,0% de magnésio quando foram utilizadas as 
densidades de corrente de 10 e 20 mA cm-2, respectivamente, indicando que o tratamento 
eletroquímico também é uma boa alternativa para a redução destes cátions da água. 

A evolução do processo eletroquímico foi monitorada pela redução da DQO. A Figura 1 
mostra que a remoção da DQO é influenciada pela densidade de corrente aplicada. Após 2,5 horas 
de eletrólise a 20 mA cm-2 a remoção foi completa, enquanto que para a densidade de corrente de 
10 mA cm-2 o tempo foi de 4 horas. A maior velocidade de remoção da DQO quando uma maior 
densidade de corrente foi aplicada pode ser justificada pela maior eletrogeração de ●OH. Além 
disso, o aumento da densidade de corrente também pode ter favorecido a formação de espécies 
oxidantes de cloro (SOUZA et al., 2011), como indicou o aumento de pH do meio (Tabela 2). Vale 
ressaltar que o eletrodo de ADE é um excelente material eletrocatalítico para a produção de cloro 
ativo (Trasatti, 2000).   
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Figura 1. Decaimento da DQO em função do tempo de eletrólise usando densidades de corrente de 10 e 20 mA cm-2 e 
temperatura de 25 °C. 

 
A condutividade elétrica também foi monitorada durante as eletrólises (Figura 2). O 

comportamento mostrou um decréscimo significativo da condutividade nos primeiros 30 minutos, 
para ambas as densidades de corrente, e após este período manteve-se praticamente constante até o 
final das eletrólises, quando apresentou uma redução de 31,0% e 34,3% para as densidades de 
corrente de 10 e 20 mA cm-2, respectivamente. Esta redução provavelmente pode ser atribuída à 
redução dos íons H+, proveniente da eletrólise da água, com o conseqüente desprendimento de gás 
hidrogênio, e à redução de cátions inicialmente presentes nas amostras de água produzida, 
principalmente dos íons cálcio e magnésio. 
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Figura 2. Decréscimo na condutividade elétrica em função do tempo de eletrólise usando as densidades de corrente de 
10 e 20 mA cm-2 e temperatura de 25 °C. 
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Em relação ao OD, observa-se um acréscimo de sua concentração à medida que a 
eletrólise é realizada e que este aumento depende da densidade de corrente (Figura 3). 
Possivelmente, este comportamento foi devido às reações de oxidação anódica dos compostos 
orgânicos presentes nas amostras. 
  
 

    

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Produção de oxigênio dissolvido em função do tempo de eletrólise usando as densidades de 10 e 20 mA cm-2 e 
temperatura de 25 °C. 
 

Os dados obtidos durante o estudo permitiram estimar, também, o consumo energético 
(CE) do processo eletroquímico, que expressa a quantidade de energia consumida por unidade de 
volume de efluente tratado (Equação 4), e o custo do tratamento, determinado pelo valor monetário 
necessário para degradar uma unidade de volume de efluente tratado (Equação 5) (ROCHA et al., 
2012): 
                                                                 CE =   ΔEC It                                                                     (4) 
                                                                           3600V 
 
                                                             Custo = CE (taxa)                         (5) 
 
onde t é o tempo de eletrólise (s), ΔEC é o potencial (V), I a corrente (A) e V o volume da amostra 
(dm3). Para o cálculo do custo, foi considerada a taxa de R$ 0,29 (valor monetário do kWh local). 
 Os resultados encontram-se apresentados na Tabela 3 e mostram que o melhor resultado foi 
obtido quando se utilizou uma densidade de corrente de 10 mA cm-2, apesar do tempo necessário 
para a remoção da DQO ter sido maior (Figura 1).  
                
Tabela 3. Dados coletados durante os experimentos, consumo energético e custo do tratamento da 
água de produção. 
 

j (mA cm-2) E (V) i (A) t ( s) V (m-3) CE (KWhm-3) Custo (R$ m-3) 

10 4,3 0,13 14.400 0,25 . 10-3 8,94 2,59 

20 5,3 0,26 9.000 0,25 . 10-3 13,78 3,99 

 

CONCLUSÃO  

Os resultados obtidos permitem concluir que o uso de ADEs para o tratamento 
eletroquímico de águas produzidas salobras é uma alternativa viável, tanto na oxidação da matéria 
orgânica, quanto na redução dos íons cálcio e magnésio, se analisados do ponto de vista ambiental; 
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econômico, se considerados a relação custo-benefício; e operacional, devido o reduzido tempo de 
tratamento e a facilidade de operação. 
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DEGRADACAO TERMICA DE UM PLÁSTICO OXOBIODEGRADÁVEL RECICLADO 
 

Gilberto Gomes Freire Junior1; Luiz Di Souza2; Anne Gabrielle Dias dos Santos3; 
Adriana Paula Batista dos Santos4. 

 
 

 RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi fabricar um plástico oxobiodegradável, 
reciclado via adição de aditivos comerciais e verificar a oxobiodegradação do material 
usando a observação visual e tecnicas  gravimétricas e térmicas. As amostras do plástico 
na forma de filmes finos foram preparadas pela empresa Pereira & Eneas Ltda situada 
na cidade de Mossoró/RN usando a técnica de moldagem por sopro. Foram feitas 
análises visuais, gravimétricas e térmicas do material submetido ao envelhecimento 
acelerado em estufa na temperatura de 50° C. Os resultados das analises gravimétricas 
indicam que não ocorre perda de massa detectável na balança semi-analítica. As 
analises térmicas indicam alterações nas estruturas (oxidação) dos materiais que alteram 
suas temperaturas de fusão e degradação e indicam o aparecimento de materiais de 
maior e, principalmente, de menor massa molar. O aditivo e a forma de sua dispersão no 
polímero influenciam no primeiro estagio da degradação do material nas condições 
estudadas. 
 
Palavras chave: plástico oxobiodegradável, gravimetria e análise térmica.  
 
INTRODUÇÃO 

 Os sacos de plástico são obtidos pelo processo de produção 
de polímeros denominados extrusão e inflação. É extrudido um tubo oco de paredes 
finas, que é então inflado com pressão de ar; forma-se um fluxo contínuo que resulta em 
uma película de filme plástico que, quando arrefecida, pode ser enrolada e transformada 
em sacos plásticos por colagem ou soldagem, a quente, do material. 
 As sacolas de plástico são formas de transporte que poluem o ambiente por dois 
motivos essenciais: o elevado número de sacos produzidos por ano e a natureza não 
biodegradável do plástico com que são produzidos. Além disso, a manufatura do 
polietileno (produto derivado do petróleo que demora aproximadamente 500 anos para 
se decompor) faz-se a partir de combustíveis fósseis e acarreta a emissão de gases 
poluentes. 
 O Brasil produz cerca de 14 bilhões de sacolas plásticas por ano, ou seja, mais 
de 1 bilhão de sacolas são distribuídas todo mês pelos supermercados, calculando-se 
que cerca de 80% delas viram sacos de lixo doméstico e vão parar em aterros sanitários. 
Por outro lado, dada a sua extrema leveza, se não forem bem acondicionados os sacos 
de plástico têm a tendência de voar e espalhar-se pelo meio ambiente. Esta situação 
pode provocar poluição visual e causar entupimentos de bocas de lobo e tubulações de 
esgoto (Paoli, 2008).  
 Quase todos os sacos plásticos não acondicionados em lixeiras acabam, mais 
cedo ou mais tarde, por chegar aos rios e aos oceanos. Os ambientalistas chamam a 
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atenção para este problema e citam o fato de milhares de baleias, golfinhos, tartarugas-
marinhas e aves marinhas morrerem asfixiadas por sacos de plástico (Barros, 2001). 
 Atualmente está sendo dada grande ênfase à preservação e conservação do meio 
ambiente como forma de garantir um desenvolvimento sustentável. Entre os diversos 
danos causados ao meio ambiente, um está relacionado com os resíduos plásticos. Esses 
resíduos, em geral, levam muito tempo para sofrerem degradação espontânea e quando 
queimados, produzem gases tóxicos. Portanto, existe uma tendência geral ao 
aproveitamento desses resíduos considerando-se o imenso valor potencial dos materiais 
processados e as implicações dos desperdícios e poluição decorrentes de não utilização 
desses resíduos. (Caraschi e  Leão, 2002.) 

Para tentar minimizar esse impacto, têm surgido no mercado campanhas com o 
objetivo de reduzir o uso das sacolas de plástico ou substituí-las por material 
oxibiodegradável, biodegradável e até retornável. O uso de materiais biodegradáveis 
ainda é inviável economicamente e os materiais retornáveis encontram resistência de 
uso pela população em virtude de precisarem ser levados ao se fazerem as compras, 
assim mais recentemente surgiu os plásticos oxobiodegradaveis. Estes são plásticos 
carregados com aditivos que, segundo alguns, facilitam e aceleram a degradação 
tornando-os compostáveis. (RES Brasil. 2007)  
 O termo oxibiodegradaçâo pode ser entendido como degradação resultante de 
fenômenos oxidativos e da ação de enzimas, tanto de forma simultânea como sucessiva 
(Scott, G 2000). Os chamados plásticos oxo-biodegradáveis, também conhecidos como 
OBP, consistem de polímeros contendo aditivos que aceleram sua degradação oxidativa 
na presença de luz ou calor (Paoli, 2008; Spitzcovsky e Nunes, 2010). No entanto existe 
escassez de informações referente à oxobiodegradabilidade e informações contraditórias 
sobre a degradabilidade destes materiais. 
 Os plásticos oxobiodegradáveis possuem duas fases ativas. A primeira fase é a 
fase de degradação oxidativa. Isso ocorre com o envelhecimento natural do material. 
Conforme o material envelhece, as propriedades físicas se reduzem, o peso molecular 
diminui, e a estrutura do material muda na medida em que são introduzidos grupos 
carbonílicos na cadeia molecular. (Plastics INC, 2010) 
 Uma vez que o material se torna quebradiço, está pronto para sua incorporação 
em um ambiente microbial ativo. Isso dá início à segunda fase ativa - biodegradação. Os 
produtos derivados resultantes da fase de biodegradação serão água, dióxido de carbono 
e biomassa. (Plastics INC, 2010) 
 É importante ressaltar que os plásticos oxobiodegradáveis não são vistos com 
bons olhos por todos. Pesquisadores afirmam que ao se degradar, os plásticos não 
desaparecem na natureza e sim se fragmentam podendo causar riscos ambientais sérios, 
como a contaminação de lençóis freáticos e plantas. (Spitzcovsky, et al. 2010) 
 De acordo com informações da literatura o d2w® é um aditivo que transforma as 
poliolefinas tradicionais em oxibiodegradáveis e não contém metais pesados (definidos 
pelo 92/64/EC Art 11 como chumbo, mercúrio, cádmio, ou cromo hexavalente). Ele é 
seguro para contato direto com alimentos de acordo com a diretiva para contato direto 
com alimentos da União Européia no 2002/72/EC  e Leis e Regulamentos US FFDC. 
No Brasil, todos os componentes dos aditivos d2w® estão contemplados pela Resolução 
nº 105, de 19 de Maio de 1.999, e pela RDC nº 17, de 17 de Março de 2008 da 
ANVISA. É responsabilidade dos fabricantes de produtos que se destinam ao contato 
direto com alimentos garantir que outros materiais incorporados a tais produtos também 
cumpram tais exigências. 
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Entre as principais técnicas utilizadas com intuito de identificar as alterações 

estruturais no primeiro estágio de degradação são: gravimetria, calorimetria exploratória 
diferencial por temperatura (DSC), termogravimétrica (TG) e Espectroscopia na Região 
do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR). 
 A presente proposta enfatiza a necessidade do desenvolvimento de plásticos 
oxobiodegradáveis, divulgando polímeros com menor impacto ambiental de maneira a 
colaborar para um desenvolvimento sustentável. O objetivo deste trabalho foi fazer um 
plástico oxobiodegradável usando resíduos plásticos recicláveis via adição de aditivos 
comerciais, e verificar se a adição destes realmente torna o material mais degradável. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O plástico PEAD foi preparado pela empresa Pereira & Eneas LTDA em 
Mossoró/RN via adição de um aditivo comercial antes do processo de sopro para a 
obtenção do filme plástico, sendo produzidas três amostras (um sem a presença do 
aditivo e dois com 2% do aditivo, chamados de A e B). Após a preparação os plásticos 
foram levados para o laboratório de analises físico-químicas da UERN e foram 
submetidas à degradação termooxidativa na temperatura de 50ºC para verificar 
alterações em suas propriedades em função do tempo de termooxidação.  Para verificar 
se houve degradação se acompanhou com o tempo de oxidação em dias, as variações de 
massa (gravimétrica) e termogravimétrica (Tg), e medidas de variação da energia gasta 
em transformações do material (DSC), além da observação visual das amostras. 

A degradação foi feita numa estufa marca Quimis modelo Q317M-53 e as 
analises térmicas (TG/DTA e DSC) foram feitas num TGA 50 e num DSC 50 da 
Shimadzu com as medidas de massa sendo efetuadas numa balança semi-analítica 
marca AX200 da Shimadzu. Para as analises térmicas, aproximadamente 5 mg de 
amostra  previamente  cortada, foram colocadas nos portas amostras. Para as análises de 
TG foi feito o aquecimento das amostras da temperatura ambiente a 700°C em um  
cadinho de platina, com razão de aquecimento de 10°C/min sob atmosfera de nitrogênio 
em uma vazão de 120 mL/min. 
 Para as analises de calorimetria diferencial de varredura (DSC) foi usado uma 
panelinha alumínio a uma velocidade de aquecimento de 10°C/min da temperatura 
ambiente até 600°C, em atmosfera de nitrogênio com a vazão de 25 mL/min.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 As analises visuais mostraram que ocorre uma ligeira alteração da cor azul 
inicial para um azul mais branco, ao mesmo tempo se percebe que as amostras se 
enovelam e é notada uma cor branca sobre o vidro do becker onde estavam as mesmas. 
Essas mudanças indicam que ocorrem alterações na estrutura do material que causam as 
alterações observadas. 
 As medidas gravimétricas, no entanto, não detectaram nenhuma mudança 
significativa de massa até a segunda casa decimal, mesmo após 11 dias de 
envelhecimento como mostra a figura1, para os três materiais utilizados. Estes 
resultados são coerentes com a literatura que dizem que o material nessa fase da 
degradação (primeiro estágio) sofre apenas quebra de cadeias com a conseqüente 
diminuição da massa molar, mas nenhuma biodegradação do material ocorre. (Mazurl, 
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Figura 2- termogramas de DSC para 
as amostras virgens e com os 
aditivos A e B 

 

Figura 3- Termogramas de DTG para as 
amostras virgens e com aditivos A e B. 

et al. 2009) A princípio, a análise termogravimétrica é útil para se verificar a 
temperatura em que ocorre a degradação do material, com misturas de materiais 
mostrando diferentes temperaturas de degradação e materiais diferentes degradando em 
temperaturas diferentes.  
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Figura1- Perda da massa das amostras em função do tempo de envelhecimento a 50 ºC. 

 
As figuras 2 e 3 mostram os termogramas de DSC  e de DTG das amostras sem 

envelhecimento e indicam que os materiais iniciais apresentam diferenças significativas 
em função do aditivo adicionado. Este provoca um deslocamento da temperatura de 
fusão para temperaturas maiores, indicando que a fusão do material é mais difícil com a 
presença do aditivo, sendo que na amostra A o aditivo foi mais eficiente neste sentido. 
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Comportamento semelhante ao de fusão é observado no processo de degradação 
das amostras, só que neste caso ocorre comportamentos contrários com o aditivo na 
amostra b, facilitando ligeiramente a degradação (posição do pico e corrida para valores 
menores) e o aditivo na amostra A, dificultando ligeiramente a degradação da amostra 
(correndo o pico para valores ligeiramente maiores). Estes comportamentos podem estar 
ligados a forma como o aditivo está disperso na amostra e como o mesmo interage com 
a mesma em função dessa dispersão. 

A figura 4 mostra termogramas de TG da amostra sem aditivo envelhecida a 50 
ºC durante 0, 6, 7 e11 dias. Percebe-se que ocorre um corrimento do pico de degradação 
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inicialmente para temperaturas maiores (6, e 7 dias) e depois para temperaturas menores 
(11 dias) em relação a amostra sem envelhecimento.  
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Figura 4: Termogramas de TG para a amostra sem aditivos sem envelhecimento e 
envelhecida a 50 °C durante 6 , 7 e 11 dias. 

O deslocamento inicial para temperaturas maiores pode estar relacionado a um 
aumento da massa molar do plástico por rompimento de duplas ligações que em seguida 
se religam formando moleculares maiores que dificultam a degradação. Já o corrimento 
para temperaturas menores pode estar relacionado ao rompimento subseqüente dessas 
moléculas, ou seja, degradação do polímero em moléculas de menor massa molar, sem 
no entanto, causar perda significativa de material como mostrado na figura 1. Este 
comportamento tem sido encontrado em outros materiais com cadeias carbônicas como, 
por exemplo, em ácidos graxos e ésteres metílicos (biodiesel). (Pinto et al 2012). Este 
comportamento se repete nas amostras com aditivos.  

Uma Analise mais detalhada usando a DTG para facilitar a visualização do 
fenômeno mostra que o envelhecimento provoca também o aparecimento de materiais 
de diferentes massas molares que se degradam em temperaturas diferentes da do 
material inicial, o que é facilitado pela presença do aditivo. A figura 5 exemplifica este 
fato para 6 e 7 dias de envelhecimento. Na curva de 7 dias pode-se ver claramente que a 
presença do aditivo diminui significativamente a temperatura de inicio da 
degradação(Tonset) nos materiais aditivados como mostrado na tabela 1 e para o caso do 
aditivo A, diminui também a temperatura do máximo do pico (Tmax).  

Essas alterações são acompanhadas pela diminuição da intensidade dos picos nas 
amostras aditivadas e pelo aparecimento de novos picos e/ou ombros em temperaturas 
menores que a do pico máximo, bem como do corrimento para temperaturas menores do 
pequeno pico em temperaturas acima da do pico máximo nas amostras aditivadas. 
Resultados semelhantes tem sidos encontrados por outros autores com alguns 
relacionando os mesmos com aumento de degradação e outros não encontrando 
nenhuma relação neste sentido. Devemos ressaltar que a degradação depende das 
condições experimentais e que estes experimentos foram feitos em condições diferentes. 
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Tabela 1- Temperatura de início e de máximo de degradação para as amostras 
envelhecidas por 7 dias a 50 C. 
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Figura 5- Curvas termogravimétricas após envelhecimento térmico por 6 e 7  dias. 
 

Isso pode ser bem visto na figura 6 que mostra a evolução deste fenômeno em 
função do tempo de envelhecimento para 11 dias de tratamento térmico na amostra 
virgem. 
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CONCLUSÕES 
 
Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que: 

 

Amostras T onset T max 

Virgem 352,1 476,4 

A 305,0 465,9 

B 398,4 476,4 
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1- Existem indícios visuais de alteração do material observado no seu 
embranquecimento, enrolamento e adesão de parte do polímero ao vidro do suporte 
onde o mesmo foi envelhecido. 

2- As analises gravimétricas não indicam perda de material como era esperado já 
que estamos estudando o primeiro estágio de degradação. 

3- As analises térmicas indicam que ocorre degradação do material, que se subdivide 
em moléculas de menor massa molecular e também que estas moléculas podem reagir 
com outras moléculas formando moléculas de maior massa molar. 

4- O uso do aditivo favorece a degradação do material nas condições estudadas. 
5- A forma de incorporação do aditivo causa alterações e modifica a eficiência do 

mesmo em facilitar o primeiro estágio de degradação. 
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EFEITOS ÓPTICOS EM CRISTAIS NATURAIS DEVIDO A FÔNONS E MAGNONS NO 
INFRAVERMELHO DISTANTE  

 
R. Macêdo1, T. Dumelow2 

 
RESUMO: Neste trabalho estudamos as propriedades de alguns materiais adequados para obtenção de efeitos ópticos 
devido à interação da radiação infravermelha com a matéria, em especial, estudamos materiais que exibam refração 
negativa.  Investigamos alguns cristais naturais uniaxiais magnéticos (MnF2) quando a resposta é devido aos magnons, 
em  e não magnéticos (MgF2) quando a ressonância  é devido aos fônons. Com isso mostramos que cristais naturais 
uniaxiais são uma excelente fonte de estudos relacionados efeitos ópticos devido aos fônons e magnons no 
infravermelho distante. 
 
PALAVRAS-CHAVE:Fônons; Infravermelho distante; Magnons; Refração Negativa. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 O fenômeno da refração negativa pode ser imaginado como o efeito invertido da refração 
convencional que ocorre em materiais de índice positivo. Enquanto na refração positiva o raio 
refratado desvia sua direção aproximando-se ou afastando-se da normal à interface dependendo do 
índice de refração do meio, a refração negativa desvia o raio incidente de forma que fiquem ambos 
os raios incidente e refratado do mesmo lado da normal (Rodrigues da Silva 2010). Com isso alguns 
autores como Litchinitser fazem revisões sobre as características peculiares e aplicações da refração 
negativa mostrando que os recentes avanços na fabricação de nanomaterias levaram à demonstração 
de uma nova classe de materiais ópticos, que são estruturas artificialmente manipuladas que exibem 
propriedades eletromagnéticas inatingíveis na natureza. Um dos exemplos mais fascinantes de tais 
estruturas são os metamaterias que exibem um índice de refração negativo. O surgimento dessa 
nova classe de materiais ópticos abre fundamentalmente um novo regime de estudos relacionados à 
interação da radiação com a matéria e apresenta oportunidades únicas para manipular a luz 
(Maimistov at al 2008). Esses metamateriais são materiais manipulados artificialmente para 
exibirem, permissividade elétrica e permeabilidade magnética menores que zero simultaneamente, 
com isso o índice de refração será negativo automaticamente.  
 A permissividade elétrica e e permeabilidade magnética m são as características 
fundamentais que determinam a propagação de uma onda eletromagnética em determinado meio 
(Veselago 1968). Se considerarmos que o índice de refração como sendo precisamos 
que obrigatoriamente ambos parâmetros sejam menores que zero para que haja propagação da luz 
no meio, com velocidade de fase e velocidade de grupo opostas, resultando em refração negativa. 
Porém, materiais naturais não exibem e < 0 e m < 0 simultaneamente, e por este motivo, tem-se 
trabalhado intensamente em materiais artificiais que exibam essas propriedades, os chamados 
metamateriais, estudados largamente nos trabalho de Pendry a partir dos anos 2000 (Pendry 2000). 
 Porém, as coisas não funcionam exatamente como tratado por esses autores. Na natureza, 
quando uma onda eletromagnética propaga-se em um cristal, os campos elétrico e magnético 
associados com essa onda excitam os graus de liberdade do meio. Em uma rede cristalina não 
magnética exposta a radiação infravermelha o campo elétrico pode causar excitações nessa rede 
gerando modos vibracionais, esses modos são uma sequência de deslocamentos atômicos 
sistemáticos e repetitivos, o que chamamos de fônons ópticos. Analogamente, as ondas de spin em 
uma rede cristalina magnética são excitadas pelo campo magnético da radiação. Como 
consequência, a função dielétrica e a susceptibilidade magnética do meio são complicadas funções 
dos parâmetros físicos envolvidos, e a velocidade de fase da onda diferente de seu valor no vácuo. 

em=n
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Se considerarmos um cristal ou magnético ou dielétrico, mas uniaxial, teremos três funções para 
descrever a função dielétrica ou a susceptibilidade magnética nas três principais direções, x, y, e z, 
onde duas serão iguais e uma diferente. Se neste caso em alguma região do infravermelho essas 
componentes principais tiverem sinais opostos e a direção diferente possuir sinal negativo teremos 
que o raio incidente será refratado negativamente (Rodrigues da Silva et al 2010). 
 Neste trabalho mostraremos que a condição para refração negativa em cristais naturais é 
satisfeita, e que o fenômeno ocorre com grande eficiência, quantitativamente com melhores índices 
de transmissão do que sistemas anteriormente estudados, também que a refração negativa ocorre 
devido a fônons em cristais de MgF2. Neste sistema observamos ainda que nas condições adequadas 
sua resolução vai muito além do limite de difração convencional. Mostramos ainda que esse mesmo 
fenômeno ocorre em materiais antiferromagnéticos devido aos mágnons, neste caso apresentamos 
as simulações para o fluoreto de manganês MnF2, onde ainda mostramos que as regiões de 
ocorrência da refração negativa podem ser sintonizáveis fazendo uso de um campo magnético 
externo. 
 O estudo desse fenômeno carrega consigo algumas implicações muito peculiares, como por 
exemplo, no caso da refração negativa ainda nos trabalhos de Veselago, mostrou-se teoricamente a 
ideia de uma lente plana baseada nesse material hipotético. Com o aumento das propostas 
experimentais pelos engenheiros de metamaterias, Pendry mostra em seus trabalhos que essas lentes 
podem aumentar a capacidade de resolução das imagens, formando imagens perfeitas, diferente do 
que se conhece com a refração convencional, formando imagens que vão muito além do tradicional 
limite de difração. Além disso, ainda vem sendo demostrado nos últimos anos um numero potencial 
de aplicações para materiais que exibam refração negativa como, incluindo litografia em 
nanoescalar, imagiologia biológica, memória óptica e nanocomponentes ópticos e até mesmo a 
possibilidade de controlar o grau de visibilidade de um objeto (A. I. Maimistov at al 2008). 
Recentemente, tem-se intensificado alguns estudos que propõe efeitos de blindagem de objetos em 
relação a luz quase perfeita, ou como costuma-se dizer comumente efeito de "invisibilidade" 
baseado em sistemas que refratam negativamente.  
 
MATERIAIS E METODOS 
 

o Refração negativa em dielétricos 

Figura 1: (a) Geometria considerada neste caso, onde ilustramos as direções de deslocamento do Vetor de Poynting para 
um único raio incidente. (b) Perfil dos campos na propagação de frentes de onda passando por uma dielétrico com exx = 
1 e ezz = -1. 
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Aqui vamos considerar o uso da resposta dos fônons em um cristal uniaxial, a fim de obter 
refração negativa no infravermelho distante. Consideramos o caso de um feixe de onda 
eletromagnética na polarização p incidente do ar em meio magnético uniaxial, com unieixo normal 
à superfície como mostrado na figura 1 (a). De particular interesse temos a situação onde exx > 0, ezz 
< 0, onde exx e ezz são os principais componentes da função dielétrica calculadas usando a equação: 

                                                   
(I) 

 
 
Onde u representa x, y ou z. Temos também  e∞,u que representa constante dielétrica em altas 
frequências, e w representa a frequência, g representa os parâmetros de  
amortecimento, w0n,u  representa as frequências dos fônons transversais e rn,u  representa a 
intensidade das ressonâncias. Na aproximação da absorção zero, colocamos g = 0. Assim, se as 
frequências dos fônons são diferentes nas direções x e z a condição exx > 0, ezz < 0 pode ser 
satisfeita em determinadas frequências próximas das ressonâncias dos fônons.  

O ângulo de refração q2  é determinado pela direção do fluxo de energia,  e é expresso em 
função do vetor de Poynting  <S2>, no meio uniaxial. q2 é dado por:  

 
(II) 

 
Onde kx e k2z são componentes do vetor de onda. A equação (I) é usada com a equação (II) 

para calcular o ângulo de refração em cristais anisotrópicos, o ângulo sendo negativo quando exx > 
0, ezz < 0, na forma como mostramos na parte (b) da figura 1. 

 
o Refração negativa em cristais magnéticos 

 
Para o sistema aqui estudado, temos que no limite de grandes comprimentos de onda, e na 

ausência de qualquer campo externo, a freqüência de ressonância é dada por: 
(III) 

 
 
Onde BA é o campo de ansotropia, BE é o campo de troca e g é a razão giromagnética. O 

tensor da permeabilidade m é representado por uma matriz diagonal. Estamos considerando a 
situação em que para uma certa frequência w, mxx = 1 e os outros dois componentes da 
permeabilidade myy e mzz  são dadas por: 

 
(IV) 

 
Onde MS é a magnetização da superrede e G é o parâmetro de amortecimento. 
Consideramos neste caso a geometria mostrada na Fig 1. Onde a radiação na polarização-s 

incide sobre uma superfícia atiferromagnética  com unieixo ao longo de x, onde k é o vetor de onda. 
Sabendo que a direção do vetor de Poynting áS2ñ é  quem define o ângulo de refração da 

radiação no meio anisotrópico e que esse vetor de Poynting é a representação do fluxo de energia, 
que podemos escrever em notação complexa como S=E×H*, e tem valor médio temporal áS2ñ 
=1/2Re(S). Com isso podemos escrever o ângulo de refração q2 como  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

o Resultados para refração negativa em cristais de MgF2 
 
Na figura 2(a) mostramos os resultados das simulações para a parte real do tensor dielétricos de 
cristais de fluoreto de magnésio (MgF2) em uma faixa de frequência que vai de 200 até 350 cm-1. 
Os cálculos mostram claramente que existem várias combinações dos sinais dos componentes da 
parte real do tensor dielétrico. Isto sugere que refração negativa pode ser possível em uma faixa de 
frequência que vai de aproximadamente 250 até 300 cm-1 já que a condição para a refração negativa 
exx > 0 e ezz<0 é satisfeita nesta região. 
 Na parte (b) da figura 2, mostramos os valores de do ângulo de refração para deferentes 
ângulos de incidência. E percebemos que nas regiões onde esperamos refração negativa a partir da 
função dielétrica teremos realmente um ângulo negativo para o deslocamento do vetor de Poityng 
no interior deste cristal. A fim de quantificar a eficiência do MgF2 quando se fala em ângulos 
negativos para a refração calculamos os valores para o “`Figure of Merit (FOM)” (fig. (c)). Este 
parâmetro é muitas vezes usado para caracterizar materiais que exibem refração negativa, é 
tradicionalmente definido como |Re(n)|/Im(n) onde n representa o índice de refração do material 
(Vladimir M. Shalaev 2007). 

  

Figura 2: Resultados para os cálculos (a) do tensor da função dielétrica, (b) ângulo de refração, (c) FOM para um cristal 
de MgF2 com unieixo ao longo de x com radiação na polarização-p. E em (d) deslocamento de um raio pelo interior de 
um cristal de MgF2 em uma frequência de aproximadamente 270 cm-1. 
  
  
 No caso em que estudamos, Hoffman et al propõe uma nova interpretação para este 
parâmetro (Hoffman et al 2007). como sendo Re(k2z)/Im(k2z). Assim fica evidente que nas regiões 
onde o ângulo de refração torna-se negativo no MgF2 o valor do FOM é considerável quando 
comparado com outras estruturas usadas para exibirem refração negativa.  
 Com isso, o “Figure of Merit” é usado para caracterizar materiais que apresentem refração 
negativa, indicando se o mesmo funciona como um bom dispositivo a partir deste fenômeno e é 
notório que nas regiões desejadas os cristais de MnF2 submetido a diversos ângulos de incidência é 
um candidato com características promissoras para esses estudos, tanto quando outros sistemas 
artificiais. 
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 A partir dos resultados obtidos, simulamos o perfil do campo magnético (fig. 2(d)) devido a 
propagação da radiação como um feixe gaussiano de radiação infravermelha polarizada-p com 100 
mm de largura, e sua transmissão através da amostra cristalina de 100mm, com ângulo de incidência 
de 30º.  
 Com essas simulações podemos observar claramente como a radiação se desloca dentro da 
nossa amostra e vemos ainda que na região onde a condição é satisfeita existe transmissão 
suficiente para que o fenômeno seja satisfatório e tenha diversas aplicabilidades. 
 
 

 Figura 3: Simulação para o perfil das intensidades em um sistema de duas fendas, com tamanho a e separação d, 
calculadas na frequência do fônon transversal. Do lado esquerdo temos uma amostra de MgF2de 25mm com a=5 mm e 
d=10 mm, e do lado direito temos uma amostra do mesmo cristal com 50 mm, $a=2.5 mm e d=10 mm. 
 
 Na figura 3, mostramos como funciona um sistema com fonte na forma de duas fendas, sob 
a superfície do cristal de MgF2, sistemas como este são estudados com intuito de entender como 
funcionariam lentes de determinados materiais, já que para que a imagem se forme perfeitamente é 
necessário que todos as ondas cheguem até o detector com a mesma fase. No caso de cristais 
naturais como MgF2, isso só é possível na frequência do fônon transversal quando polarizado 
perpendicular a superfície (Estevam da Silva et al 2012). 
 No lado direito da figura 3, vemos que a propagação na amostra é considerável, quando 
dobramos a espessura da amostra (lado direito) e diminuímos mantemos a separação entre as 
fendas, mas usamos o tamanho pela metade do caso anterior vemos que ainda existe propagação e 
transmissão de radiação qualitativamente maior do que sistemas como esse anteriormente por nós 
estudados (Estevam da Silva et al 2012).. Isso mostra que as imagens formadas no final da amostra 
são formadas com resolução melhor que o limite de difração, neste caso a separação das imagens é 
é um quarto do comprimento de onda. 
 

o Resultados para refração negativa em antiferromagnéticos (MnF2) 
 
Como já foi discutido anteriormente, a condição para que haja refração negativa em cristais 
magnéticos devido a resposta das ondas de spins (mágnons) é necessário que as principais 
componentes do tensor de permeabilidade magnética desse cristal possuam sinais opostos. Sendo 
assim mostramos aqui alguns resultados para refração negativa em cristais de MnF2 
(Antiferromagneto) neste caso mostramos inicialmente o comportamento da permeabilidade 
magnética. 

Vemos claramente que na região que vai de aproximadamente 8,94 cm-1 até 9,0 cm-1 a 
componente mzz do tensor de permeabilidade magnética possui sinal negativo, o que é do nosso 
interesse já que neste caso a componente mxx possui valor constante igual a 1. Na parte (a) da figura 
4 vemos a permeabilidade magnética sem efeitos do amortecimento, o que mostra claramente que a 
partir da ressonância existe uma grande região até que a componente mzz volte a ser positiva, vemos 
ainda na parte (b) que quando consideramos os efeitos do amortecimento a permeabilidade passa a 
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ter valor complexo, o que determina a parte imaginaria deste tensor, essa parte da função é quem 
designa quanto de absorção este cristal terá, e como vemos os efeitos são muito pequenos já que o 
pico não é largo.                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Simulação do tensor de permeabilidade magnética em função do comprimento de onda para cristais de MnF2 
na polarização s e com unieixo ao longo de x.(a) Desprezando os efeitos do amortecimento (b) considerando efeitos do 
amortecimento. 
 
Observando agora a figura 5(a) vemos o ângulo de refração que novamente confirma que a refração 
negativa ocorrerá conforme previsto, sofrendo alterações significantes do ângulo de incidência da 
radiação. 
Sabemos que para que qualquer raio que se desloca no interior de uma material ter um índice de 
transmissão satisfatório, é necessário que além do seu coeficiente de absorção ser baixo, o índice de 
radiação refletido também precisa ser pequeno. Em virtude disto simulamos o indice de reflexão em 
função do comprimento de onda em cristais de MnF2, e vemos claramente que na região estuda 
Figura 6(b) há um baixo índice de radiação refletida o que é de grande interesse para nós, já que 
para aplicações deste fenômeno necessitamos do máximo de radiação transmitida possível. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6: Resultados para as simulações do (a) ângulo de refração, (b) refletividade (c) transmissão total (d) trasmissão 
do raio mais intenso, em função do número de onda em cristais de MnF2 com unieixo ao longo de x, e na polarização-s. 
Todos os resultados sofrem variação de acordo com o ângulo de incidência 20°(vermelho), 40° (verde) e 60° (azul). 
 
Em seguida na Figura 6 parte (c), mostramos o índice de radiação que é transmitida pelo nosso 
cristal. Aqui vemos algumas oscilações na transmissão, isso se dá devido as reflexões internas ao 
dos feixes que se propagam no interior da amostra, que também são consideradas neste cálculo. Já 
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na parte (d) desta mesma figura vemos linhas mais suaves devido ao fato de termos considerado 
neste caso apenas o feixe principal, primeiro a ser transmitido da amostra. Queremos focar aqui 
também que a espessura da amostra não tem influência tão grande sobre os efeitos ópticos da 
transmissão neste caso, o único fator que muda consideravelmente nossos resultados, é o ângulo de 
incidência, por isso a variação com o mesmo nos resultados. 
 
 

o Usando Campos Magnéticos Externos para Sintonizar Refração Negativa no MnF2 
 
  Quando materiais magnéticos são submetidos a campos magnéticos externos sofrem um 
alinhamento ou desalinhamento dos spins dependendo da sua característica inicial. No caso em que 
estamos estudando, devido a esse efeito de aplicação de campos magnéticos externos, a frequência 
de excitação dos spins (magnons) sofre os efeitos do campo, tendo um deslocamento. Na presença 
de campo magnético externo, o antiferromagneto é giromagnético, tendo componentes do tensor de 
permeabilidade fora do eixo, ou seja a forma de matriz identidade é perdida devido aos efeitos do 
campo magnético externo sobre a direção dos spins na rede. 
 Se um campo magnético externo B é aplicado ao longo da direção y, as rotações magnéticos 
serão inclinadas para este campo. O principal efeito disso é um aumento na frequência de 
ressonância do magnon. Como mostramos na fig. 7 (c), a qual mostra Re(mzz) em um campo externo 
de B = 1,73 T. Deve notar-se que mxx é também ligeiramente afetada, e logo terá componentes fora 
da diagonal da matriz, e mesma deixará de ser identidade como já mencionados. A equação 4 da 
permeabilidade agora deve ser devidamente modificado. Uma importante implicação do efeito 
descrito é que, para uma dada frequência, o ângulo de refração é sintonizável. Nós tomamos o 
exemplo de w=8,98cm-1. Nesta frequência, Re(mzz) é negativo na ausência de um campo externo, e 
índice de refração negativo deve ter lugar. À medida que o campo B é aumentado, as características 
da permeabilidade são transferidas para frequências mais elevadas, levando a uma diminuição na 
amplitude (negativa) de q2. No caso do campo de B = 1,73 T representado na figura, a mudança é 
suficiente para alterar o sinal de q. 
 Observando a fig. 7(b), vemos a simulação de um feixe gaussiano incidente sobre uma 
amostra de MnF2 nas configurações consideradas. Confirma-se que refração negativa, do tipo 
representado na parte (a) da figura anterior ocorre na ausência do campo externo, mas com um 
campo externo B = 1,73 T voltamos a observar refração positivo convencional Fig. 7(d). 
 
 

 Figura 7:Resultados para as simulações do (a) permeabilidade magnética com B=0, (c) permeabilidade com B=1.73 T, 
em função do número de onda para uma amostra de MnF2 com unieixo ao longo de x e na polarização-s. Simulação de 
(b) um  raio se propaga numa amostra de MnF$_2$ a uma frequência w = 8.98 cm-1 com B=0 e (d) um raio se 
propagando na mesma amostra com mesma frequência e B=1.73 T. 
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CONCLUSÃO 
 
 Cristais naturais uniaxiais sem muitas complicações referentes à presença de substrato são 
uma boa fonte de estudos para refração negativa. Mostramos que, no MgF2 a condição para refração 
negativa para todos os ângulos de incidência exx > 0 e ezz < 0 é satisfeita. No caso do quartzo fica 
evidente teórico e experimentalmente que esse sistema experimental tem grande potencial 
quantitativo referente a transmissão, outrora não tão favorável em outros sistemas estudados 
(Hoffman et al 2007). O MgF2 vem se mostrando uma ótima fonte de estudos teóricos, já que o 
mesmo exibe efeitos , no que diz respeito ao limite de difração na frequência do fônon transversal 
polarizado normal a superfície vai muito além do que o limite de difração convencional e ainda 
melhor que os sistemas estudados com quartzo (Estevam da Silva et al 2012). 
 Estudamos ainda o caso onde a resposta é magnética, e o efeito se dá devido aos magnons. 
Aqui estudamos um antiferromagneto (MnF2), onde a condição mxx > 0 e mzz < 0  é satisfeitas na 
região de baixas frequências do infravermelho (terahertz), destacamos ainda que neste cristal é 
possível sintonizar a frequência de refração negativa usando um campo magnético externo 
funcionando como um ``botão de liga e desliga'' da refração negativa neste sistema. 
 Com isso, mostramos que cristais naturais uniaxiais são uma excelente fonte de estudos para 
efeitos ópticos devido a interação da radiação infravermelha com os mesmo. 
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RESUMO: Este projeto de pesquisa teve como objetivo principal a concepção de um modelo de 
anotação semântica para estruturação de uma base de conhecimento e o desenvolvimento de uma 
ferramenta Web para extração e análise integrada de informações. Ontologias de domínio e regras 
de inferência serviram como base para os principais objetivos propostos. Como estratégia de 
validação, ampliação dos impactos resultantes e como estudo de caso foi utilizada uma pesquisa 
realizada em nível de doutorado, desenvolvida no âmbito do programa de pós-graduação em 
Fitotecnia da UFERSA, instituição parceira da UERN no programa de mestrado em Ciência da 
Computação. Este projeto está associado a um projeto da pós-graduação em Ciência da 
Computação. 

 
PALAVRAS-CHAVES: Interoperabilidade Semântica, Ontologias, Regras de Inferência, Web 
Semântica. 
 
INTRODUÇÃO 

O aumento crescente da quantidade de dados e mais recentemente de serviços disponíveis e 
acessados facilmente na Web tem desafiado pesquisadores a estabelecerem novas maneiras para 
obtenção, seleção e análise de dados. Além disso, tem se tornado explícito o quão ineficiente os 
métodos de pesquisa estão lidando com o alto volume de dados [Antoniou & Van, 2004]. Ainda 
neste cenário, aos dados colhidos em experimentos individualizados, podem somar-se aos dados de 
outros experimentos em áreas correlatas possibilitando a análise integrada de informações 
multivariadas.  

No contexto da agricultura o cenário não é diferente. A perspectiva do desenvolvimento 
sustentável tem despertado o interesse de pesquisadores em analisar de uma forma integrada 
informações referentes a culturas, bem como suas relações com o clima e solo, impactos de 
natureza ambiental, social e até mesmo econômica. Contudo a integração entre estes dados não vem 
a ser um desafio trivial, pois mesmo no âmbito de uma única instituição as comunidades de 
pesquisadores costumam adotar seu próprio vocabulário e formas específicas na estruturação e 
análise de seus dados. Além disso, com o aumento da informatização das instituições potencializou-
se o surgimento de base de dados com registros que podem facilmente chegar a milhões de dados 
armazenados. 

Esta problemática tem motivado a busca de soluções mais eficientes para estruturação e 
recuperação de informações. No entanto, garantir um formato único de descrição de dados não é 
suficiente, pois um ponto importante a destacar é que a essência desta problemática constitui-se da 
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natureza sintática da descrição das linguagens utilizadas para anotação dos dados dispostos no 
ambiente de pesquisa chamado Web [Bernes-Lee & Hendler, 2001]. 

É neste contexto que se insere este projeto de pesquisa, cujo principal objetivo é conceber e 
validar um modelo de anotação semântica para a estruturação de uma base de conhecimento e para 
a extração e análise automatizada de informações inter-relacionadas, aplicado ao domínio da 
agricultura no semi-árido. Embora no domínio agrícola existam vocabulários bem estabelecidos e 
controlados, além da generalidade de tais recursos, para que a interoperabilidade seja efetiva na 
Web é necessário estender abordagens tradicionais de propriedades específicas para técnicas 
melhores adaptadas a Web [Bernes-Lee & Hendler, 2001], como as ontologias [GOMEZ-PEREZ; 
et al, 2004]. No contexto desta pesquisa, visando ampliar a aplicabilidade dos resultados pretende-
se utilizar como estudo de caso os resultados reais de uma pesquisa desenvolvida em nível de 
doutoramento, intitulada BICULTIVO DE ALFACE E RÚCULA CONSORCIADAS COM 
CENOURA EM FAIXAS [Porto, 2008], realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Fitotecnia, da UFERSA, instituição parceira da UERN no programa de pós-graduação em Ciência 
da Computação. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Inicialmente foi realizado o levantamento bibliográfico e revisão sistemática sobre 
desenvolvimento de aplicações semânticas, metodologias para construção de ontologias, bem como 
pesquisa de ferramentas para construção das ontologias.  

Após esta etapa o desenvolvimento do projeto deu-se por meio da investigação sobre o 
domínio específico do estudo de caso, BICULTIVO DE ALFACE E RÚCULA CONSORCIADAS 
COM CENOURA EM FAIXAS [Porto, 2008]. 

As próximas fases foram dedicadas a compreender com profundidade as especificidades e 
tecnologias da Web Semântica. Ainda foi realizado um levantamento dos requisitos funcionais e 
não funcionais para o desenvolvimento de uma ferramenta para automatização da extração e análise 
integrada de informações. 

No decorrer do projeto definimos conceitualmente um modelo extensível para anotação 
semântica que possibilitasse a adição de significado aos dados em diferentes domínios. Em seguida 
demos início a fase de desenvolvimento, sendo realizada a construção de ontologias em OWL 
[OWL, 2012] e definição de regras de inferência em SWRL [SWRL, 2012]. Para construção das 
ontologias foi utilizado a ferramenta Protegé [PROTEGÉ 2012].  

Após construção das ontologias foi dedicado ao desenvolvimento da ferramenta Web 
juntamente com o aluno de mestrado ao qual o projeto está vinculado. Esta ferramenta teve como 
proposta a extração e análise integrada de dados, baseado no modelo de anotação semântica, através 
do framework Jena [JENA, 2012] e do raciocinador Pellet [PELLET, 2012]. 

Finalizando as atividades do projeto foi realizada a validação da ontologia juntamente com o 
co-orientador do projeto.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o objetivo de tornar as buscas na web mais automatizadas e inteligentes surgiu a Web 
Semântica. Esta é uma extensão da web atual com o objetivo de melhor estruturar e gerenciar 
conteúdos disponibilizados na web. No contexto da agricultura o uso da semântica visa somar dados 
colhidos em experimentos individualizados com outros dados de áreas correlatas possibilitando a 
análise integrada de informações multivariadas. Dessa forma, a um mesmo dado relacionado à 
produtividade no cultivo de uma espécie podem ser adicionadas informações referentes aos aspectos 
da própria cultura, às condições climáticas, de perspectivas sociais de ocupação do solo e de renda 
individual e familiar. 

O estudo de caso da pesquisa foi o Bicultivo de Alface e Rúcula Consorciadas com 
Cenouras em Faixas, a partir de um estudo que tinha como seu principal objetivo avaliar o 
desempenho produtivo e econômico da combinação da plantação de duas cultivares de alface com 
duas cultivares de rúcula, consorciadas com cenoura em bicultivo em faixas. Os documentos desse 
estudo prévio, serviu como base para coletar informações relevantes a cerca de características sobre 
o cultivo consorciado de culturas, como também para o cruzamento de informações entre essas 
culturas, bem como a criação de um cenário propício para extrair informações e conhecimentos do 
relacionamento entre as culturas envolvidas. 

Como resultado da pesquisa foi realizado um levantamento sobre algumas características 
que poderiam ser importantes de hortaliças no que diz respeito ao cultivo consorciado e a rotação de 
culturas. Essas informações foram relevantes para a fundamentação de uma ontologia de domínio 
para análise integrada. Com a ontologia estruturada, foi possível extrair conhecimento por meio de 
uma interface Web para visualizar os resultados. As ontologias e a interface Web foram 
desenvolvidos juntamente com o trabalho de pós graduação ao qual este projeto está vinculado. 

As figuras que seguem mostram parte desta ontologia construída na ferramenta Protegé 
[PROTEGÉ 2012]. A Figura 1 mostra o Datatype Property , a Figura 2 apresenta as Classes da 
Ontologia, e por fim a Figura 3 representa Object Properties. 

  

Figura 1. Datatype Property 
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Figura 2 - Classes da Ontologia Figura 3 - Object Properties 

 

CONCLUSÃO 

A proposta da pesquisa em questão teve um significativo alcance social e econômico para a 
região, além de trazer desafios na manipulação integrada de informações sobre diferentes culturas, 
clima, solo e aspectos econômicos. 

Para a Ciência da Computação, a pesquisa apresentou significativos desafios científicos 
essencialmente relacionados à interoperabilidade semântica, partindo desde a análise dos domínios 
para concepção de ontologias e definição de regras de inferência [SWRL, 2012], integração 
semântica de bases de dados heterogêneas, desenvolvimento de aplicação semântica com uso de 
motor de inferência e serviços Web semânticos (Semantic Web Services) [STOLLBERG, 2006], até 
a validação de técnicas de reconciliação ontológica entre conceitos de ontologias de diferentes 
domínios.  
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ESTUDO DA ESTABILIDADE TERMOXIDATIVA DE BIODIESEL E ECODIESEIS DE 
SEBO BOVINO  

 
Patrick Nunes Farias1, Vasco de Lima Pinto2, Antonio Alex de Lima Silva3, Clarissa Grazianne 

Barbosa Fernandes, Anne Gabriella Dias Santos5; Luiz Di Souza6 

 
 
RESUMO: Sabe-se que a matriz energética mundial está apoiada nos combustíveis fosseis. Em 
virtude dessa situação, a sociedade está à procura de novas fontes de energia, que sejam baratas, 
renováveis ou menos poluentes e que sejam de boa qualidade. Assim este projeto teve como 
objetivo obter o biodiesel do sebo bovino, fazer os ecodieseis na proporção B5 e B10  e analisá-los 
com o tempo de estocagem na temperatura ambiente. Para isto as amostras foram analisadas durante 
sete meses, sendo medidas as propriedades físico-químicas densidade, tensão superficial, 
viscosidade, acidez, ácidos graxos livres, índice de saponificação, ponto de fulgor e combustão e 
índice de iodo. Os resultados indicam alteração das propriedades o passar do tempo, mostrando que 
o material tem a massa molecular,  viscosidade, ponto de fulgor e o ponto de combustão diminuídos 
e a densidade, tensão superficial,  índice de acidez e o ácidos graxos aumentam durante o período 
de armazenamento. Isso ocorre devido à sua degradação que causa a quebra de cadeias, aumenta a 
mobilidade e o empacotamento das mesmas, aproximando-as e aumentando a interação 
intermolecular e diminuindo as forças secundárias. Conclui-se que a metodologia usada é adequada 
ao monitoramento da estabilidade termoxidativa dos materiais e que após sete meses de estocagem, 
apesar das alterações constatadas, os ecodieseis e o biodiesel  continuaram com as propriedades 
analisadas dentro do permitido na legislação, exceto a viscosidade cinemática. 

 
PALAVRAS-CHAVE: biodiesel; ecodiesel; sebo bovino, estabilidade termoxidativa.  

 
INTRODUÇÃO 
 

Com o aparecimento dos biocombustíveis no final do século passado, tendo o biodiesel 
como principal estrela, muitas pessoas passaram a achar que se tratava de alguma inovação 
tecnológica moderníssima. Nada mais distante da realidade. O próprio Rudolph Christian Carl 
Diesel (1858-1913), que criou os motores do chamado ciclo diesel, utilizou em seus experimentos 
no ano de 1900, óleos vegetais (como por exemplo, o de amendoim) como combustível. A inter-
relação entre os derivados de petróleo e os biocombustíveis tem sido intensa, visto que no Brasil, o 
álcool etílico é adicionado a gasolina (numa percentagem de 25%), bem como se faz a adição do 
biodiesel ao diesel mineral para obter os ecodieseis (FARIAS, 2010).  

A geração e uso de energia coloca questões e desafios aos atuais hábitos de vida em 
sociedade e evidenciam a necessidade da busca por fontes alternativas de energia, que contemplem 
aspectos sociais, econômicos e ambientais,  ou seja, que atenda aos critérios da sustentabilidade. 
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Nesse cenário, as energias renováveis ganham espaço, em especial as que estão atreladas ao 
segmento de transportes, como o etanol e o biodiesel (MARTINS et al 2011).  

Como energia de fonte renovável, a utilização do biodiesel apresenta vantagens quando 
comparada a outros tipos de combustíveis, tais como gasolina e óleo diesel. Sua toxicidade é 
reduzida, pois é livre de enxofre e de compostos aromáticos, apresenta teores médios de oxigênio 
favorecendo uma combustão mais completa, possui maior pondo de fulgor o que torna mais seguro 
o seu armazenamento e  sua queima libera menor quantidade de HC, CO e CO2 diminuindo a 
emissão de gases do efeito estufa (FARIAS, 2010). 

Este biocombustível pode ser produzido a partir de diferentes óleos vegetais , assim como, 
de gordura animal. O Brasil está em posição favorável diante desta realidade, devido sua grande 
área territorial com potencial agrícola para produção de leguminosas, bem como, para criação de 
animais e consequente produção de sebo. 

A produção de biodiesel a partir de sebo bovino teve um grande aumento no ano de 2009, 
chegando a aproximadamente 20 % do biodiesel produzido no país (ANP, 2009). Sendo atualmente 
no Brasil, a segunda maior matéria – prima utilizada para produção deste biocombustível. 
Considerando os problemas de abastecimento que vêm ocorrendo com algumas matérias-primas 
vegetais, a gordura animal – principalmente de bovinos – adquiriu significativa importância, 
inclusive pelo fato dos projetos industriais poderem estar acoplados a plantas industriais já 
existentes no abate de animais. Isto garantiria o abastecimento ao longo do ano, sem maiores 
preocupações com a procura e principalmente gastos com transporte em relação à matéria-prima, 
podendo gerar economia ao produtor de biodiesel (KRAUSE, 2008). Este material graxo é um 
resíduo industrial que pode ser reaproveitado e utilizado para produção de energia, desta forma 
despertou-se para o papel estratégico que essa matéria prima dispõe como a questão da 
produtividade do óleo (100%), o abastecimento sem concorrência e o preço da sua produção 
(ÖNER ;ALTUN 2009). O fator ambiental também merece destaque, pois evita a disposição 
inadequada de resíduos animais, que na maioria dos casos não recebem nenhum tipo de tratamento 
e acabam chegando aos rios e córregos provocando inúmeros problemas no meio ambiente, como o 
processo de eutrofização ( SAKA, 2006; TEIXEIRA et al 2009). 

Em função da importância do biodiesel e da regulamentação estabelecida pela resolução N° 
7 da ANP, o controle do seu padrão de qualidade torna-se imprescindível para que se tenha um 
produto com qualidade assegurada em qualquer situação, garantindo desta forma os direitos dos 
consumidores e preservando o meio ambiente. Uma preocupação que vem se tendo é em relação a 
estabilidade termoxidativa dos biodieseis produzidos e seu tempo de vida útil ao ser estocado 
(ABDERRAHIM et al 2007; SARIN et al 2010). Fato este que ocorre devido as diferença das 
propriedades entre o diesel, óleos vegetais e biodieseis e que resultam, principalmente, da diferença 
estrutural entre esses grupos de substâncias. O diesel é constituído de hidrocarbonetos com número 
médio de carbonos em torno de quatorze.  Já os óleos vegetais são compostos por ácidos graxos, 
cujas cadeias apresentam números de carbono variando entre dez e dezoito, podendo ser estes 
saturados ou insaturados, dependendo do tipo de óleo e ou gordura (STAMATELOS,1997). Desta 
forma, as matérias primas utilizadas para produção do biodiesel, são susceptíveis a auto-oxidação e, 
consequentemente, este também, sendo até mais propício devido ao seu grupo funcional éster 
facilitar a oxidação.   

Diante dos problemas postos, e levando-se em consideração a atual adição do biodiesel no 
óleo diesel (5%) e as perspectivas de aumento deste percentual a curto prazo, se faz necessário 
estudar o comportamento dessas misturas (óleo diesel/biodiesel), com o tempo de estocagem. 
Devido o aumento da utilização do sebo bovino para produção de biodiesel, é pertinente estudar 
como o biodiesel produzido a partir deste se comporta com o tempo de estocagem. Desta forma este 
projeto teve como objetivo analisar a termoxidação de biodiesel e  ecodieseis na proporção  B5 e 
B10 através da analise da variação das propriedades físico-químicas com o tempo de estocagem na 
temperatura ambiente.   
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

O sebo bovino utilizado como matéria prima na produção do biodiesel foi obtido no 
abatedouro da cidade de Mossoró-RN. O biodiesel (B100) foi sintetizado usando como condições 
reacionais a razão molar de 1:10 de óleo/álcool metílico e 2%  de KOH, como catalizador. 

Para iniciar o processo de síntese pesou-se em um béquer a quantidade desejada de matéria 
prima ainda sólida utilizando uma balança analítica de alta precisão, e a mesmo foi colocada em 
uma estufa na temperatura de 100º C até a fusão total do material. Durante este período preparou-se 
na temperatura de 50º C a solução alcoólica de KOH utilizando o álcool metílico como solvente, e 
posteriormente a mesma foi posta em um sistema reator junto ao sebo já aquecido e na sua forma 
líquida (Figura 1a). A mistura é deixada no sistema reacional por um período de 4 horas a 
temperatura ambiente e agitação constante. Após isso coloca-se a mistura em descanso em um funil 
de decantação por 24 horas para que se possa separar o biodiesel produzido do subproduto desta 
reação (glicerina) (Figura 1b).  

 

 
Figura 1: a) sistema reacional para obtenção de biodiesel de sebo. b) Funil de 

decantação para separação do biodiesel da glicerina. 
  

Após a separação do biodiesel do subproduto da reação, o mesmo é lavado com água quente 
previamente aquecida a fim de purificá-lo, a lavagem é realizada repetidas vezes até que todo o 
catalisador seja retirado. É importante frisar que a neutralização da água residual antes de descartá-
la é de suma importância, visto que a mesma estará com alta concentração de KOH (catalisador) 
formando uma solução muito básica. A próxima etapa consiste na secagem do biodiesel, sendo o 
mesmo colocado em uma estufa na temperatura de 60º C e deixado neste ambiente por 4 horas que  
a água residual evapore. Em seguida foi  preparada as misturas do biodiesel com o diesel mineral 
nas proporções B5 e B10, onde a letra “B” significa “Biodiesel” e o numero em frente desta, 
significa a porcentagem em que esta mistura foi preparada, ou seja, as misturas têm 5 e 10% de 
biodiesel respectivamente. Cabe destacar que o diesel usado foi cedido pela Petrobrás e não possuía 
nenhum tipo de aditivo.  

Após o preparo do material em estudo, tanto as misturas como o biodiesel foram submetidos 
a uma bateria de analises físico-química, a citar: água e sedimentos, tensão superficial, densidade, 
viscosidade cinemática, índice de acidez, índice de saponificação, ácidos graxos livres, índice de 
peróxido, índice de iodo, ponto de fulgor e combustão. A metodologia adotada para realização 
destas medidas podem ser encontradas em trabalhos anteriores já realizados pelo grupo (SANTOS 
et all  2010.; PINTO et all  2012 e SOUZA et al, 2006). 

 
Todos os reagentes químicos utilizados foram padrões PA e as analises foram feitas, 

preferencialmente em triplicata adotando-se a média aritmética como resultado e seguindo as 
normas padrões recomendadas. 

a) b) 

Anais do VIII SIC 142

ISBN 978-85-7621-051-1



 
 

As curvas termogravimétricas foram obtidas em equipamento modelo TGA 50 da Shimadzu. 
Nas análises foram utilizadas aproximadamente 5 mg de material em cadinho de platina, sendo as 
amostras submetidas a aquecimento de uma temperatura de 25 a 600 ºC, com uma razão de 
aquecimento de 10 ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio com fluxo de 25 mL.min-1.   

As amostras foram armazenadas logo após a primeira bateria de analises, tanto o biodiesel 
como o ecodiesel,  foram armazenados em  recipientes apropriados, todo de aço inoxidável, no 
intuito de  amenizar o processo de oxidação (Figura 2). O  acompanhamento da estabilidade deste 
material foi avaliado através de analises mensais durante 4 ou 7 meses, sendo que, a cada mês 
foram  analisadas  as propriedades  descritas anteriormente, exceto índice de iodo e  saponificação e 
os pontos de fulgor e combustão que foram analisadas no inicio e no final.  

 

 
Figura 2: exemplo de recipiente de aço inoxidável onde foram 

armazenados o biodiesel e as misturas B5 e B10. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nos resultados obtidos para as medidas de análise térmica ( figura 1),  ao analisar as 
medidas de biodiesel em comparação com o sebo bovino,  observou-se que a temperatura de 
volatilização do biodiesel é inferior ao da gordura, este comportamento já era esperado, visto que a 
gordura apresenta compostos maiores e ligações secundárias mais fortes que o biodiesel, 
necessitando de uma maior energia para decompor-se. Eles mostram também que houve a 
conversão dos triglicerídeos em ésteres metílicos, confirmando que a síntese  do biodiesel foi 
realizada com sucesso.  

Ao analisar o comportamento termogravimétrico do diesel e de todos os ecodieseis , pode-se 
perceber que nas misturas, houve um descolamento dos picos para valores maiores, em direção ao 
pico dos B100. Isto ocorre, pois são acrescentados no diesel, os ésteres metílicos que possuem peso 
moleculares superiores aos hidrocarbonetos constituintes do diesel, necessitando assim de mais 
energia para que as misturas se decomponham, o que resulta em temperaturas mais elevadas no 
termograma. 
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Figura 1: Analise de termogravimétrica das amostras estudadas. 

 

Anais do VIII SIC 143

ISBN 978-85-7621-051-1



 
 

No tocante as propriedade físico-químicas, foi observado a partir das medidas de água e 
sedimentos que tanto o biodiesel, como os ecodieseis estão livres de quaisquer contaminantes 
sólidos e água, resultados satisfatórios, visto que a presença de água aumentaria a acidez do 
biocombustível, causando a corrosão do motor e a presença de algum sedimento prejudicaria a vida 
útil do mesmo. Este resultado também mostra que o processo  de purificação do biodiesel foi 
eficiente . 

Na figura 2, encontra-se os resultados obtidos para densidade, no qual é observado valores 
maiores para o biodiesel em relação ao sebo bovino. Isto ocorre pelo fato deste possuir cadeias de 
menor tamanho o que facilita o empacotamento de suas moléculas aumentando a densidade, já as 
misturas apresentaram valores menores, devido a porcentagem de biodiesel em sua composição ser 
menor que a de diesel, prevalecendo desta forma a estrutura do diesel. Analisando o comportamento 
destas durante o período de estocagem , observa-se que nos dois primeiros meses não houve 
mudança significativa nos valores, sendo estes aumentados nos meses seguintes, isso se dá 
provavelmente pela ruptura das ligações durante o processo oxidativo, que gera compostos de 
menor massa molecular e assim facilita o empacotamento , aumentando desta forma a densidade. 
Nos dois primeiros meses as misturas ficaram fora das normas, porem nas ultimas analises 
apresentaram valores dentro da média especificada.    

 

 
Figura 2: analise de densidade para todas as 

amostras com o tempo de estocagem 
por um período de 4 meses. 

 

Figura 3 - analise de tensão superficial para 
todas as amostras com o tempo de estocagem 

por um período de 4 meses

No tocante a medida de  tensão superficial (figura 3), o sebo bovino apresentou um valor 
superior ao seu respectivo biodiesel , isto ocorre pelo fato de suas moléculas terem sido quebradas 
durante o processo de transesterificação diminuindo desta forma a tensão existente entre elas. As  
misturas tiveram menor tensão por possuírem menor quantidade de biodiesel e assim prevalecem as 
interações existentes no diesel. Não houve uma variação muito significativa para estas analises e as 
mesmas deixaram de ser feitas  aos 4 meses de pesquisa. 

No resultados de ácidos graxos livres (figura 4 ), pode-se perceber que o valor encontrado para o 
sebo bovino foi superior ao do seu respectivo biodiesel , o que demonstra que o processo de síntese 
e purificação deste foi eficiente.  Em relação ao tempo de estocagem o biodiesel com o passar dos 
meses teve um aumento bem significativo, sendo isto um  indicativo de que as moléculas foram 
sofrendo oxidação e formando produtos que aumentem a quantidade de ácidos graxos livres  e a 
acidez deste biocombustível, como pode ser  observado na figura 5.  Já para os ecodieseis com 
tempo de armazenamento não houve mudanças em relação as essas propriedades, isso pode ser 
atribuído a pequena quantidade do biodiesel existente, e mesmo que esta esteja sofrendo a oxidação 
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não modifica as características do ecodiesel que  tem 90 ou 95 % de diesel que não oxida na mesma 
velocidade.   

 
Figura 4- analises de ácidos graxos 

livres para todas as amostras com o tempo de 
estocagem por um período de 7 meses. 

Figura 5 - analises de índice de acidez 
para todas as amostras com o tempo de 
estocagem por um período de 5 meses. 

 
Para viscosidade cinemática todos os valores, tanto para o biodiesel quanto para as misturas, 

ficaram fora do permitido. Pode-se observar no figura 6 que o biodiesel possui valores inferiores ao  
sebo bovino, essa diminuição é um fator positivo, uma vez que indica que houve transesterificação. 
Essa significativa diminuição se dá pelo fato da cadeia dos ésteres ser menor do que a dos 
triglicerídeos. Ao comprar o biodiesel com o diesel, nota-se que o primeiro apresenta valores 
superiores ao segundo, o que também é atribuído a composição química, uma vez que os ésteres 
possuem  massa molecular maior  do que a dos hidrocarbonetos presentes no diesel, isto também é 
percebido nas misturas, no entanto com o armazenamento não houve mudanças significativas nas 
mesmas. Este aumento  encontrado nas misturas, gera uma maior lubricidade, diminuindo a 
quantidade de lubrificantes a ser adicionado ao diesel.  
 

  
Figura 6 - analise de viscosidade cinemática 

para todas as amostras com o tempo de 
estocagem por um período de 7 meses. 

 

Figura 7–analises do ponto de fulgor para todas 
as analises com o tempo de estocagem contendo 

a primeira e a ultima analise. 

Para o ponto de fulgor pode-se observar (figura 7) que o biodiesel teve uma diminuição da 
primeira para a ultima analise, isso é um indicativo de que houve quebra das moléculas no decorrer 
dos meses o que diminui o tamanho e ou as interações intermoleculares e intramoleculares, assim 
necessitando de uma menor quantidade de energia para que aja a liberação de vapores inflamáveis. 
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Nos ecodieseis ocorre um aumento no ponto de fulgor no final do período analisado o que 
indica que houve a formação de novos compostos que apresentam interações secundárias mais 
fortes e difíceis de serem  rompidas. As medidas de ponto de combustão também foram realizadas e 
ocorreu o mesmo comportamento das encontradas no ponto de fulgor . 

 
As analises de índices de saponificação e iodo indicam que ocorre a  quebra das moléculas o 

que causa o aumento do índice de saponificação e a diminuição do índice de iodo como mostram as 
figuras 8 e 9 para o biodiesel.  Na medida de  índice de iodo não consegue identificar se houve 
alteração nos ecodieseis, provavelmente, devido a pequena quantidade de biodiesel presente nas 
misturas, o que dificulta a visualização do ponto de viragem durante as analises. 

 
 
 

 

  
Figura 8 – analise do índice de saponificação para 
todas as analises com o tempo de estocagem 
contendo a 1ª e a 7ª analise. 

 

Figura 9 - analise do Índice de Iodo para 
todas as analises com o tempo de estocagem 

contendo a 1ª e a 7ª analise. 

CONCLUSÃO 
 
Os resultados mostram que ocorrem alterações nas  propriedades durante a armazenagem. 
Os índices de saponificação,  acidez e ácidos graxos e a  densidade e o ponto de fulgor 

aumentam, enquanto o índice de iodo diminui. Estes resultados indicam que ocorrem degradação 
das cadeias presentes nos compostos, sendo que essa degradação ocorre, como esperado, nas duplas 
ligações presentes nos compostos. Até o período estudado os resultados obtidos estão dentro dos 
permitidos pela legislação, exceto a viscosidade que está acima do permitido. 
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ESTUDO DA SECAGEM DE FRUTOS TROPICAIS DO NORDESTE 

 

Géssica Gabriela Freire do Rêgo1; Francisca Marta Machado Casado de Araújo2; Isabel Cristina 
da Costa Souza3; Antônio Vitor Machado4. 

 

RESUMO: A fruticultura é um dos segmentos mais importantes na agricultura nacional, porém um 
grande problema enfrentado pelos fruticultores é a conservação dos frutos maduros. As frutas 
tropicais caracterizam-se pelo fato de ser sazonais, com produção restrita a determinadas épocas do 
ano, podendo se verificar o aparente fenômeno da super produção, isto é, a quantidade oferecida na 
safra é maior do que a quantidade absorvida pelo mercado consumidor. A falta de tecnologias 
adequadas para o melhor aproveitamento dos frutos tem contribuído para um alto índice de 
desperdício cerca de centenas de toneladas ano. A desidratação de frutas vem sendo objeto de 
muitas pesquisas com o propósito de se obter técnicas que proporcionem, além de baixo custo, a 
manutenção da qualidade dos produtos desidratados. Neste sentido o presente trabalho objetivou o 
estudo da secagem convencional dos frutos tropicais (banana, abacaxi, manga e caju) visando à 
obtenção dos frutos desidratados e a sua caracterização físico-química. Após a obtenção das 
amostras essas foram submetidas à secagem convencional e posteriormente realizado às analises de 
pH, sólidos solúveis, acidez total titulável, e vitamina C no Laboratório de Biologia II da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. De acordo com os resultados obtidos os frutos 
desidratados apresentaram teores de nutrientes próximos aos relatados na literatura demonstrando 
que a secagem é uma excelente alternativa para a sua conservação, contribuindo assim para redução 
das perdas pós-colheita e com a agregação de valor ao produto seco. 
 
PALAVRAS-CHAVE: caracterização físico-química; frutas tropicais; desidratação. 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com uma produção que superou 
os 46 milhões de toneladas no ano de 2010 (FAO, 2010). O Brasil possui uma terra privilegiada no 
que diz respeito à produção de frutas, devido a sua grande área territorial e reúne condições 
climáticas favoráveis para a fruticultura. A fruticultura é, hoje, um dos segmentos de maior 
importância da agricultura nacional respondendo por mais de 35% da produção agrícola nacional.  

A região Nordeste vem se destacando na produção de frutas como o melão, uva, 
abacaxi, banana, manga e caju, pois as condições climatológicas são muito mais favoráveis do que 
nas regiões sul e sudeste do Brasil (TODAFRUTA, 2010). 

O Nordeste possui condições climáticas que propiciam ampla variedade das frutas 
tropicais. Atualmente a região Nordeste vem se destacando na produção de frutas como o abacaxi, 
manga, caju e banana. 
     _________________________ 
 

1 Voluntária PIBIC/CNPq, discente do Curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências 
Exatas e Naturais-FANAT, Campus Central, UERN. Email:  
2 Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos, docente do Departamento de Ciências Biológicas 
da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais-FANAT, Campus Central, UERN. Email: 
martauern@yahoo.com.br. 
3 Bolsista PIBIC/CNPq, discente do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas 
e Naturais-FANAT, Campos Central, UERN. Email: isa_bel_costta@hotmail.com.  

Anais do VIII SIC 148

ISBN 978-85-7621-051-1



4 Doutor em Engenharia Química, docente da Unidade Acadêmica de Tecnologia de Alimentos, 
UFCG. Email: machadoav@ccta.ufcg.br 

Os frutos tropicais compartilham algumas características que os tornam inconfundíveis, 
como uma diversidade de vitaminas, carboidratos e minerais. Além do sabor e odor agradável, elas 
também possuem inúmeros componentes bioativos de importância para uma vida saudável 
(MACHADO, 2012).  

O abacaxi é um fruto de grande aceitação pelo seu aroma e sabor, consumido em todo o 
globo terrestre, sendo rico em açúcares, sais minerais e vitaminas (GONÇALVES, 2009); O abacaxi 
além de ser uma excelente fonte de vitamina C e sais minerais, também é rico em vitamina A e B1, 
sendo também um auxiliar para o processo digestivo devido à presença de celulose e bromelina. A 
banana por sua vez é uma fruta de elevado valor nutricional e energético, devido à existência de 
amido e açúcares em sua composição, além das vitaminas A e C e sais minerais como potássio, 
fósforo, cálcio, sódio, magnésio e outros em menores quantidades (BORGES, 1997); A banana 
dentre os frutos tropicais destaca-se, desde os tempos mais remotos, como uma das mais ricas 
fontes de alimento energético, sendo ela rica em potássio e magnésio, tornando importante para um 
bom desempenho muscular (CHAUCA, 2004). Já a manga apresenta aroma e cor muito agradável, 
a qual faz parte do elenco das frutas tropicais de importância econômica não só pela aparência 
exótica, mas também por ser uma rica fonte de carotenóides, minerais e carboidratos (BRANDÃO 
et al., 2003); a manga é uma das mais importantes frutas tropicais, pois além do aspecto nutricional 
ela é apreciada por seu sabor, aroma e coloração característicos e atraentes. O pedúnculo do 
cajueiro é consumido não só pelas qualidades gustativas, mas, sobretudo pelo seu elevado teor de 
vitamina C (COSTA et al., 1996). O pseudofruto do caju apresenta uma importante fonte de 
vitamina C e de nutrientes que participam na formação de colágenos e ácidos biliares, e favorece a 
absorção do ferro da dieta e fortalecimento do sistema imunológico LAVINAS (2006). Todas essas 
frutas tropicais compartilham a características de ser altamente perecível, e com período pós-
colheita muito curto principalmente em relação ao transporte a grandes distâncias o que dificulta 
sua prática para de exportação e até mesmo para alcançar mercados nacionais mais distantes á sua 
região produtora. 

Um grande problema enfrentado pelos fruticultores é a conservação dos frutos maduros, 
grande parte da colheita é desperdiçada, estimasse uma percentagem de 40% de perdas entre a 
colheita no campo até a chegada ao mercado consumidor. Este alto índice de desperdício é 
responsável por grandes aumentos de preço das frutas para o consumidor final. Uma das principais 
causas de perdas é a deterioração, devido à alta quantidade de água livre presente nos frutos. 
Portanto, faz se necessário à utilização de métodos de conservação a fim de que o alimento se torne 
estável à deterioração química e microbiana, segundo ALVES et al., (2011. apud  MELONI, 2006).  

A desidratação de frutas é um mercado promissor e com grande potencial de 
crescimento e muito pouco explorado empresarialmente no Brasil (SOUZA, et al., 2007). A 
desidratação de alimentos sólidos, como frutas e hortaliças, normalmente significa remoção da 
umidade de sólido por evaporação, e tem por objetivo assegurar aconservação das frutas por meio 
da redução do seu teor de água. Essa redução deve ser efetuada até um ponto, onde a concentração 
de açúcares, ácidos, sais e outros componentes seja suficientemente elevada para reduzir a atividade 
de água e inibir, portanto, o desenvolvimento de microrganismos. Deve ainda conferir ao produto 
final características sensoriais próprias e preservar ao máximo o seu valor nutricional (MELONI, 
2003). 

Entre as principais vantagens oferecidas pela secagem de frutas está a concentração dos 
nutrientes e o maior tempo de vida de prateleira. Além disso, o sabor permanece quase inalterado 
por longo tempo, uma vez que é minimizada a proliferação de microorganismos devido a redução 
da atividade de água do produto. A secagem é atualmente empregada não apenas com o objetivo de 
conservação dos alimentos, mas também para elaboração de produtos diferenciados, como por 
exemplo, as massas, biscoitos, iogurtes, sorvetes entre outros (FIOREZE, 2004). 
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As frutas tropicais apresentam características peculiares o abacaxi, a manga, o caju e a 
banana, assim como outras frutas, apresentam curto período de comercialização pós-colheita, 
consequentemente são necessários estudos e pesquisas sobre a sua desidratação. Desta forma o 
presente trabalho objetivou a secagem dos frutos (banana, abacaxi, manga e caju) e a sua 
caracterização físico-química. Buscando assim a viabilização da secagem como uma tecnologia 
viável para conservação dos frutos tropicais do Nordeste.  
 
 
MATERIAL E MÉTADOS  
 

A matéria prima utilizada foi o abacaxi, caju, banana e a manga, adquiridos no comércio 
de Mossoró-RN. Os frutos foram selecionados de acordo com o grau de maturidade comercial 
adequado para o consumo e ausência de danos físicos (injúrias). Em seguida foram levados pra o 
laboratório de Biologia II na UERN/ Mossoró. Em seguida, foram sanitizados com água contendo 
50 ppm de hipoclorito e cortados em fatias finas sendo dispostos em bandejas para posterior 
secagem. A secagem dos frutos foi realizada em estufa de circulação de ar forçado com controle da 
temperatura de secagem de 60°C por 24 horas.  

Posteriormente os parâmetros físico-químicos dos frutos desidratados foram 
determinados conforme as normas e os procedimentos da AOAC (1997): Sólidos solúveis, por 
refratometria, utilizando-se refratômetro digital, e os resultados expressos em °Brix; pH, utilizando-
se pHmetro; acidez total titulável, obtida por titulação com NaOH 0,1N, e expressa em percentagem 
de ácido cítrico e ácido málico; vitamina C, determinada a partir da titulação com iodato de potássio 
(KIO3), sendo os resultados expressos em mg/100g de fruto. Para cada análise foram realizadas 5 
repetições, onde cada parcela era composta por um fruto. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na TABELA 1 abaixo, podemos observar os valores médios dos parâmetros físico-
químicos analisados: sólidos solúveis, pH, ATT, e vitamina C para os frutos (abacaxi, caju, banana 
e a manga) desidratados. 

Os frutos desidratados apresentaram valores médios de acidez total titulável variáveis 
oscilando entre 1,07 para banana á 7,84% para manga. Estes valores estão de acordo com os 
relatados por MACHADO (2009), THÉ (2010), CHAUCA, (2004) e LIMA, (2004), os quais 
encontraram valores de 0,98, 4,90, 8,1 e 13,66% para os frutos caju, abacaxi, banana e manga 
respectivamente. Estes valores apresentam-se característicos para estes tipos de frutas conforme o 
grau de maturação dos mesmos, à medida que ocorre o amadurecimento, a concentração de acido 
cítrico diminui segundo DANTAS (2010). Conforme ALVES et al. (2011), a medida em que o 
processo de secagem avança ocorre à perda de água do fruto com a concentração dos nutrientes para 
a mesma massa de fruto seco; este fato ocasiona uma elevação da concentração da acidez para os 
submetidos a secagem quando comparados os “in natura”. 

Os valores médios de pH encontrados para os frutos secos oscilaram entre 3,29 e 4,90. 
Os resultados observados estão próximo aos resultados descritos por FERNANDES (2006), que 
constatou valor de pH de 4,96 para banana desidratada; por ALVES et al. (2011) que relatou valor 
de pH de 4,23 para o pedúnculo de caju seco, e de 3,14 para manga e por LEMOS (2010) que 
verificou  um valor de pH de 4,17 no abacaxi desidratado. A acidez encontrada nos frutos secos vai 
proporcionar estabilidade ao produto, dificultando assim a proliferação de microrganismos durante 
seu armazenamento. 
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Tabela 1: Valores médios e desvio padrão da caracterização físico-químicas dos frutos  
      desidratados. 

Determinações Manga Abacaxi Caju Banana 

Acidez Total Titulável 
(% de ácido cítrico) 

7,84 ± 1,47 4,21 ± 1,06 2,00 ± 0,03 1,07 ± 0,28 

Vitamina C (mg/100g) 99,63 ± 8,93 212,65 ± 7,58 269,02 ± 6,25 96,75 ± 5,46 

pH 3,29 ± 0,52 4,10 ± 0,89 4,90 ± 0,92 4,52 ± 0,49 

Sólidos Solúveis (°Brix) 79,61 ± 3,51 81,30 ± 5,04 72,16 ± 6,01 76,06± 6,02 

 
 

 Os valores médios dos teores de sólidos solúveis (°Brix) para os frutos desidratados 
oscilaram entre 72,61 á 81,30 (°Brix). Estes valores aproximam-se aos relatados na literatura por 
LEMOS (2010), (CHAUCA, 2004), RAMOS et al., (2008), (LIMA, 2004) e MACHADO (2011), 
que em seus experimentos relataram valores médios de 75,95, 78,15, 71,07 e 71,4 (°Brix) para os 
frutos secos (caju, abacaxi, banana e manga), respectivamente. Os açúcares solúveis presentes nos 
frutos na forma combinada com as antocianinas são responsáveis pela doçura, sabor e a cor atrativa 
dos frutos de acordo com GOMES et al., (2002). 

Os teores médios de vitamina C (ácido ascórbico) para os frutos desidratados oscilaram 
entre 96,75 e 269,02 (mg/100g) de fruto seco, apresentando-se próximos aos relatados por SARZF 
(2002), PINHEIRO (2006), ALVES et al., (2011) e MACHADO (2011), os quais relataram valores 
oscilando entre 76,57 e 269,02 (mg/100g). Segundo ALDRIGUE et al., (2002), o ácido ascórbico 
(vitamina C) tem função muito importante devido a sua ação fortemente redutora. É largamente 
empregado como agente antioxidante para estabilizar a cor e o aroma do alimento. Além do 
emprego como conservante, o ácido ascórbico é utilizado para o enriquecimento de alimentos ou 
restauração, a níveis normais, do valor nutricional perdido durante o seu processamento. Segundo 
BRANDÃO et al., ( 2003), após a secagem ocorre a concentração dos nutrientes no produto seco 
devido à retirada de água tendo como principal característica a redução da atividade de água do 
fruto desidratado. 

 
 

 

 

CONCLUSÃO:  

Os frutos (banana, abacaxi, manga e caju) desidratados apresentaram ótimos resultados 
físico-químicos de qualidade nutricional, podendo a secagem convencional ser considerada como 
uma alternativa tecnológica viável para a conservação dos frutos tropicais do Nordeste que com a 
utilização desta tecnologia podemos agregar valor aos frutos secos além de contribuir para a sua 
redução das perdas pós-colheita. 
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EVOLUÇÃO DO MOMENTO ANGULAR DE ESTRELAS EVOLUÍDAS E SUA RELAÇÃO COM 
ESTATÍSTICAS GENERALIZADAS 

 
Moisés Pereira da Silva1; Bráulio Batista Soares2 

 
 
RESUMO: O presente estudo foi realizado com base em amostras de medidas rotacionais para diferentes 
intervalos de índice de cor B-V de 1100 estrelas evoluídas de classe III (estrelas gigantes). O principal 
objetivo é determinar se a função de distribuição Maxwelliana generalizada, denominada q-Maxwelliana, é a 
melhor ferramenta para ajustar e explicar o comportamento das distribuições das velocidades rotacionais 
equatoriais projetadas, Vseni, de estrelas gigantes do campo, e relacionar as mesmas com os parâmetros 
físicos estelares a fim de estabelecer vínculos que levem à proposição de modelo evolutivo do momentum 
angular de uma estrela. Comparamos as diferentes distribuições das velocidades rotacionais para cada 
intervalo de B-V com uma distribuição modelo (derivada a partir de considerações de não extensividade da 
entropia). Foram utilizados testes estatísticos do tipo K-S (Kolmogorov-Smirnov) para detectar possíveis 
erros e ajustar os parâmetros q’s, da distribuição generalizada, que melhor ajustam a distribuição modelo à 
observada em cada intervalo de B-V. Aplicamos estas distribuições generalizadas a intervalos distintos de B-
V, correspondendo a diferentes massas estelares, para identificar possíveis correlações. Os resultados deste 
estudo mostram que, para as estrelas simples, é observada uma tendência de diminuição do parâmetro q com 
o aumento do índice de cor B-V. Enquanto que, para estrelas binárias, esta diminuição do parâmetro q ocorre 
mais tardio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Distribuição; estrelas gigantes; rotação. 
 
INTRODUÇÃO 
 

De grande importância no cenário da teoria da evolução estelar, a rotação é um dos fatores mais 
decisivos na determinação do comportamento evolutivo de uma estrela, manifestando-se em diversos 
fenômenos tais como: produção de campos magnéticos estelares, formação de manchas solares que tem 
influência direta no clima da terra, mistura de abundâncias químicas em interiores estelares, formação do 
disco protoplanetário em uma estrela, além de diversos outros como troca de massa entre componentes de 
sistemas binários de estrelas. Além disso, o comportamento da velocidade rotacional também pode ser usado 
para estudar algumas características dos processos físicos que controla a formação estelar e, por sua vez, 
estimar a taxa de evolução do momento angular das estrelas. Em vista disso, percebemos que é evidente a 
importância do estudo da rotação estelar para a compreensão de eventos astronômicos. No entanto, estudar o 
comportamento rotacional de uma estrela é um trabalho complexo, que requer tecnologias e técnicas 
aprimoradas e estudos minuciosos dos parâmetros físicos para que se obtenham resultados precisos e 
relevantes. 

Uma forma confiável de se obter medidas de velocidade de rotação de estrelas é a observação 
do período rotacional estelar, que é basicamente o estudo do movimento de translação de manchas solares em 
torno do disco estelar, exigindo-se um tempo razoável de observação para um numero considerável de 
modulações fotométricas das curvas de luz. Esta, apesar de fornecer uma medida real da rotação estelar, é 
uma forma de detecção de velocidade rotacional mais difícil de realizar, primeiro por exigir diversas 
campanhas observacionais da mesma estrela; segundo e  importante, tem-se a necessidade de que a estrela 
observada tenha um ângulo de inclinação entre eixo rotacional à linha de visada (linha imaginária que liga o 
observador ao objeto observado) do observador que permita obter modulações razoáveis para a determinação 
dos períodos. 

Porém, há uma maneira bem mais simples para determinação da rotação estelar: as observações 
dos perfis de linhas espectroscópicas da superfície de uma estrela. As larguras destas linhas espectroscópicas 
fornecem as medidas de velocidade rotacional equatorial projetada, Vseni, mas estas são afetadas pela 
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inclinação do eixo de rotação sobre a linha visada. A obtenção de perfis de linhas espectroscópicas é 
responsável, mesmo nos dias atuais, por quase totalidade das medidas de rotação estelar existentes. Portanto, 
até que se tenha tecnologia para observar diretamente a superfície de uma estrela que não o Sol ou 
Beteugeuse, a velocidade de rotação projetada Vseni é a grandeza à disposição para se estudar o 
comportamento evolutivo da rotação estelar. 

O comportamento evolutivo a que se refere o final do parágrafo anterior pode ser então 
estudado a partir das distribuições das medidas de Vseni, que nada mais é do que uma componente da 
velocidade de rotação na direção da linha de visada do observador. Uma característica dessa medida de 
rotação é que ela carrega consigo seni — um parâmetro relacionado com a orientação do vetor momentum 
angular da estrela — o seno do ângulo de inclinação do eixo de rotação da estrela com relação à linha de 
visada do observador. 

Então, mesmo com a dificuldade em determinar a velocidade equatorial real (V) de estrelas, 
pode-se derivar algumas propriedades globais da rotação verdadeira a partir da distribuição de frequência de 
Vseni. No entanto, isto requer algumas hipóteses sobre a frequência de um determinado ângulo de inclinação 
(i) do eixo de rotação para um grupo de estrelas. Em geral, supõe-se que os eixos de rotação das estrelas são 
orientados aleatoriamente (por exemplo, VAN DIEN, 1948 e BERNACCA, 1970). Assim sendo, a relação 
entre a média das velocidades projetadas e a média das velocidades reais de rotação, para uma amostra de 
estrelas, é sempre π/4 (CHANDRASEKHAR e MUNCH, 1950), independentemente do meio onde se 
formam as estrelas. 

Os primeiros a obter analiticamente a distribuição de velocidades projetadas de rotação, com 
base numa distribuição Gaussiana, foram Chandrasekhar & Munch (1950). Estes autores, assumiram uma 
forma paramétrica para a função de distribuição f(V), onde V é a velocidade de rotação verdadeira, então 
determinaram a distribuição correspondente para Vseni e, finalmente, ajustaram um conjunto de parâmetros 
estelares para reproduzir as medidas de Vseni. Embora Deutsch (1970) tenha afirmado que a distribuição de 
velocidades de rotação estelar obedece a uma lei do tipo Maxwell-Boltzmann, outros estudos demonstraram 
clara discrepância entre hipótese e observações. Tais estudos revelaram que as distribuições observadas não 
podem ser descritas por funções Gaussianas ou Maxwellianas (por exemplo, Wolff et al 1982;.. de Medeiros 
et al 1996). 

Mais recentemente, Soares et al. (2006) mostraram, com base na análise da rotação de estrelas 
pouco massivas (estrelas da ordem de, ou menores do que, uma massa solar) no aglomerado das Plêiades, 
que o problema da natureza da distribuição da velocidade de rotação estelar não é simplesmente uma questão 
de qual o modelo de função matemática é usada, mas qual mecânica estatística deve estar envolvida no 
problema. Motivados por uma proposta de generalização da entropia através de uma lei de potência (cf. 
Tsallis [1988]) e por uma generalização da função de distribuição de Maxwell-Boltzamann (e.g. Silva et al. 
[1998] ), Soares et al. (2006) e Soares & Silva (2011) propuseram leis de potência (veja Equação 1 abaixo) 
para ajustar as distribuições observadas das velocidades de rotação projetada. Tal lei de potência foi usada, 
com sucesso, para ajustar as velocidades rotacionais Vseni de estrelas nas Plêiades, Orion e em outros 
aglomerados galácticos. 
 
 
 
Equação 1:                                                                                                                                                                                                                       onde 
 
 
 

No presente estudo, aplicamos essa função de distribuição  Maxwelliana  generalizada  
(Equação 1) às distribuições das velocidades rotacionais observadas (Vseni) de estrelas gigantes do campo 
para vários intervalos de B-V, caracterizando diversos intervalos de massas, a fim de verificar se existe 
qualquer correlação entre o parâmetro q da distribuição generalizada e os diferentes intervalos de índice de 
cor B-V. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Os dados foram obtidos a partir das amostras do Catalogo de Rotação e Velocidade Radial para 
Estrelas Evoluídas do Campo (De Medeiros & M. Mayor (1999)), sendo segregadas as estrelas gigantes das 
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demais para um estudo direto da rotação. Foram realizados testes estatísticos do tipo K-S (Kolmogorov-
Smirnov) com a finalidade de detectar possíveis erros nas medidas observacionais dos parâmetros físicos das 
estrelas e também para relacionar ou comparar as distribuições de probabilidade das amostras das 
velocidades projetadas V seni em função de B-V — correspondendo a diferentes massas estelares — das 
distribuições observacionais com as distribuições modelos. Dividimos as estrelas entre simples e binárias, 
com velocidades V seni variando entre 1 a 70 km/s e os índices de cor B-V com 0.38 a 1.67. 

Posteriormente, foram confeccionados os diagramas referentes às velocidades rotacionais V seni 
e os índices de cor B-V (Figura 1) com cada parâmetro estelar, e foram identificadas possíveis correlações. 
Foram utilizados programas computacionais para construção desses diagramas e estabelecimento das curvas 
de níveis das probabilidades obtidas das comparações entre os modelos teóricos de distribuição e as 
distribuições observadas. 
 

 
Figura 1: Histograma da velocidade rotacional projetada V seni (figura a esquerda) e do índice de cor B-V 
(figura a direita) para estrelas simples e binárias. 
 

Percebemos nesses diagramas uma tendência de valores mais altos de velocidade rotacional para 
estrelas binárias (com média de 6.1 e desvio padrão de 9.0) em relação às estrelas simples (com média de 3.2 
e desvio padrão de 6.9) e verifica-se que nestas estrelas tem o B-V em torno de 1.0, com média de 1.03 e 
desvio padrão de 0.24 para binárias e para estrelas simples uma média de 1.1 e desvio padrão de 0.23. 
Portanto, nossa amostra de trabalho consiste, em sua maioria, de estrelas dentro de um intervalo estreito de 
B-V compreendendo, consequentemente, intervalo estreito de temperatura efetiva (superfície) e massa 
estelar, além de possuir baixa rotação. 

Em síntese, as amostras foram organizadas em grupos com características físicas semelhantes e 
estudadas a partir do comportamento da distribuição da rotação das estrelas em cada grupo específico de B-V 
para determinação do melhor parâmetro q da distribuição Maxwelliana generalizada. A Tabela 1 contém os 
resultados obtidos do melhor ajuste de curvas entre as distribuições observadas e teóricas, utilisando o teste 
Kolmogorov-Smirnov, para os diferentes grupos de B-V. 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 1, podemos verificar que existe uma tendência 
geral de diminuição do parâmetro q, da distribuição Maxwelliana generalizada, com o aumento do valor de 
B-V ou, analogamente, com a diminuição da massa estelar. 
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Tabela 1: Valores dos q’s da distribuição Maxwelliana generalizada correspondente a cada intervalo de índice 
de cor B-V para estrelas binárias e simples. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os dados apresentados acima mostram que para estrelas binárias leve indício de falta de 
correlação entre B-V e velocidades rotacionais altas, tendo estas uma distribuição quase homogênea da 
velocidade com a massa (figura 2A). Enquanto para estrelas simples observa-se claramente uma queda da 
velocidade com o aumento de B-V, ou seja, estrelas com maiores valores de massa (correspondente a valores 
menores de B-V) apresentam respectivas velocidades rotacionais mais elevadas (figura 2B). Assim, a 
diferença observada entre as estrelas binárias de menor massa (correspondente a valores maiores de B-V) e as 
estrelas simples se deve ao fato de estrelas binárias poderem sincronizar o momentum angular rotacional da 
componente primária (de maior massa) com o momentum angular orbital da componente secundária, 
alimentando, por conseguinte, a velocidade de rotação observada do sistema binário. Este resultado 
caracteriza o efeito de maré devido à interação gravitacional entre as estrelas do sistema binário, fazendo que 
as mesmas obtenham velocidades elevadas. Nas estrelas simples não há a mesma ocorrência, pois não estão 
sujeitas as forças externas, mostrando uma dependência da velocidade com a massa. Porém nota-se certa 
anomalia para três estrelas da figura 2B localizadas ao lado direito na parte superior do gráfico especialmente 
a estrela do pico com rotação que difere do normal (STRASSMEIER, KRATZWALD e WEBER, 2003).  

 

 
Figura 2: Gráfico da velocidade rotacional projetada Vseni em função de B-V para estrelas simples e binárias. 
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Como mencionado anteriormente, usamos a função de distribuição Maxwelliana generalizada 

(Equação 1) para ajustar as distribuições das velocidades observacionais (figura 3). A figura 3 mostra o 
comportamento do parâmetro q da distribuição Maxwelliana generalizada em função do índice de cor B-V 
para estrelas simples e binárias. Observa-se, desta figura, que os valores do parâmetro q das estrelas binárias 
diferem daqueles das estrelas simples: os valores deste parâmetro são ligeiramente superiores para as 
binárias. Além disso, verificamos uma diminuição dos parâmetros q’s com aumento de B-V para estrelas 
simples, enquanto, para estrelas binárias esta diminuição ocorre para valores maiores de B-V. Isto indica que 
a velocidade rotacional tem uma relação intrínseca com massa, correspondente a diferentes etapas da 
evolução estelar. Podemos também concluir que o parâmetro q da distribuição teórica é muito eficaz no 
sentido de mapear o comportamento da rotação como função da massa estelar. 
 

 
Figuram 3: Valores dos q´s para cada intervalo de B-V para estrelas simples e binárias. Linha q = 1 representa 
a função Maxwelliana padrão. 
 
CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho utilizamos a função de distribuição Maxwelliana generalizada, obtida a partir de 
considerações de não extensividade de sistemas dinâmicos com interação de longo alcance, para ajustar as 
distribuições das velocidades rotacionais observadas V seni. Os resultados mostraram tendências globais e 
particulares do parâmetro q com a rotação e com o índice de cor B-V. Globalmente, o comportamento do 
parâmetro q para as estrelas simples é ligeiramente menor do que para as binárias, além de ter uma queda 
mais precoce. Particularmente, a distribuição em questão parece ser muito mais sensível às mudanças nos 
valores de índices de cor B-V. Por fim, concluímos que o parâmetro q está de certa forma correlacionado 
com a massa estelar, pelo menos para as estrelas da nossa amostra. 
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EXPLORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS DE MODELAGEM DE OBJETOS 
3D: UM ESTUDO EM TÉCNICAS DE MODELAGEM DE NUVENS 

 
Isaiane de Mendonça Silva1; José Rodrigues Guimarães Filho2; Adriana Takahashi3 

 
 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo investigar na literatura pertinente, nuvens reais e 
virtuais, e técnicas que melhor representem, tridimensionalmente, nuvens e outros elementos 
naturais gasosos, tendo como principal requisito uma representação convincente com baixo custo 
computacional e de fácil implementação, para ser utilizado, posteriormente, na implementação de 
um sistema para modelagem ou empregado em possíveis projetos de jogos, filmes e simuladores. 
Durante a pesquisa três trabalhos se destacaram pelas vantagens em comparação à trabalhos que 
abordavam o mesmo assunto, como também a resolução de problemas que permanecia em aberto 
em vários outros estudos. Os resultados apresentados nos trabalhos em questão serão comprovados, 
ou não, durante a implementação do sistema para modelagem que será, posteriormente 
desenvolvido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Nuvens volumétricas; Modelagem tridimensional; Fenômenos naturais 
gasosos e Simulação.  
 
INTRODUÇÃO 
 

A computação gráfica tem evoluído ao longo dos anos, tornando-se perceptível quando 
comparamos as diferentes gerações do videogame, desde os jogos da década de 50, que mal 
passavam de conjuntos de pixels, aos jogos atuais, que se assemelham cada vez mais ao mundo real. 
Os recursos da computação gráfica têm sido comumente requisitados, muito além da área do 
entretenimento, mercados como o da medicina, arquitetura, engenharia e muitos outros utilizam 
todo o potencial que ela pode oferecer. Um desses recursos é a modelagem tridimensional ou 
simplesmente modelagem 3D, frequentemente, explorada nos últimos anos. 

Os estudos realizados na computação gráfica tornam seus avanços notórios, na área da 
científica ou quando se trata entretenimento, por exemplo, cinema e jogos eletrônicos. Técnicas de 
modelagem 3D permitem a criação de mundos extremamente realistas, ao ponto de tornar difícil a 
diferenciação de objetos reais ou virtuais em cenas de filmes que utilizam tais recursos. 

Atualmente, a computação gráfica é uma área que engloba pelo menos três grandes 
subáreas, segundo (AZEVEDO, 2008), sendo elas: a síntese de imagens, o processamento de 
imagens e a análise de imagens. 

A síntese de imagens tem por objetivo a criação sintética das imagens, ou seja, a 
representação virtual de objetos criados pelo computador, tendo como base as especificações 
geométricas e visuais dos componentes do objeto real. Porém, quando a principal preocupação é a 
representação gráfica da informação, facilita o entendimento de conjuntos de dados de alta 
complexidade, como por exemplo, os dados de dinâmica dos fluidos, ou simulações espaciais, pode 
também ser descrita como Visualização Científica ou Computacional. (AZEVEDO, 2008) 

O processamento de imagens tem por objetivo processar imagens na forma digital e 
suas transformações, buscando, por exemplo, melhorar ou realçar suas características visuais. Já a 
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análise de imagens tem por objetivo a obtenção de características desejadas, como por exemplo, a 
especificação dos componentes de uma imagem a partir de sua representação virtual. (AZEVEDO, 
2008) 

A modelagem tridimensional está presente nas três subáreas supracitadas, tornando-se 
cada vez mais popular devido às inúmeras vantagens que a representação tridimensional pode 
oferecer, e sua popularidade não está presente apenas dentro do cenário profissional da computação 
gráfica. Leigos na área tomam conhecimento sobre os avanços nas tecnologias utilizadas para uma 
representação 3D, cada dia mais próximo do usuário comum e realista, por meio das mídias. 

A cada ano milhares de imagens e animações 3D são criadas. As indústrias do cinema e 
dos jogos eletrônicos faturam bilhões de dólares e esse faturamento vem crescendo 
significativamente. Nessa última, há um grande investimento em novas tecnologias para 
proporcionar ao jogador experiências cada vez mais próximas da realidade, tanto no 
desenvolvimento do personagem como do cenário onde a narrativa do jogo transcorre. 

Segundo Clua (1999, p. 1), modelar os elementos presentes na natureza com realismo 
virtual é um grande desafio para a computação gráfica, devido ao grande grau de complexidade 
presente em tais elementos. No entendo, torna-se de categoricamente importante a geração realista 
destes objetos, visto que, os elementos da natureza encontram-se presentes na grande maioria das 
produções que envolve a computação gráfica. 

Elementos naturais, tais como fumaça, nuvens e gases, são complexos de serem 
modelados e visualizados por não possuírem uma representação geométrica viável, uma vez que 
não possuem uma superfície bem definida. Segundo Clua (1990, p. 69), a modelagem de gases é na 
verdade uma generalização com relação à modelagem de nuvens, podendo ser utilizada quando se 
deseja criar diversos tipos de fumaças, neblinas ou até mesmo alguns efeitos atmosféricos. 

Existem duas formas de simulação de nuvens: simulação de nuvens estáticas e de 
nuvens dinâmicas. A primeira é, principalmente, baseada no mapeamento de texturas em 
geometrias sem qualquer simulação do modelo físico. Já a segunda, admite a simulação do modelo 
físico, permitindo assim representar o comportamento das nuvens (SHEN, 2008). Este projeto se 
concentrou no estudo e análise da modelagem de nuvens dinâmicas, objetivando investigar na 
literatura pertinente, nuvens reais e virtuais, e técnicas que melhor representem, 
tridimensionalmente, fenômenos naturais gasosos com o maior grau de realismo, apontando suas 
vantagens e desvantagens. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Foi realizado uma revisão integrativa da literatura a partir dos resultados obtidos pelo 

levantamento do material cientifico em bases de dados online e em livros, utilizando o emprego do 
descritor “simulação de nuvens dinâmicas”. Os critérios de inclusão estabelecidos foram artigos 
completos nas línguas portuguesa e inglesa, disponíveis eletronicamente, publicados entre os anos 
de 1989 a 2011. 

Também foi realizado o levantamento de informações sobre nuvens e seu 
comportamento no mundo real. As informações coletadas foram utilizadas como parte do 
discernimento de avaliação das técnicas de representação virtual de nuvens e outros gases. 

A partir dos critérios estabelecidos, e após a leitura do material, os mesmo foram 
fichados e incluídos na revisão. A análise e o tratamento dos dados se deram a partir de estatísticas 
descritivas, com a interpretação dos estudos encontrados e sua síntese/correlação com referencial 
teórico consultado, a exemplo de Reeves, Clua, Azevedo, Shen. 

As características desse estudo foram estabelecidas e direcionadas para as discussões 
considerando os seguintes aspectos: ano, tipo de estudo, periódico, país onde o estudo foi realizado 
e principal temática abordada. 

 

Anais do VIII SIC 161

ISBN 978-85-7621-051-1



 
ANÁLISE 

 
A análise do conteúdo fruto do levantamento científico permitiu a identificação de três 

trabalhos que se destacaram dos demais por atenderem aos principais requisitos, sendo eles: uma 
representação convincente de nuvens dinâmica em um ambiente virtual 3D, baixo custo 
computacional, tanto de hardware quanto de software (processamento), possibilitando uma 
implementação de forma, razoavelmente simples. Os trabalhos selecionados apresentaram soluções 
para os problemas que permaneciam em aberto nos demais trabalhos também analisados. As três 
técnicas selecionadas serão brevemente resumidas a seguir. 

 
· Modelo para simulação em tempo-real de nuvens usando billboards – Rafael 

Piccin Torchelsen. 
O estudo de Rafael Torchelsen apresenta um modelo para geração e animação de céus 

em tempo-real, as nuvens possuem uma representação volumétrica e sua visualização é feita por 
meio de billboards, planos bidimensionais que utilizam diferentes tipos de texturas, sempre virados 
para a câmera, que combinados possibilitam a simulação de alguns tipos de nuvens, como stratus e 
cumulus, que são muito diferentes visualmente. 

O trabalho apresentou uma solução para o problema de iluminação das nuvens, que 
permanecia em aberto em outros trabalhos, também levando em conta a perca de energia da luz no 
interior da nuvem. Foi desenvolvido um aprimoramento da técnica de (Wang, 2003 e 2004) que é 
uma técnica de absorção de luz similar a ray-casting, e a técnica de iluminação vertex-shaders. 

Por não usar formas complexas para a modelagem das nuvens, o modelo proposto por 
Rafael Torchelsen não possui um alto custo computacional, podendo ser aplicado em jogos de 
entretenimento interativo, simuladores de voo, animações, entre outros. Também é possível a 
geração semi-auto de modelos tridimensionais de nuvens, facilitando o trabalho do design, como o 
autor mostrou. 

 
· A Simple, Efficient Method for Realistic Animation of Clouds – Yoshinori 

Dobashi, Kazufumi Kaneda, Hideo Yamashita, Tsuyoshi Okita, Tomoyuki Nishita. 
O trabalho sugere um método simples e computacionalmente barato para animação de 

nuvens, empregando autômato celular para simular a evolução da nuvem, simplificando a dinâmica 
da formação de nuvens. Tal dinâmica é expressa por algumas regras simples de transição e o 
complexo movimento das nuvens pode ser simulado sem exigir muito de recursos computacionais, 
pois é utilizado uma das APIs gráficas padrão, o OpenGL. Isto possibilita aproveitar hardware de 
gráficos, resultando numa geração de imagem mais rápida. 

O método consiste em dois processos: simulação e renderização. O espaço de simulação 
é dividido em voxels, que correspondem às células utilizadas no autômato celular. Cada célula 
armazena suas próprias informações, guardadas em variáveis lógicas, cada variável possui o valor 0 
ou 1. A evolução das nuvens é simulada pela aplicação de regras de transição simples em cada fase 
de tempo. Essas regras de transição representam a formação, extinção e atribulação pelo vento. Já 
que o estado é 0 ou 1, as regras pode ser expressas por operações booleanas, dessa forma, as 
variáveis pode ser armazenadas em pequenos espaço o que gera uma economia no custo da 
memória e do processamento, pois a simulação usa funções de manipulação de bits de campo. 

As informações sobre cada voxels pode ser armazenada em simples estruturas de dados, 
como por exemplo, arrays de inteiros, dessa forma, como o trabalho mesmo sugere, esse método 
pode ser implementado em computadores de configuração padrão, possibilitando assim que o 
estudo dessa técnica sem a necessidade de computadores poderosos, facilitando, portanto, que 
estudantes ou profissionais que não possuem computadores com grandes recursos gráficos possam 
desenvolver seus projetos. 
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· Texturing and Modeling: A procedural approach – David S. Ebert 
Este caso tem como referência o livro de Ebert, que descreve inúmeras técnicas de 

modelagem para diferentes tipos de sólidos, assim como técnicas de texturas, renderização, entre 
outras. Ebert dedica alguns capítulos de seu livro para abordar a modelagem 3D de nuvens, foi 
utilizada de técnicas procedimentais.  

Ebert defende que a modelagem procedimental é a técnica mais flexível e poderosa, já 
que qualquer deformação ou simulação física pode ser adicionada ao procedimento. Para provar seu 
ponto de vista, ele descreve as vantagens e desvantagens de muitas outra técnicas usadas para a 
modelagem de nuvens 3D em comparação com a modelagem procedimental. 

O método apresentado por Ebert pode ser utilizado para modelagem de outros 
fenômenos gasosos, tais como fumaça, poeira, entre outros, precisando apenas de algumas 
modificações, já que o comportamento de uma nuvem é completamente diferente do 
comportamento de uma parede de fumaça, embora possa ser aparentemente semelhante, como pode 
ser observado com nuvens de fumaça derivados de erupções vulcânicas. 

 
CONCLUSÃO 

 
Para criação de cenários realistas em simuladores, jogos e filmes, não basta apenas uma 

modelagem minuciosa de objetos sólidos, é preciso modelar elementos da natureza. É possível 
encontrar inúmeras técnicas que possibilitam a modelagem 3D de elementos naturais cuja 
representação geométrica se torna inviável, tais como nuvens, fumaça, água, fogo entre outros. 
Nuvens são muito difíceis de modelar, pois possuem conteúdo e formas complexas, além de 
dependerem de muitos fatores, tais como direção do vento, temperatura, terreno, umidade, entre 
outros (CLUA e GATTASS, 1998). Em filmes, jogos e simuladores, por exemplo, se for um 
simulador de voo para treinamento de pilotos, é de fundamental importância que tais elementos 
tenham um comportamento semelhante ao encontrado no mundo real. 

Torna-se difícil a procura por técnicas para simulação realista de nuvens volumétricas 
que não possua um custo computacional alto, pois grande parte dos autores focalizavam seus 
estudos na representação física desse fenômeno, o que não se torna interessante quando o objetivo é 
modelar o cenário de um jogo, por exemplo, tendo em vista que se tornaria inviável. 

 Como trabalhos futuros, será realizado a implementação das técnicas selecionadas 
durante a pesquisa, para que dessa forma possa ser nomeada a técnica que proporciona os melhores 
resultados, tendo em vista atingir todos os requisitos desejados. 
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EXTRAÇÃO DE ÓLEO DA MACROALGA GRACILARIA CAUDATA E 
UTILIZAÇÃO COMO MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

 
Iolanda Cristiny Nascimento Duarte1;  Luiz Gonzaga de Oliveira Matias2; Luiz Di Souza2, Carlos 

Henrique Catunda Pinto2; Rosinere Ferreira da Costa Rebouças3 
 
 

RESUMO: O homem passou a buscar novas fontes de energia que minimizassem sua dependência 
do petróleo. Diante dos acontecimentos climáticos, econômicos e sociais ocorridos nas últimas 
décadas, onde dava preferência por fontes energéticas renováveis e que favoreciam a conversão do 
meio ambiente, onde o biodiesel apresenta as características e se enquadra perfeitamente nas 
exigências requeridas por ser um biocombustível renovável, biodegradável e não-tóxico 
apresentando-se como uma possível solução para amenizar os problemas atuais provocado pela 
dependência do petróleo pela sociedade, reduzindo alguns efeitos causadores do aquecimento 
global. Depois de cientes de alguns problemas o presente projeto relata a extração dos óleos da 
macroalga Gracilaria Caudata e a utilização dos mesmos na preparação do biodiesel, com o 
objetivo de extrair lipídios da alga estudada e preparar o biocombustível a partir da mesma. A 
metodologia utilizada para extração dos óleos vegetais foi extração a quente usando hexano como 
solvente e também o método de extração a frio, usando a mistura de solventes, clorofórmio/ 
metanol numa proporção de 2:1. O método de conversão foi hidro-esterificação usando iodo 
sublimado na presença de álcool, etílico ou metílico. Essa metodologia e estudos pode-se obter 
resultados interessantes para a aplicação do biodiesel feito a partir da matéria prima, mesmo com 
baixo rendimento na extração dos lipídios acreditando numa solução para esse possível problema. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Macroalgas; Biodiesel; Catalise. 

 

 

 

 

 
1 

                                                           
1 Discente do curso de Licenciatura em Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail: 
iolandaduarte88@hotmail.com    

2 Docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail: 
Luizmatias@uern.br  

2 Docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail:  
Luizuern@bol.com.br  

2 Docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail: 
Carloscatunda@uern.br 

3 Discente do curso de Mestrado em Ciências Naturais da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail: 
roseuern@yahoo.com.br  

 

Anais do VIII SIC 165

ISBN 978-85-7621-051-1



 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Algas são consideradas uma das mais promissoras fontes de energia renovável em todo 
mundo. Atualmente, empresas em muitos países estão investindo imensas somas de recursos na 
pesquisa do melhoramento genético, produção em grande escala e industrialização de algas. Em 
outras palavras, o mundo desenvolvido está acreditando fundo no potencial das algas fazerem a 
diferença no futuro dos biocombustíveis.  

Oleaginosas agrícolas, como soja e óleo de palma, são amplamente utilizadas na produção de 
biodiesel, no entanto, produzem óleos em quantidades que são minúsculos (por exemplo, menos de 
5% da base de biomassa total em comparação com microalga) (CRISTI, 2008). 

“As algas crescem rapidamente consumido o dióxido de carbono e pode gerar mais de 5.000 
litros por ano por hectare de biocombustível, em comparação com 1326 litros por ano para o etanol 
de milho.  

O biodiesel de microalga pode ser carbono neutro, porque todos os poderes necessários para a 
produção e processamento de algas potencialmente poderia vir de si mesmo e biodiesel a partir do 
metano produzido pela digestão anaeróbica de resíduos de biomassa para trás, depois que o óleo foi 
extraído. Apesar de biodiesel de microalgas pode ser neutro em carbono, não irá resultar em uma 
redução líquida de dióxido de carbono que já acumulou em conseqüência da queima de 
combustíveis fósseis (CRISTI, 2008). Algumas algas estão apresentadas a seguir nas figuras 1, 2 e 
3. 

 

   
Figura 1 - Macroalga Gracilaria 

Caudata 

 

Figura 2 - Macroalga 

Gracilaria Birdiae 

 

Figura 3 - Macroalga Gracilaria 
Domingensis 

 
 

 
 
 
Assim o presente trabalho tem como objetivo principal, um estudo da extração dos 

lipídios a partir da macroalga Gracilaria caudata, que foi coletada no litoral do Ceará, na cidade de 
Icapuí - CE, além de preparar biocombustíveis a partir dessas macroalgas, através da metodologia 
de hidroesterificação. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1- Obtenção da Matéria Prima  
 

As macroalgas são criadas em cativeiro na colônia de pescadores na cidade de Icapuí – 
CE com distancia de 84 km da cidade de Mossoró. As macroalgas foram selecionadas de acordo 
com a quantidade de lipídeos que apresentam. Onde foram coletadas em período de maré baixa, 
tratadas, lavadas com água purificada e pesadas. 
 
2.2- Preparação da Amostra 
 

Uma parte da amostra foi estocada em freezer a -15 ºC, e a outra foi liofilizada. A 
liofilização foi feita com 30g de alga, por 24h. As algas liofilizadas também foram estocadas em 
freezer. No momento das analises as amostras foram transferidas para um multiprocessador de 
alimentos, onde foram trituradas. Após a trituração do material ocorreu à extração do material 
sólido. 

 
 2.3-  Análise Biométrica 
 

As macroalgas foram previamente pesadas para obter informações relacionada à 
umidade da amostra e o percentual lipídico contidas nas mesmas, onde esses dados possuem um 
grande grau de importância de análises no custeio do processo. 
 
2.4-  Determinação da Umidade da Matéria Prima 
 

A umidade foi determinada pesando três amostras de 30 g de macroalgas. Em seguida 
foram submetidas a uma temperatura de 105oC durante 24 horas em uma estufa. O valor da 
umidade foi expresso em percentagem, tomando como base a perda de massa em relação ao valor 
inicial. O valor adotado como a umidade das algas foi à média aritmética das três medidas. 

 
2.5-  Extração à Quente 
 

As macroalgas foram secas e trituradas em um liquidificador usual, em seguida foram 
separadas as amostras em um peso de aproximadamente 30g em cada extrator sendo submetido à 
extração do sistema Soxhlet por 24 horas, utilizando o hexano como solvente. Depois de extraído o 
material, o solvente foi evaporado em um rotaevaporador Quimis Q344B2, para obtenção do 
material lipídico.  
 
2.6- Extrações à Frio (FOLCH, 1957) 
 

Neste tópico o material lipídico foi extraída com solvente a temperatura ambiente, 
utilizado os métodos descritos a seguir. 
 
2.6.1- Método de Bligh e Dyer 
 

Foi pesado 10g de algas em um erlenmeyer de 250 ml, adicionou-se 50 ml de metanol, 
25 ml de clorofórmio e 10 ml de água. Manteve sob agitação a temperatura ambiente por 4 horas, 
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após esse tempo filtrou e colocou a mistura num funil de separação para ocorrer à separação das 
fases. Separou-se a fase orgânica, secou sob sulfato de sódio anidro e evaporou o solvente a vácuo.  
 
2.6.2 - Método de Blich e Dyer 
 

Foi pesado 10g de algas em um erlenmeyer de 250 ml, adicionou-se 50 ml de metanol, 
25 ml de clorofórmio e 10 ml de água. Manteve sob agitação a temperatura ambiente por 4 horas, 
após esse tempo filtrou e colocou a mistura num funil de separação para ocorrer à separação das 
fases. Separou-se a fase orgânica, secou sob sulfato de sódio anidro e evaporou o solvente a vácuo.  
 
2.6.3 - Método Ultrasom (FERNANDES, 2012) 
 

Pesou-se 1g das macroalgas Gracilaria Caudata, Gracilaria Domingensis e 
Gracilaria Birdiae junto com os solventes clorofórmio e metanol numa proporção de 
2:1, e durante 1 hora num equipamento Lavadora Ultra-Sonica Plus 3LD (figura 4) 
para proceder a extração. Após esse processo foi utilizado o mesmo procedimento com 
os solventes diclorometano e metanol na proporção 2:1 com a mesma quantidade das 
amostras. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7-  Reação de Transesterificação in situ da Gracilaria Caudata 
 

Colocou-se para refluxar, 10 g Gracilaria Caudata em pó, 30 mL de etanol absoluto, 50 
mg de iodo e 50 mL de hexano. A mistura foi refluxada por 30 horas. Após esse tempo, resfriou-se 
a temperatura ambiente, evaporou-se o solvente a vácuo, diluiu-se com 20 ml de éter etílico e lavou-
se três vezes com uma solução saturada de tiossulfato de sódio. Colocou-se secante, no caso sulfato 
de sódio anidro, filtrou-se, evaporou-se o solvente a vácuo e obteve-se 5mg de um óleo amarelado 
escuro. 
 
2.8-  Hidrólise dos Lipídios 
 

Pesou-se 1,000g dos lipídios de Gracilaria Caudata em um balão de fundo redondo. Em 
seguida, adicionou-se 10 ml de uma solução etanolica 1M de KOH. Refluxou-se por 1 hora, 
resfriou-se a temperatura ambiente. Transferiu-se para um funil de separação e extraiu-se 
cuidadosamente com éter de petróleo, três vezes de 30 mL. Em seguida, acidificou-se até pH 
próximo de 2, com HCl 6 M. Logo após, extraiu-se os ácidos graxos com éter etílico, quatro vezes 
de 30 mL. Em seguida, colocou-se o secante, sulfato de sódio anidro e evaporou-se o solvente. 
 
 

 

. 

 

Figura 4 - Lavadora Ultra Sonica  
3LD 
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2.9-  Reação de Esterificação dos Ácidos Graxos 
 

Pesou-se 0,5000g dos ácidos graxos da Gracilaria Caudata em um balão de 50 mL de 
fundo redondo, adicionou-se 15 mL de metanol anidro e adicionou-se 30 mg de iodo sublimado. A 
reação foi mantida sob refluxou-se por 24 horas, após esse tempo, resfriou-se a temperatura 
ambiente e transferiu-se para um funil de separação. Diluiu-se com 20 mL de éter etílico e lavou-se 
a fase orgânica com uma solução saturada de tiossulfato de sódio. Em seguida, colocou-se o 
secante, no caso o sulfato de sódio, filtrou-se e evaporou-se o solvente a vácuo no rotoevaporador 
para obter os ésteres metílicos. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Serão relatados os resultados obtidos com as análises realizadas na tabela 1 a seguir. 

Tabela 1: Dados biométricos da Gracilaria Caudata, relacionando o rendimento de cada  
extração 
Rendimento da 

Extração à 
Quente (%) 

Rendimento da 
Extração à Frio 

 (%) 

Rendimento da 
Extração Ultrasom 

Bliger (%) 

Rendimento da 
Extração Ultrasom 
com Hexano (%) 

0,15 0,7 1,2 0,2 

 

O método de BLIGER, já era esperado apresentar um ótimo rendimento, já que a 
técnica de ultrasom aumentou muito a velocidade da reação.  A umidade da matéria-prima sempre 
favorece a utilização do método de extração por solvente à frio (método de Bligh e Dyer), uma vez 
que a extração do material lipídico independe da umidade e acidez da amostra. Onde se tem a 
informação que quanto maior o índice de insaturações dos ácidos graxos, menor sua estabilidade 
oxidativa, conseqüentemente o material é degradado com maior facilidade.  

O método de extração à frio apresentou melhor rendimento se comparado ao método à 
quente (Soxhlet), devido ao fato do clorofórmio ser um solvente orgânico para qualquer classe de 
lipídio, e o metanol ter a função dupla de facilitar a umectação da amostra e desfazer as fortes 
ligações entre os lipídios e as membranas celulares ou sua ligação nas lipoproteínas (Bligh e Dyer 
1959; Christie 1982; apud FELTES, 2006).  

Na extração pelo método a quente ocorre uma perda significativa do material lipídico, 
devido grande parte do material ficar no balão volumétrico. 

A reação de transesterificação in situ da Gracilaria Caudata obteve um baixíssimo 
rendimento, no qual foi resolvido abandonar a estratégia a partir da etapa seguinte, a esterificação. 
Onde esse resultado possivelmente foi proveniente da umidade residual nas algas que não foi 
removida na secagem, o que resultou na formação de sabão, com conseqüência do consumo do 
catalisador. 

O processo de hidrólise levou à formação dos saponificáveis. Os insaponificáveis 
devem ser removidos, pois o referido material contamina a amostra, dificultam a reação de 
esterificação e compromete a qualidade do biodiesel. Em contrapartida, o material saponificável 
consiste em um material passível de transformação em monoésteres pelo processo de 
transesterificação (CORDEIRO, 2008) ou depois de acidificada pode convertida em biodiesel via 
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esterificação dos ácidos graxos. Os saponificáveis são solubilizados pela água por apresentarem 
parte de sua estrutura com caráter hidrofílico, o que possibilita sua dissolução em meio aquoso. E 
conseqüentemente, permitindo sua separação dos insaponificáveis por meio de extração com 
solventes. O material saponificado é acidificado, pois tal procedimento promove a formação de 
ácidos graxos. O produto então é separado, dos sais gerados nas reações anteriores, para, então, ser 
submetido à esterificação. 

Após a hidrólise, com remoção dos insaponificáveis e acidificação, pode-se obter a 
matéria prima com um acentuado rendimento.  Esse aspecto pode-se atribuir o fato dos ácidos 
graxos apresentarem um elevado grau de insaturação. O resultado obtido favoreceu o emprego da 
esterificação dos ácidos graxos e sua eventual conversão em ésteres. Vale salientar, que a 
esterificação consiste em um processo reversível e um excesso de álcool desloca o equilíbrio no 
sentido de formação do biodiesel. Após a esterificação o material deve ser diluído em éter etílico, 
pois o procedimento ajuda na visualização das fases durante a remoção do catalisador. O iodo 
sublimado é removido com a solução de tiossulfato de sódio, pois o mesmo sofre uma reação de 
oxirredução gerando o íon iodeto. A taxa de conversão em massa dos ácidos graxos em biodiesel foi 
de 89,0 %. Ressaltando que a matéria-prima (Gracilaria Caudata) empregada para síntese do 
biodiesel, mesmo depois do procedimento da remoção de boa parte das impurezas, ainda pode 
conter material insaponificável e parte dos ácidos graxos pode ter ficado sem reagir, em virtude de 
não se ter otimizado o processo. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos são bastante interessantes e demonstram a viabilidade da 
aplicação da macroalga Gracilaria Caudata, como matéria prima para produção do biodiesel. 
Apesar no baixo rendimento na etapa de extração dos lipídios, acreditamos que esse problema pode 
ser resolvido, aplicando uma extração via supercrítico, onde os dados da literatura apresentam 
excelentes resultados. Mais alem desses fatos, pode-se notar: 

· O método de Bligh e Dyer é mais positivo para extração do material lipídico; 

· Em algum instante a umidade interferiu na obtenção do material orgânico para a produção 
do biodiesel. 
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GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DA EXPANSÃO 
URBANA NOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE SÃO MIGUEL-RN 

 
Rômulo Kleberson de Souza1; Franklin Roberto da Costa2 

 
 
RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo o mapeamento da expansão urbana das cidades da 
Microrregião de São Miguel-RN a partir do uso de Geotecnologias entre os anos de 1987 e 2010, e a 
aplicação de uma análise espaço-temporal do local de estudo no recorte de tempo citado. A metodologia 
utilizada partiu de levantamento bibliográfico sobre o tema, fotografias aéreas e imagens orbitais dos 
satélites Landsat 5 TM e CBERS 2B no formato HRC, e recortes espaciais provenientes do Google Earth, 
que foram trabalhadas no Sistema de Informação Geográfica (SIG) SPRING 5.2, desenvolvido pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Como resultado, percebeu-se que grande parte destas cidades 
acompanhou uma expansão horizontal paralela ao sentido que segue suas vias de acesso, sejam estradas 
estaduais ou vicinais que perpassam sobre o interior dos municípios constituintes. As taxas de expansão 
urbana não foram tão expressivas em todas as cidades, pois algumas apresentaram percentual aquém do 
esperado, como é o caso das cidades de Coronel João Pessoa, Doutor Severiano e Encanto, que 
contabilizaram no período estabelecido, 11,31%, 20,34% e 29,79%, respectivamente. Em contrapartida, 
outras desempenharam taxas bem significativas no que remete às características físico-estruturais da área de 
estudo, como as taxas de 100,44% diagnosticada na cidade de Água Nova a 290,55% observados no 
perímetro urbano do município de Venha Ver, apesar de ser o último a conseguir a emancipação político-
administrativa na região. 
 
PALAVRAS CHAVE: Geotecnologias; Microrregião de São Miguel-RN; Cidades; Expansão urbana. 
 
INTRODUÇÃO  
 

A Microrregião de São Miguel - RN é considerada uma das mais importantes da Região 
denominada “Alto Oeste Potiguar”, perdendo apenas, em importância territorial, para a 
microrregião de Pau dos Ferros, que contém o município com nome homônimo a microrregião, e 
que agrega as principais atividades de comércios e serviços públicos da região. Além disso, a 
microrregião de São Miguel possui um número menor de municípios 09 (nove), contra os 17 
(dezessete) de Pau dos Ferros. Ainda assim, os municípios da região estudada vêm passando pelo 
processo de expansão urbana com características semelhantes ao da maior microrregião desta 
localização do Estado. 

Este processo de expansão se dá, aceleradamente, nos municípios pequenos e médios, 
direcionados, principalmente, pelo fortalecimento do setor de comércios e serviços, como também 
pelo aumento nos benefícios oferecidos pelos governos nas esferas locais, estaduais e federal. É 
possível observar, em campo, como as cidades pequenas vêm desenvolvendo atividades comerciais 
que, anteriormente, se via apenas em cidades brasileiras com porte maior, tais como supermercados, 
lojas de conveniência, dentre outros.  

A urbanização dos municípios de pequeno porte vem gerando impactos considerados, 
em alguns casos, como um complicador quando tratamos de planejamento urbano. Afirma-se que, 
para se entender a dinâmica deste planejamento, torna-se necessário instrumentos que possam 
auxiliar na construção do espaço geográfico, visando a obtenção de um ordenamento territorial 
capaz de contemplar os componentes necessários para o “funcionamento” adequado das áreas 
urbanas. 

                                                           
1 Discente do Curso de Geografia do Campus Avançado “Prof. Maria Elisa de Albuquerque Maia” – CAMEAM, UERN. e-mail: 
romulokleberson@yahoo.com.br.  
2 Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, docente do Departamento de Geografia do Campus Avançado “Prof. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia” – CAMEAM, UERN. e-mail: franklincosta@uern.br.  
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Um das ferramentas aplicadas à análise das expansões urbanas é o geoprocessamento. 
Este tem como característica a possibilidade de apresentar informações espaciais, desenvolvidas a 
partir da elaboração de um banco de dados geográficos, que armazena informações espaciais na 
qual são representados por mapas temáticos que poderão ser, posteriormente, analisados de acordo 
com sua finalidade. 

No Brasil, vários autores utilizaram tal ferramenta para a análise da expansão urbana 
dos municípios. Podemos destacar Demarqui e Barros (2010), que apresentam os resultados obtidos 
para a delimitação e representação de áreas propostas como zonas de expansão urbana no município 
de Álvares Machado – SP.  Bariquello (2011) utilizou as ferramentas do geoprocessamento, tendo 
como objetivo identificar e analisar a dinâmica da expansão urbana da cidade de Botucatu – SP, ao 
longo de 48 anos, através do auxílio do Sistema de Informação Geográfica ArcGIS 9.3, integrando 
dados socioeconômicos e naturais, tomando como base, o material cartográfico disponível, a 
interpretação de fotografias aéreas e imagens de satélite, as quais possibilitaram a obtenção dos 
dados que permitiram a classificação do uso da terra urbana e a identificação das direções do 
crescimento urbano de cada período analisado. 

Podemos citar vários outros autores, tais como Monteiro et al (2008), Sikora (2000),  
Borsoi e Novais Junior (2008), Foresti, Cecatto e Kurkdijan (1993). Importante destacar que estes 
são exemplos de trabalhos publicados utilizando a metodologia das geotecnologias para 
mapeamento de áreas urbanas, demonstrando o quanto esta tem se tornado um instrumento de 
análise e planejamento do meio urbano no Brasil. 

A partir de referenciais teóricos analisados, em que se observou o uso do 
geoprocessamento no país, o presente trabalho aplica o uso da metodologia das geotecnologias para 
a elaboração do mapeamento da expansão urbana das cidades pequenas da região oeste do Estado 
do Rio Grande do Norte, demonstrando como as 09 (nove) cidades da Microrregião de São Miguel 
expandiram sua área urbana, ao longo dos últimos 23 (vinte e três) anos. 

O presente artigo é parte integrante de um projeto maior, desenvolvido no Núcleo de 
Pesquisas Geoambientais e Cartográficos (NEGECART), que visa identificar a expansão urbana das 
37 cidades que compõem a região denominada Alto Oeste Potiguar, divididas em 3 microrregiões a 
saber: Pau dos Ferros, São Miguel e Umarizal, dos quais resta ainda executar a construção dos 
dados referentes a microrregião de Umarizal. 

Este trabalho foi realizado no Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento do curso 
de Geografia (LAGEO/CAMEAM/UERN), que integra o NEGECART, a partir do Sistema de 
Informação Geográfica (SIG) denominado Sistema para Processamento de Informações 
Georreferenciadas (SPRING/INPE 5.2). 

O SPRING é um SIG no estado-da-arte com funções de processamento de imagens, 
análise espacial, modelagem numérica de terreno e consulta a bancos de dados espaciais. Seus 
principais objetivos estão relacionados à construção de SIGs que podem ser aplicados a estudos 
sobre agricultura, Geografia, Geologia, Planejamento Urbano e Regional, assim como tornar 
acessível a tecnologia do SIG, pois estes são fornecidos gratuitamente, incluindo manuais e 
instalação completa do programa (Camara et al, 1996). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
A metodologia designada para a elaboração deste projeto foi a mesma usada por Souza 

e Costa (2011), quando analisaram a expansão urbana dos municípios da microrregião de Pau dos 
Ferros-RN, pois trata-se de uma problemática semelhante, considerada portanto, exequível em outra 
área de estudo. O software SIG SPRING/INPE 5.2, foi proposto como suporte inicial das atividades 
desenvolvidas, na medida em que suas ferramentas constituíram significância favorável no que diz 
respeito à execução dos trabalhos de vetorização, mapeamento e análise dos dados obtidos. Após 
esta etapa, foi relevante, por parte dos componentes do trabalho, o acesso a uma fundamentação 
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teórica que almejasse aprofundar os conhecimentos acerca do sensoriamento remoto e do 
processamento digital de imagens. Foi necessária a realização de um cadastro, de pelo menos um 
dos autores do projeto, no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para a obtenção 
das imagens na extensão HRC no formato monocromático, do satélite sino-brasileiro CBERS 2B, 
equivalentes ao ano de 2010 para a realização dos trabalhos de vetorização e das etapas 
conseguintes. 

O próximo passo foi o cumprimento dos pedidos das imagens as quais continham as 
manchas urbanas referentes à Microrregião de São Miguel, para assim, exercer o trabalho de 
georreferenciamento com a imagem mosaicada do satélite LANDSAT 5 TM, datada de 31 de julho 
de 2009, na órbita 216, ponto 064 – Bandas 2, 4 e 7, abrangendo a Região Alto Oeste Potiguar, 
mediante os conhecimentos obtidos para o manuseio do software descrito – SPRING/INPE 5.2. 

Houve, posteriormente, a necessidade de desempenhar os trabalhos de vetorização das 
imagens HRC e inserção dos polígonos equivalentes às respectivas cidades da microrregião. Como 
não foi possível a obtenção de todas as imagens HRC que abrangesse a área de estudo, utilizou-se 
alguns recortes espaciais oriundos do Google Earth como forma de confeccionar as cartas das 
cidades pertencentes à microrregião descrita. De antemão, recorreu-se ao uso de scanners para a 
digitalização das fotografias aéreas das cidades a serem trabalhadas, visando a interpretação das 
áreas de expansão urbana da área em estudo para o ano de 1987.  

As imagens foram obtidas mediante levantamento aéreo solicitado pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA - RN) no referido ano, sendo que as mesmas 
seguiam uma seqüência lógica, separadas por faixas e enumeradas individualmente, datadas do mês 
de agosto de 1987 a uma altitude de aproximadamente 2500 (dois mil e quinhentos) metros 
(SOUZA e COSTA, 2011).  

Posteriormente às etapas de busca e obtenção das representações espaciais concernentes 
ao recorte temporal analisado, e antes de iniciar os trabalhos de georreferenciamento e vetorização 
das imagens HRC, Google Earth e das aerofotografias, recorreu-se a criação de um Banco de Dados 
Geográficos (BDG) no software SIG/SPRING/INPE 5.2 para dar prosseguimento às atividades 
requeridas pelo projeto. Assim, os trabalhos de georreferenciamento e mapeamento já tinham 
suporte para prosseguirem. Contudo, possibilitou-se a importação das respectivas imagens para o 
BDG do SPRING/INPE 5.2, com o objetivo de se fazer as tarefas conseqüentes. A partir deste 
momento, foram realizados os trabalhos de georreferenciamento das imagens, orbitais e aéreas, que 
consistia em transformar as imagens da extensão .tiff* para a extensão .spg*, compatível com o SIG 
utilizado para o desenvolvimento do artigo. 

A partir desse momento, executou-se o processo de vetorização visando à criação de 
polígonos referentes às áreas urbanas municipais da Microrregião de São Miguel. Para tanto, fez-se 
a comparação de algumas das fotografias aéreas que tinham como conteúdo as cidades da 
microrregião mediante o uso de sites da internet e programas computacionais, como o Google 
Earth, para assim localizá-las e georreferenciá-las na imagem LANDSAT 5 TM da região (Figura 
1).  

Para as representações espaciais recortadas do Google Earth e do satélite CBERS 2B 
HRC equivalentes ao ano de 2010, a inserção dos polígonos obedeceu a critérios específicos quanto 
ao processo de mapeamento, pois se tinha uma resolução espacial de 4,5 metros, facilitando assim a 
confecção das cartas indicativas ao ano descrito. Também foi possível efetivar um mapeamento 
preciso para as representações espaciais competentes ao ano de 1987 devido à boa visibilidade das 
mesmas, pois as manchas urbanas apareciam nítidas, inclusive sobre os olhos de um neófito quanto 
à utilização de geotecnologias, devido a sua escala cartográfica de 1:16.500 (SOUZA e COSTA, 
2011).  
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Figura 1: Mosaico das imagens do satélite LANDSAT 5 TM da região estudada no software SPRING 5.2. 
 
Concluída a fase de confecção das cartas correspondentes às cidades da Microrregião de 

São Miguel para os anos de 1987 e 2010, a etapa posterior foi a geração de um relatório individual 
das respectivas manchas urbanas locais, ordenadas alfabeticamente, onde estabeleceu-se um quadro 
comparativo acerca da expansão territorial urbana obtida durante o recorte temporal instituído para 
a pesquisa.  

Como forma de identificar os valores percentuais de expansão urbana de tais 
municípios, e ainda de acordo com a metodologia usada por Souza e Costa (2011), elaborou-se uma 
fórmula para obter o percentual de expansão destas cidades e seu posterior modo de aplicação, no 
qual se deu da seguinte forma: (área urbana equivalente ao ano de 2010, dada em km²) - (área 
urbana equivalente ao ano de 1987, dada em km²) = (valor de expansão urbana obtida). Após esta 
operação, aplicou-se uma regra de três simples, possibilitando a obtenção da taxa percentual da 
expansão urbana observada mediante o resultado alcançado. A partir desse momento, foi possível 
analisar os dados obtidos e observados durante o processo de mapeamento das sedes administrativas 
locais de forma que satisfizesse os objetivos e as prováveis hipóteses requeridas pelo projeto.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Microrregião de São Miguel-RN apresentou uma taxa de expansão urbana 
considerável em termos proporcionais, entre os anos de 1987 e 2010, no que se refere às suas 
características físicas e estruturais. Muito embora a taxa de expansão urbana detectada nessa 
microrregião tenha sido relativamente menor do que a observada na de Pau dos Ferros-RN (SOUZA 
e COSTA, 2011), propõe-se que a mesma apresenta semelhantes características e comportamento 
ao longo do tempo descrito, ressalvando algumas particularidades existentes em cada cidade.  

Composta de 09 (nove) unidades municipais, a Microrregião de São Miguel apresenta 
como pólo a cidade homônima à região mapeada. São cidades de pequeno porte que detêm como 
meio básico de sobrevivência e geração de renda para a população residente, atividades primárias 
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como a agricultura e a pecuária, e repasses diretos e indiretos procedentes do governo federal, como 
aposentadoria rural e programas sociais (Figura 02). 

Além do mais, devido à proximidade que estas cidades sustentam, têm apresentado 
algumas características recentes que asseguraram uma relativa semelhança entre as mesmas, 
sobretudo no que se refere ao aspecto social.  Acredita-se que, devido a tais preceitos, as taxas de 
expansão urbana detectadas nesta área tenham apresentado aspectos similares dentre as cidades que 
a compõem, principalmente no aspecto quantitativo, ao guardar algumas ressalvas, como o caso do 
município de Venha-ver, que demonstrou uma taxa de expansão urbana proporcionalmente 
considerável no que tange aos processos regionais, aproximadamente 290% de crescimento 
territorial urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Mapa da Microrregião de São Miguel com as cartas individuais dos municípios constituintes. 
Fonte: IBGE (2007) adaptado por SOUZA (2012). 
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Referindo-se aos números detectados mediante a vetorização e mapeamento das 
manchas urbanas da microrregião estudada, como citado anteriormente, a cidade de Venha-ver foi 
aquela que demonstrou a maior taxa de expansão urbana (290,55%), seguida pelas cidades de 
Riacho de Santana com 114,36%, e Água Nova com 100,44%. Por outro lado, as cidades que 
demonstraram a menor taxa de expansão urbana foram as correspondentes aos municípios de 
Coronel João Pessoa, Doutor Severiano e Encanto, com 11,31%, 20,34% e 29,79%, 
respectivamente. Vale salientar que esses números são dados em termos proporcionais, o que requer 
considerar o tamanho do perímetro urbano de cada cidade antes de realizar qualquer comparação. A 
figura 2 apresenta o recorte espacial da área estudada e a localização das sedes administrativas 
municipais, bem como as cartas provenientes de cada localidade. 

Analisando-se as cartas, vê-se que as cidades expandiram-se, principalmente, à direção 
em que segue o prolongamento de suas vias, estaduais e vicinais, pois asseguram uma maior 
comodidade com relação ao deslocamento populacional. Apesar do município de São Miguel deter 
o status de pólo regional, o mesmo não assegura o ônus de exercer uma total, mas apenas parcial 
influência político-econômica sobre as demais cidades da microrregião, fato que está vinculado à 
outra cidade pertencente à microrregião vizinha.  

Tal aspecto chega a ser entendido como um meio hipotético que assinala o fato destes 
municípios não atingirem os mesmos percentuais de expansão urbana detectada nas cidades 
componentes da Microrregião de Pau dos Ferros (SOUZA e COSTA, 2011). Por conseguinte, a 
tabela 1 demonstra em termos quantitativos o tamanho do perímetro urbano de cada cidade e, 
proporcionalmente, a respectiva taxa de expansão urbana detectada nas mesmas. 

 
Tabela 1: Situação da área urbana dos municípios da Microrregião de São Miguel-RN entre os anos de 1987 
a 2010 e o percentual de expansão  

MUNICÍPIO Mancha urbana 
em 1987 (km²)  

Mancha urbana 
em 2008 (km²) 

Expansão urbana 
(%) 

Água Nova 1.86 3.72 100.44 
Coronel João Pessoa 2.99 3.33 11.31 
Dr. Severiano 2.94 3.54 20.34 
Encanto 4.33 5.62 29.79 
Luis Gomes 6.56 9.83 49.80 
Major Sales 2.89 3.77 30.38 
Riacho de Santana 2.08 4.46 114.36 
São Miguel 8.72 14.12 61.85 
Venha-Ver 1.42 5.54 290.55 

  Fonte: Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento – LAGEO/CAMEAM/UERN, 2012.  
 

Mediante análise da tabela 1, nota-se que a taxa de expansão urbana detectada nas 
cidades componentes da microrregião de São Miguel foi significativa, apesar das mesmas 
possuírem características físico-estruturais deficitárias, pois são carentes de atividades secundárias, 
além da quase inexistência de um setor terciário, que se apresenta ora atrofiado e insignificante em 
vários aspectos. Isto porque a população residente procura locomover-se cotidianamente para a 
cidade de Pau dos Ferros, em busca de tais serviços e mecanismos de geração e rotatividade de 
renda. 

Considera-se como meio hipotético, ao qual explica tais taxas de expansão, o fato das 
pessoas estarem cada vez mais migrando do campo para a cidade, talvez em busca de oportunidades 
ou, inclusive, de uma aproximação a alguns meios que favoreçam uma melhor qualidade de vida, 
tais como: atendimento médico-hospitalar, educação, saneamento básico e outros. O êxodo rural, 
portanto, vem assimilando-se à realidade urbana em praticamente todo o país. Entende-se que esse 
aspecto venha a contribuir com o crescimento desordenado da maioria das cidades, o que não o 
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torna uma realidade distinta da microrregião de São Miguel. A tabela 2 apresenta números que 
comprovam esses argumentos.  

 
Tabela 2: Sinopse da população da Microrregião de São Miguel-RN nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

MUNICÍPIO Pop. Total Pop. urbana Pop. rural 
1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Água Nova 2308 2678 2980 1193 N/D* 1908 1115 N/D* 1072 
Cel. João Pessoa 4717 4703 4772 1498 1812 1777 3219 2891 2995 

Dr. Severiano 6441 6552 6492 2020 2261 2783 4421 4291 3709 
Encanto 4721 4898 5231 2103 2116 2130 2618 2682 3101 

Luis Gomes 11321 9154 9610 6392 5907 6686 4929 3247 2924 
Major Sales 2442 2948 3536 1517 2255 2900 925 693 636 

Riacho de Santana 3973 4200 4156 1187 1586 1710 2786 2614 2446 
São Miguel 21262 20124 22157 9337 11655 14500 11925 8469 7657 

Venha-Ver** – 3422 3821 – 713 1199 – 2709 2622 
Total 57185 58579 62755 25247 28305 35593 31938 27596 27162 

Fonte: IBGE (Censo Demográfico 1991, 2000 e 2010). Adaptado por Souza (2012). 
* Não declarado. 
**Município que não detinha sua emancipação político-administrativa no ano descrito. 
 

Na tabela 2, percebe-se que a população total de quase todas as cidades aumentou, com 
exceção de Luis Gomes, que no mesmo período registrou déficit populacional. Nota-se também que 
a população urbana da microrregião de São Miguel registrou números positivos quanto a sua 
demografia, e que a população rural diminuiu praticamente em todos os municípios, com apenas 
uma ressalva: o município de Encanto. Comparando-se as duas tabelas, é possível observar a 
relação entre a população e o percentual de expansão urbana, ao passo que foi neste espaço que se 
registraram a maior ampliação habitacional e maior parte dos investimentos públicos e privados. O 
êxodo rural torna-se a cada dia uma realidade mais presente nestes municípios, pois a carência de 
políticas públicas que favoreçam a inserção de uma agricultura familiar, como assistência técnica 
por parte de órgãos responsáveis e a ausência de uma reforma agrária justa, dificultam o processo, 
pois ainda existe a permanência do latifúndio e uma política assistencialista que mantém subjugada 
a maioria da população. 
 
CONCLUSÃO 
 

Os trabalhos decorrentes da análise espaço-temporal efetivados no âmbito das cidades 
componentes da Microrregião de São Miguel, mediante o usufruto de geotecnologias, utilizadas 
para sua confecção, demonstraram a ocorrência de uma relativa e significativa taxa de expansão 
urbana em suas respectivas sedes administrativas em termos proporcionais, pois há de se considerar 
o tamanho do perímetro urbano nos anos estabelecidos e compará-los, ao passo que algumas destas 
cidades se apresentavam física e estruturalmente menores que outras e mesmo assim 
desempenharam um percentual de expansão urbana mais elevada que àquelas que outrora se 
apontavam mais extensas. Não se sabe ao certo os fatores condicionantes desse processo, mas o fato 
é que algumas cidades obtiveram uma expressiva expansão horizontal de seus limites urbanos 
enquanto que outras se estagnaram ou, quando muito, apresentaram a ocorrência de pequenas taxas. 

Espera-se que este trabalho conduza a população local a compreender o seu sentimento 
de pertencimento ao lugar, ao passo que demonstrem interesse quanto ao aspecto sócio-político ao 
qual estão inseridas, para que entendam com destreza o uso e manejamento correto do solo urbano, 
que não permaneçam omissas quanto às políticas públicas de habitação e outras, existentes em suas 
cidades, e que contribua na formação e no surgimento de mentes críticas, capazes de construir um 
ambiente e compatível com as necessidades locais do ambiente e do homem que o habita. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ONTOLOGIA PARA UM MODELO DE OBJETOS 
DE APRENDIZAGEM BASEADOS NO MAPA DE CONTEÚDOS E NO MAPA 

DE DEPENDÊNCIAS 
 
 

Rommel Wladimir de Lima1; Maria das Graças Pereira da Silva2; 
 
RESUMO: A cada dia o computador se faz mais presente no sistema educacional, porém sua utilização só faz sentido 
quando auxilia as atividades didático-pedagógicas dos professores. Uma forma de tornar a utilização do computador 
mais significativa é através da utilização de objetos de aprendizagem, recurso capaz de potencializar a reestruturação de 
práticas pedagógicas. Para aumentar sua reutilização são utilizadas ontologias que descrevem os conceitos presentes em 
um domínio, evitando assim interpretações ambíguas. Por se constituírem numa proposta recente os objetos de 
aprendizagem não apresentam um consenso a respeito de suas definições, fazendo-se necessário o desenvolvimento de 
um modelo genérico de objetos de aprendizagem. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é a implementação de uma 
ontologia para um Modelo Genérico de Objetos de Aprendizagem. Para a implementação da ontologia proposta foi 
realizada uma pesquisar por ontologias genéricas que melhor caracterizassem o contexto educacional, para 
posteriormente propor um modelo de ontologia que melhor caracterizasse um objeto de aprendizagem tendo as 
ferramentas pedagógicas Mapa de Conteúdos e mapa de Dependências como elementos centrais e implementar a 
ontologia proposta dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. A pesquisa obteve ontologias que descrevem várias 
formas de aprendizagem e outras que focam a descrição da estrutura de um sistema de ensino. O ambiente virtual a ser 
utilizado foi identificado, o objetivo era determinar os requisitos necessários à implementação da ontologia. Pela 
ausência de todos os termos essenciais para um objeto de aprendizagem, o modelo de ontologia genérica e sua 
implementação não foi concluída.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Objetos de aprendizagem; Ontologia; Planejamento de disciplina. 
 

 

INTRODUÇÃO 
  

A utilização do computador na Educação só faz sentido na medida em que os professores o 
concebem como uma ferramenta de auxílio as suas atividades didático-pedagógicas e como 
instrumento de planejamento e realização de projetos interdisciplinares.  

Uma forma de tornar a utilização do computador mais significativa é através da utilização de 
objetos de aprendizagem, recurso capaz de potencializar a reestruturação de práticas pedagógicas, 
criando novas maneiras de refletir sobre o uso da comunicação, da informação e da interação 
(AUDINO; NASCIMENTO, 2010). 

Objetos de aprendizagem podem ser definidos como qualquer entidade, digital ou não 
digital, que pode ser utilizado, reutilizado ou referenciado durante o aprendizado suportado por 
tecnologia (IEEE LOM, 2012). 

Para aumentar a reutilização dos objetos de aprendizagem são utilizadas ontologias que 
descrevem os conceitos presentes em um domínio, evitando assim interpretações ambíguas. Fator 
de grande relevância por possibilitar a comunicação entre os agentes envolvidos no processo, 
computadores e pessoas, na medida em que são reduzidas as diferenças conceituais ou 
terminológicas. 

Por se constituir como uma proposta recente no sistema educacional os objetos de 
aprendizagem ainda não apresentam um consenso universalmente aceito a respeito de suas 
definições (AUDINO; NASCIMENTO, 2010).  

Assim, como não existe um consenso a respeito das definições a respeito dos Objetos de 
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2  Discente do curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências da Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-
mail: gracinhapesilva@hotmail.com 

Anais do VIII SIC 180

ISBN 978-85-7621-051-1



Aprendizagem e ao mesmo tempo em que o uso de tecnologias educacionais só faz sentido quando 
promove e facilita o papel do professor, o desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem terá como 
base nas ferramentas pedagógicas Mapa de Conteúdos e no Mapa de Dependências (LIMA; 
FIALHO, 2011), possibilitando pensar o processo de planejamento da disciplina através de 
objetivos educacionais. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é a implementação de uma Ontologia para um 
Modelo Genérico de Objetos de Aprendizagem de forma que possa ser utilizada dentro de um 
Ambiente Virtual de Aprendizagem.  
 Para a implementação da ontologia proposta foram definidas as seguintes etapas: pesquisar 
por ontologias genéricas que melhor caracterizassem o contexto educacional, propor um modelo de 
ontologia que melhor caracterizasse um objeto de aprendizagem tendo as ferramentas pedagógicas 
Mapa de Conteúdos e mapa de Dependências como elementos centrais e implementar a ontologia 
proposta dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Na primeira fase do projeto foi realizado um levantamento das principais as ontologias 
relacionadas com a educação. Na segunda fase foi realizada a identificação do ambiente virtual a ser 
utilizado, o objetivo era determinar os requisitos necessários à implementação da ontologia. As 
fases de definição da ontologia genérica para objetos de aprendizagem e de implementação da 
ontologia em um ambiente virtual de aprendizagem não foram concluídas e terão continuidade nos 
próximos meses, pois são necessárias para desenvolvimento de um repositório de Objetos de 
aprendizagem, dentro do ambiente virtual de aprendizagem. 

O ambiente virtual de aprendizagem escolhido foi o Moodle (2012) por ser utilizado como 
ambiente de implementação das ferramentas pedagógicas Mapa de Conteúdos e Mapa de 
Dependências, motivado pelas características de portabilidade, embasamento na pedagogia 
construtivista, além de ser um software de fonte aberta - Open Source Software (OPENSOURCE, 
2012), características estas fundamentais também para a implementação de uma ontologia para um 
Modelo Genérico de Objetos de Aprendizagem. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Uma Ontologia para um Modelo Genérico de Objetos de Aprendizagem fornece um modelo 
de representação computacional, evitando interpretações ambíguas e possibilitando o 
compartilhamento de conhecimento e seu reuso.  

Para a implementação da ontologia foi realizada uma pesquisa a respeito das ontologias 
que melhor caracterizassem o domínio educacional. Algumas das ontologias obtidas descrevem 
várias formas de aprendizagem e outras focam a descrição da estrutura de um sistema de ensino 
superior como os cursos, às disciplinas e os alunos. As formas de aprendizagem focadas foram à 
cooperativa, a aprendizagem baseada em problema e a colaborativa. 

Apesar do forte interesse da comunidade acadêmica pelo uso de um vocabulário comum, 
frequentemente, na literatura, os significados dos termos se confundem e até se contradizem. Como 
exemplo, podem-se citar as diferenças entre o significado dos termos “colaboração” e “cooperação” 
(GAVA; MENEZES, 2003). De maneira semelhante acontece com “aprendizagem colaborativa” e 
“aprendizagem cooperativa”. 

Ted Panitz (1996 apud GAVA; MENEZES, 2003) define a cooperação como “uma estrutura 
de interação projetada para facilitar a realização de um produto final ou objetivo específico através 
de pessoas trabalhando conjuntamente em grupos”. Na cooperação é necessário compartilhar 
objetivos e realizar ações em comum. 

Já a colaboração é definida como “uma filosofia de interação e estilo de vida pessoal, onde 
os indivíduos são responsáveis por suas ações, incluindo a aprendizagem e o respeito às habilidades 
e contribuições de seus pares”.  
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Em relação à expressão aprendizagem colaborativa o Núcleo Minerva (2012) define como 
um conjunto de métodos e técnicas de aprendizagem para utilização em grupos estruturados, assim 
como de estratégias de desenvolvimento de competências mistas (aprendizagem e desenvolvimento 
pessoal e social), onde cada membro do grupo é responsável, quer pela sua aprendizagem quer pela 
aprendizagem dos elementos restantes.  

A aprendizagem cooperativa busca promover a união de esforços para atingir um objetivo 
coletivo comum, sem necessariamente uma construção conjunta, mas apenas a união de esforços, 
que podem ser até isolados, mas unidos ao final para atender ao objetivo traçado. Na cooperação 
também se pretende atingir um objetivo coletivo comum, mas subtende-se um esforço conjunto em 
prol do alcance deste objetivo (GAVA; MENEZES, 2003). 

Para a aprendizagem cooperativa Gava e Menezes (2003) apresentam uma ontologia cujo 
objetivo principal é descrever o conhecimento sobre os elementos essenciais que devem ser 
considerados na aprendizagem cooperativa. 
 A ontologia proposta busca fornecer uma conceituação explícita sobre os elementos 
essenciais presentes na aprendizagem cooperativa, ajudando outras pessoas a compreenderem 
melhor esta área de conhecimento e contribuir para a construção de ambientes cooperativos mais 
fundamentados. 

Para aprendizagem colaborativa Inaba et. al. (2001) propõem uma ontologia que é um 
sistema de conceitos, que atua como uma base de apoio para a identificação da aprendizagem 
colaborativa.    

Também para a aprendizagem colaborativa Barros et. al. (2001, 2002) apresentam uma 
ontologia, criada a partir da pesquisa sobre mecanismos de representação para relacionar e integrar 
elementos de aprendizagem colaborativa presentes nos ambientes reais de aprendizagem. A 
ontologia apresentada considera e relaciona estes elementos de aprendizagem, usando-os para 
construir novos cenários de aprendizagem colaborativa. 

A aprendizagem baseada em problema (Problem-Based Learning - PBL) é uma teoria de 
aprendizagem na qual os estudantes aprendem através da resolução de um problema, que em geral 
não possui uma solução trivial e uma única solução correta (HMELO-SILVER, 2004). A 
aprendizagem é centrada no estudante e o conhecimento é adquirido de forma autodirigida. O 
professor atua como facilitador do processo de aprendizagem, ao invés de apenas transmitir 
conhecimentos. 
 Para a aprendizagem baseada em problema (Problem-Based Learning - PBL) Fontes et. al. 
(2011) propõem uma ontologia que preenche os requisitos de abstração e significação dos conceitos 
relacionados ao domínio.  
 A ontologia abrange as estratégias que podem ser desempenhadas pelo facilitador, as 
habilidades que os estudantes devem adquirir no processo de aplicação da PBL, a capacidade de 
resolução de problemas, a colaboração e a motivação. Abrange também as metas relacionadas ao 
aprendizado dos estudantes, dentre outros conceitos. 

Para o contexto de ensino e aprendizagem Leidig apud (GAVA, 2003) apresenta uma 
ontologia que não descreve nenhuma forma de aprendizagem específica. A ontologia possui um 
modelo didático que caracteriza grafos conceituais e servidores como um tipo de vocabulário e 
gramática para informação semântica sobre objetos de conhecimento. 

Outras ontologias encontradas também não descrevem nenhuma forma de aprendizagem 
específica, mas focam a descrição da estrutura de um sistema de ensino como os cursos, as 
disciplinas e os alunos. 

Estas ontologias são disponibilizadas em repositórios de ontologias, facilitando a utilização 
de uma ontologia mais adequada ao domínio desejado. Neste trabalho serão apresentadas quatro 
ontologias encontradas em repositórios, são elas University, InstOntology, Academia e Education. 

A ontologia University fornece classes e propriedades para descrever a estrutura interna de 
uma instituição acadêmica. A ontologia representa uma instituição composta por faculdades que 
contém cursos com seus departamentos. Cada disciplina contêm um objetivo educacional, seus 
programas e seus conteúdos são trabalhados em módulos. Cada professor e cada aluno podem 
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desenvolver uma pesquisa e está associado a um grupo de pesquisa. 
A ontologia InstOntology descreve um curso oferecido pela instituição acadêmica. Este 

curso pode ser um programa de PhD ou pós-doutorado, graduação ou pós-graduação. Descreve as 
disciplinas contidas em um curso. A ontologia descreve ainda os funcionários administrativos 
(diretor), assistente de projeto, aluno de graduação, ou de pesquisa júnior ou sênior; e professor, 
professor associado e conferencista.  
 
CONCLUSÃO 
 
 Algumas das ontologias educacionais encontradas focam diferentes formas de aprendizagem 
e outras ontologias focam a descrição da estrutura de um sistema de ensino superior. Estas 
ontologias estão disponíveis em repositórios. As formas de aprendizagem focadas foram à 
cooperativa, a aprendizagem baseada em problema e a colaborativa. 
 O Moodle será utilizado na implementação da ontologia para um Modelo Genérico de 
Objetos de Aprendizagem por permitir a portabilidade, embasamento na Pedagogia Construtivista 
(CASTORINA et al., 2003 apud Lima, 2009), além de ser um software de fonte aberta - Open 
Source Software (OPENSOURCE, 2012). 
 O modelo de ontologia que caracterize um objeto de aprendizagem tendo as ferramentas 
Mapa de Conteúdos e mapa de Dependências como elementos centrais e a implementação da 
ontologia proposta dentro de um ambiente virtual de aprendizagem ainda não foram concluídos, 
porque apesar de existirem várias ontologias relacionadas ao domínio educacional elas não 
representam todos os termos essenciais que devem ser considerados em um objeto de 
aprendizagem, sendo necessária uma análise mais detalhada desses termos. 

O próximo passo será sua realização para posteriormente desenvolver um repositório de 
Objetos de aprendizagem, dentro do ambiente virtual de aprendizagem que, utilizando a ontologia 
modelada possibilite salvar, pesquisar e recuperar os cursos criados e que seguem o modelo de 
Mapa de Conteúdos e Mapa de Dependências. 
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INTERAÇÃO DIPOLAR E SUPRESSÃO DO SUPERPARAMAGNETISMO DE 
NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA  

 
Claudivan Moreira de Souza1; Silas Pedrosa Sarmento2; Ana Lúcia Dantas3; Artur da Silva 

Carriço4 
 
 

RESUMO: Neste trabalho, relata-se uma investigação teórica das interações dipolares sobre as 
propriedades térmicas de ferrofluidos constituídos por partículas superparamagnéticas submetidas a 
campos magnéticos estáticos. O objetivo desta pesquisa é determinar a densidade apropriada e a 
susceptibilidade magnética de ferrofluidos de magnetita para aplicações biomédicas, 
particularmente a hipertermia magnética, de modo a obter uma grande eficiência na terapia. Os 
resultados foram obtidos através de um modelo teórico, utilizando um método auto-consitente, 
focando no impacto da densidade das partículas e da temperatura sobre a transição da fase 
superparamagnética para a fase superferromagnética. Mostra-se que por escolha adequada da 
densidade de partículas, a uma dada temperatura, pode-se obter um aumento considerável na 
susceptibilidade inicial do ferrofluido. Há um aumento correspondente na SAR (Specific Absorption 
Rate), uma vez que a potência absorvida por um ferrofluido é proporcional à susceptibilidade 
inicial.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Aplicações biomédicas; Hipertermia magnética; Interação dipolar; 
Nanopartículas de magnetita. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A nanotecnologia biomédica tem nos últimos anos contribuído para importantes 
avanços em técnicas e procedimentos relacionados ao diagnóstico e terapia de patologias diversas, 
como por exemplo, o câncer. As nanopartículas magnéticas tem um potencial enorme para 
aplicações em processos terapêuticos como: vetorização de drogas, hipertermia magnética e a 
liberação controlada de fármacos.  
 O primeiro registro de uso de hipertermia com partículas magnéticas data da década de 
50, explorando o aquecimento de micropartículas magnéticas. A Hipertermia magnética é uma 
modalidade de tratamento de câncer através da elevação de temperatura entre 41 e 45ºC com um 
tempo de tratamento mínimo de 30 minutos, este processo tem atraído considerável interesse devido 
a sua eficácia clínica e a possibilidade de eliminação seletiva de tumores malignos, localizados ou 
profundamente enraizados (SOUZA, 2011). O carreamento de drogas por sistemas nanoparticulados 
é considerado uma técnica valiosa para atingir a liberação controlada de drogas. A miniaturização 
de um sistema carreador de drogas até a escala nanométrica permite boa estabilidade, absorção e 
transferencia tissular quantitativa excelente e assim a atividade fármaco-dinâmica (RIBEIRO, 
2008). 
 O fenômeno do superparamagnetismo ocorre com partículas magnéticas com dimensão 
média de algumas dezenas de nanômetros. Neste estado, as nanopartículas magnéticas apresentam 
magnetização apenas na presença de campo magnético externo, quando retirado o campo a partícula 
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não permanece magnetizada. Isto ocorre, pois os momentos magnéticos dos materiais 
nanoparticulados, assim como, todos os fenômenos na natureza apresentam uma tendência a 
procurarem sempre o estado de mínima energia. Partículas magnéticas nesta escala têm um 
comportamento complexo, em que a magnetização acomoda-se entre um eixo preferencial, 
originando a anisotropia do material. Por outro lado, um fator que interfere na modificação da 
direção da magnetização é a denominada energia térmica, kBT onde kB é a constante de Boltzmann e 
T é a temperatura, cuja tendência é a de desordenar os momentos magnéticos , fazendo com que 
estes, não fiquem em uma direção fixa, fenômeno conhecido por flutuação térmica, que pode ser 
tratada pelos modelos de relaxação de   Néel e  o de Brown. Estas estruturas com anisotropia 
uniaxial K e volume V submetidas a uma temperatura T , ao atingirem o limite superparamagnético 
podem assumir dois estados de equilíbrio. Quando a energia térmica torna-se grande  kBT  > KV, os 
spins que compõem a estrutura podem assumir qualquer um dos dois estados, ou seja, o sistema 
perde a estabilidade. O tempo de relaxação de Néel (τN) é o tempo necessário para reverter o 
momento magnético de um estado de equilíbrio para outro, enquanto a nanopartícula permanece 
imutável em relação ao meio. Já o tempo de Brown (τB) refere-se a rotação da própria partícula 
suspensa no fluido,  desde que nesse caso o momento magnético encontra-se acoplado à partícula. 
Como o objetivo desse trabalho é a aplicação em hipertermia magnética, vamos considerar apenas o 
tempo de relaxação de Néel, uma vez que a nanopartícula encontra-se imobilizada no tecido.  Este 
tempo característico depende da energia de anisotropia KVm e da energia térmica kBT,  o tempo de 
relaxação τN  pode ser escrito do seguinte modo,  

 
( / )

0 (1)BKV k Tet t=  

  
onde τ0 é  aproximadamente igual a 10-9 s, K é a constante de anisotropia, Vm é  o volume da 
partícula, kB é  a constante de Boltzmann e T é a temperatura. 
 Se a energia térmica é maior que a energia de anisotropia, isso ocorre para altas 
temperaturas ou pequenos volumes, tem-se τm maior que τ, onde τm é o tempo de medida, com isso o 
sistema se encontra no regime superparamagnético. No caso contrário se kBT  < KV, então τ > τm 
isso leva o sistema ao regime superferromagnético ou bloqueado (SILVA, 2007). 
 O caráter superparamagnético do ferrofluido é fator imprescindível para todas as 
aplicações biomédicas de partículas magnéticas veiculadas por via venosa. A segurança médica 
requer que aglomerados estáveis de nanopartículas sejam impedidos de se formar. Um aglomerado 
de nanopartículas pode crescer ao ponto de provocar trombos fatais.  Portanto qualquer aplicação 
médica por via endovenosa pressupõe o uso de sistemas de partículas que dispersam com facilidade 
e não formam aglomerados estáveis. Há evidências de que a interação dipolar em ferrofluidos 
densos leva a um comportamento coletivo das partículas que compõe o ferrofluido 
superparamagnético e este pode melhorar a dissipação de energia e consequentemente a eficiência 
na terapia por hipertermia magnética (DENNIS et al, 2009)   
 Os principais parâmetros que determinam a eficácia do sistema de nanopartículas para a 
hipertermia magnética são: o tempo de relaxação de Néel (DORMAN & TRONC, 1997), a 
susceptibilidade magnética inicial 0c  da nanopartícula, dentre outros. A partir destes parâmetros é 
calculado o SAR ou absorção específica (AE), é dada por (ROSENSWEIG, 2002): 
 

(2)2
0 0 0 2

2πfτP = πμ χ H f
1+(2πfτ)

 

 
A AE é proporcional a um fator de frequência, que depende do volume das partículas e da constante 
de anisotropia (através do tempo de relaxação), e da magnetização de saturação MS através da 
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susceptibilidade inicial. A frequência do campo alternado é também um parâmetro possível de se 
controlar.  

A maioria dos estudos nesse campo tem como foco a otimização da taxa de absorção 
específica SAR (Watt/kg), que descreve a energia magnética convertida em calor por unidade de 
massa do material magnético. O principal objetivo desse trabalho é encontrar a densidade crítica 
para a transição do estado superparamagnético para o estado superferromagnético. Esta densidade 
crítica depende da temperatura. Observa-se que para uma densidade um pouco abaixo da densidade 
crítica, a susceptibilidade inicial das partículas superparamagnéticas é muito alta.  Esta é uma 
situação de interesse para a maioria das aplicações biomédicas, tais como a segmentação de drogas, 
a hipertermia magnética e a liberação controlada de fármacos. Portanto, o desafio contido nesta 
pesquisa é o controle da densidade de nanopartículas do ferrofluido, definindo uma densidade 
própria de ferrofluido para que encontremos o máximo de aumento na taxa de absorção específica, 
mantendo o caráter superparamagnético do ferrofluido, sem permitir a formação de aglomerados 
que são altamente prováveis no estado superferromagnético (CULLITY & GRAHAM, 2009).  

Apresentamos um cálculo teórico das propriedades magnéticas de nanopartículas de 
magnetita interagindo em um ferrofluido, onde identificamos a densidade crítica de partículas 
superparamagnéticas, acima da qual o sistema é superferromagnético. São consideradas 
nanopartículas com diferentes diâmetros e temperaturas variadas. Assim como, seus respectivos 
valores de susceptibilidade, de forma a otimizar a hipertermia magnética. Para tal, é tomada como 
referência a maior taxa de absorção específica dos sistemas. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O nosso modelo teórico é constituído por nanopartículas (cristalitos) de magnetita 
(Fe3O4) arranjadas em cadeias lineares. O parâmetro de rede da cadeia controla a densidade do 
sistema de partículas, em que a maior densidade corresponde a partículas em contato. O sistema é 
investigado em presença de campo magnético externo, e as curvas de magnetização são obtidas a 
partir do campo externo com valor suficiente para saturar a magnetização. A interação entre as 
nanopartículas é dada pelo campo dipolar (CULLITY & GRAHAM, 2009): 

(3)d 5 3

3(μ.r)r μH = -
r r

r rr rr
 

 
A função de partição do sistema por partículas é dada por: 
 

0 0( / ) ( / ) (4)eff B eff BH k T H k TZ e em m-= +  

 
a partir da equação (4) e através de uma descrição estatística, pode-se definir a média térmica da 
magnetização por: 
 

0 0

0 0

/ /
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onde Heff  é a soma do campo de interação dipolar com o campo externo aplicado. Considerando os 
efeitos dipolares sobre os cristalitos a média da magnetização pode ser escrita como: 

0

0

/ (6)exthtgh K
t t
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sendo,    2 2 2
3 3

2 3

2 ( '/ ) 1/B

iB R

V nK d d i
k v T d

m a= = å
 

e V é o volume da célula, v é o volume do cristalito, n é o número de magneton de Bohr na 
celula, Bm é o magneton de Bohr, d é a aresta do cristalito e d’ é a densidade de partículas relativas a 
d. 
 O tratamento numérico se deu através de um modelo auto-consistente, desenvolvido nos 
Grupos de Magnetismo da UERN e UFRN utilizando a linguagem de programação Fortran, que 
permite levar em conta a interação dipolar em somas irrestritas, incluindo todas as partículas, como 
é apropriado para um efeito de longo alcance. Para uma determinada temperatura existe uma 
densidade crítica, acima da qual há uma transição para a fase superferromagnetica. Logo abaixo 
dessa densidade crítica o sistema exibe uma grande susceptibilidade inicial. A potência de 
aquecimento (SAR) é proporcional à susceptibilidade inicial 0c , e é dada pela equação (2). 
 As nanopartículas de magnetita estudadas foram produzidas em moinho de bolas de alta 
energia e suas medidas obtidas por meio VSM e DRX. A nanopatícula de forma cúbica possui 
dimensões de 5.912Å, 5.945 Å e 8.388 Å contendo 12 átomos e 16 magnétons de Bohr por célula 
unitária. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados mostram que perto do limiar da densidade de uma fase de nanopartículas 
superparamagnéticas o sistema apresenta grande aumento da susceptibilidade inicial. A Fig.1 
mostra que para uma partícula de 5nm com temperatura de 218.4 K a densidade crítica é 3.25 x 1018 

partículas por cm3. Para esta densidade a susceptibilidade magnética aproxima-se de 70. Na Fig. 2 o 
diametro da partícula é de 7nm, para a mesma temperatura a densidade crítica é 4.25 x 1017 
partículas por cm3 e a susceptibilidade magnética está próxima de 95. Na Fig. 3 que o diâmetro da 
partícula é de 10nm com a mesma temperatura a densidade crítica é 9.39 x 1016 partículas por cm3 e 
a susceptibilidade é próxima de 250. Percebe-se que a susceptibilidade inicial de sistemas de 
nanopartículas pode variar por um fator de 4 para os sistemas com partículas de 5 nm e 10 nm isso 
remete ao fato de se buscar o valor ideal da densidade do ferrofluido que proporcione um sistema 
com maior valor de susceptibilidade possível que seja coerente com as aplicações propostas. 

 

 
Figura 1: Curvas de magnetização e susceptibilidade magnética em função do campo externo aplicado para partículas 
de 5nm e temperatura de 218,4K 
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Figura 2: Curvas de magnetização e susceptibilidade magnética em função do campo externo aplicado para partículas 
de 7nm e temperatura de 218,4K.  

 
Figura 3: Curvas de magnetização e susceptibilidade magnética em função do campo externo aplicado para partículas 
de 10nm e temperatura de 218,4K 

 Existe um limiar da densidade de nanopartículas que podem levar a um aumento 
considerável da susceptibilidade inicial. À temperatura ambiente, a densidade crítica de partículas 
de magnetita de 5nm é de cerca de 3,64 x 1018 partículas/cm³, como mostra na Fig. 4 abaixo,  
 

 
Figura 4: Curvas de magnetização e susceptibilidade magnética em função do campo externo aplicado para partículas 
de 5nm e temperatura de 290K 

Para partículas com diâmetro de 10nm e mantendo a temperatura ambiente a densidade 
crítica é 1015 partículas/cm3, assim como a susceptibilidade magnética é de aproximadamente 150. 
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Para partículas com diametro de 17nm a densidade crítica obtida foi de 2,56 x 1015 
partículas/cm3 e a susceptibilidade magnética obtida foi próxima de  230, como mostra a Fig. 6 
abaixo. Percebe-se um aumento considerável no valor da susceptibilidade inicial quando se o 
diametro da partícula é aumentado de 10 para 17nm.  

  
 Estudos mostram que os efeitos dipolares em medidas de magnetização (VSM), em 
sistemas de partículas superparamagnéticas pode, com uma grande chance, esconder a natureza de 
superparamagnetismo. Em amostras com uma alta concentração de partículas, as interações inter-
partículares de dipolo pode resultar na formação de um estado coletivo. (MORUP et al, 2010). A 
previsão da influência do efeito dipolar na supressão de relaxamento superparamagnético se 
verificou experimentalmente. Nossos resultados experimentais de magnetização realizadas em 
partículas de magnetita, produzidas num moinho de bolas, mostraram um aumento na coercividade 
com o aumento de tamanho de partícula de acordo com a Figura abaixo, 
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Figura 6: Curva de magnetização e susceptibilidade magnética em função do campo externo 
aplicado para partículas de 17nm e temperatura de 290K 

       
Figura 5: Curva de magnetização e susceptibilidade magnética em função do campo externo aplicado para 
partículas de 10nm e temperatura de 290K. 
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Figura 7: Curvas de magnetização Experimental de partículas de magnetita produzidas em moinhos de bolas de alta 
energia. O número na figura indica o tempo em horas que a amostra ficou submetida a um campo máximo de 1,5 T. 

As curvas de magnetização e susceptibilidade magnética revelam a significância do 
controle da densidade de partículas do ferrofluido. Acima da densidade crítica o sistema está em um 
estado bloqueado, no caso contrário o sistema é superparamagnético. Ao controlar a densidade de 
partícula é possível otimizar o valor do SAR, obtendo-se assim uma maior eficiência no processo 
terapêutico de hipertermia magnética. 
 
CONCLUSÃO 
 
 O controle da densidade das nanopartículas de magnetita leva a um aumento do valor da  
susceptibilidade inicial , dessa forma é possível obter um alto valor para a absorção específica , 
mantendo os parâmetros de frequência e amplitude do campo toleráveis para  aplicações 
biomédicas. Como perspectiva de continuação do projeto pretendemos estudar o sistema em três 
dimensões e  investigar o efeito dipolar em partículas alongadas ( elipsoidais ) , com isso esperamos 
um valor maior  na taxa de absorção específica , obtendo uma grande eficiência na terapia por 
hipertermia magnética.  
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INVESTIGAÇÂO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAR DETECTORES 
PIROELÉTRICOS PARA USO EM UM ESPECTRÔMETRO DE INFRAVERMELHO 

DISTANTE 
 

João Barbosa Neto1; Thomas Dumelow2 
 
 

RESUMO: O projeto tem como finalidade a estudo da incorporação de novos detectores e de instrumentos 
necessários para o funcionamento de um espectrômetro de infravermelho distante usado no projeto de Estudo de 
Espectroscopia Infravermelho Distante e Efeitos Ópticos Relacionados aos Fônons em Matéria Condensada.  Durante 
o período compreendido entre agosto de 2011 e julho de 2012, conforme o planejamento foram realizados os estudos 
das literaturas indicadas para uma melhor compreensão dos princípios físicos relacionados com o objetivo da pesquisa, 
formatação do computador designado para o controle, aquisição e tratamento dos dados advindos do espectrômetro, 
instalação do sistema operacional e do software responsável pela automatização do equipamento, incorporação de uma 
nova placa de aquisição de dados e comunicação entre o computador e o espectrômetro e iniciada a revisão da 
programação de automação do espectrômetro (Labview) e feitos estudos e testes para a substituição do detector 
fotoacústico por um detector piroelétrico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Espectroscopia; Infravermelho distante; Instrumentação.  
 
INTRODUÇÃO 
 

A espectroscopia de infravermelho (Griffiths; Homes, 2002), é um método de 
mensuração da absorção ou reflexão de variadas freqüências de infravermelho por uma amostra 
disposta na rota de um feixe de luz infravermelha.  

O espectrômetro de infravermelho distante na qual esse estudo é baseado opera em uma 
faixa de freqüência de 30 cm-1 a 1000 cm-1 possibilitando as pesquisas nas áreas de óptica e 
espectroscopia da matéria condensada, tendo como função a classificação das propriedades ópticas, 
fornecendo informações sobre as características das excitações em função da radiação 
eletromagnética, por meio da absorção ou reflexão de uma amostra. Nesta faixa de operação o 
principal foco é o estudo dos fônons, plasmons e os magnons (Dumelow et al, 1993; Jensen et al, 
2009), que designam das vibrações de redes cristalinas, excitações coletivas de elétrons livres e das 
excitações coletivas de spins em materiais magnéticos (Kittel, 2006) respectivamente, tornando-se 
uma ferramenta importante numa área de grande potencial de pesquisa. 

O nosso equipamento é do modelo transformada de Fourier (Griffiths; Homes, 2002, 
Brown et al, 1999), baseado no interferômetro de Michelson, que extrai as informações sobre as 
amostras a partir das analises dos picos de interferências resultantes das superposições de ondas 
eletromagnéticas provocadas pelo interferômetro, sendo este tipo equipamento o mais adequado 
para os estudos na faixa de freqüência de infravermelho distante. 

O interferômetro é constituído por um divisor de raios, um espelho fixo e outro espelho 
móvel (Halliday; Resnick, 2007), conforme ilustrado na figura 1. 

 

 
Figura 1: Esquema de funcionamento do interferômetro de Michelson 
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Neste interferômetro um feixe de luz proveniente de uma fonte de infravermelho, incide 
sobre uma lâmina semitransparente (divisor de raios) que faz com que o feixe seja dividido em dois 
raios perpendiculares direcionados aos espelhos. Estes espelhos refletem os raios de volta ao 
divisor, que os uni novamente, e os enviam ao detector que faz a leitura da interferência devido à 
superposição das ondas eletromagnéticas. 

O projeto nasceu da necessidade de continuação da montagem do espectrômetro e 
incorporação de novos equipamentos para seu funcionamento, neste período fez-se necessário a 
instalação de uma nova placa para aquisição de dados e automatização do processo de leitura das 
medidas e instalação do software para o tratamento dos dados coletados e testes com um novo tipo 
de detector para uma possível incorporação deste equipamento ao sistema. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

O trabalho foi realizado no período de agosto de 2011 a julho de 2012, todo o 
desenvolvimento, construção e a montagem dos equipamentos foram executadas no laboratório de 
analises magnéticas e ópticas (LAMOP), campus central da Universidade do Estado do Rio Grande 
do norte, UERN. 

Para um melhor entendimento sobre o funcionamento deste equipamento, ilustramos na 
figura 2 o espectrômetro com vista superior. As referências dão idéia da configuração real do 
equipamento, dos seus principais componentes e o percurso realizado pelas ondas eletromagnéticas 
durante seu funcionamento.  
 
 

 
Figura 2: Espectrômetro montado para medidas de refletividade 

 
As linhas direcionadas estão mostrando a trajetória das ondas eletromagnéticas durante 

o funcionamento do instrumento. As linhas vermelhas são feixes de laser e as azuis são raios 
infravermelhos. Ambas saem de suas respectivas fontes, seguindo para os espelhos que os 
direcionarão para o divisor de raios; no divisor de raios cada raio é dividido em dois feixes que 
seguem para o espelho fixo e para o espelho móvel. Ao tocar nos espelhos os feixes refletem 
novamente para o divisor de raios atravessando-o. Os feixes de laser ao passar pelo divisor de raios 
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são capturados pelo fotodiodo. Os raios infravermelhos seguem do divisor de raios para um espelho 
côncavo, daí refletindo para a amostra que reflete novamente para dois outros espelhos antes de 
chegar ao detector que mostra o padrão de interferência. 

A distância do espelho móvel ao divisor de raios pode ser ajustada com precisão, pois 
essa separação determina a diferença entre as distâncias que os feixes vão percorrer durante seu 
percurso até chegar novamente no divisor de raios. Os feixes ao se reencontrarem geram uma 
interferência e o padrão de interferência gerado depende da diferença dos caminhos dos raios e dos 
comprimentos de onda emitidos pela fonte. Essa interferência é usada para encontrar o espectro da 
fonte modificado pela amostra.  

As medidas de refletividade, como descrito no funcionamento do espectrômetro da 
figura 2, realizam-se em duas etapas, na primeira as ondas eletromagnéticas do interferômetro de 
Michelson refletem na amostra e são jogadas para o detector, e na segunda, elas refletem no espelho 
(refletor perfeito) em vez que a amostra. Então os resultados são comparados e deles é extraído o 
espectro de refletividade, como no procedimento ilustrado na figura 3.

 

 
 

 
 

 
As medidas de transmissividade podem também ser realizadas em duas etapas como 

mostra a figura 4, uma com amostra e a outra sem, os resultados obtidos das medidas são 
comparados e logo em seguida é retirada a informação sobre o espectro de freqüências de radiação 
eletromagnética que a amostra

 
transmite. 

  

 
 

 

Em nosso instrumento, a fonte de infravermelho distante é uma lâmpada de mercúrio, o 
divisor de raios é feito com lâmina de mylar, distendida em um suporte de alumínio, e o movimento 
do espelho móvel é controlado por um sistema hidráulico. Uma segunda fonte, um laser de He-Ne, 
é usada para gerar franjas para determinar a posição do espelho móvel. 

Todo o espectrômetro é hermeticamente fechado e inteiramente evacuado por uma 
bomba mecânica para eliminar absorções provenientes de vapor de água, evitando possíveis erros 
na leitura das interferências pelo detector. 
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Figura 4: Medida de transmissividade 
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Figura 3: Medidas de Refletividade 
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O detector até então usado no espectrômetro era um detector tipo Golay, um detector 
óptico-acústico que opera na faixa espectral de 0,2 a 20 THz. É equipado com uma janela de 
entrada de 6 mm de diâmetro de HPDE (high-density polyethylene) semi-transparente (1), por onde 
recebe o sinal a ser analizado e este incide sobre um filme (2) localizado no centro de uma câmara 
com gás selada. A energia absorvida pelo filme aquece o gás, que expande distorcendo uma 
membrana que forma uma das paredes da câmara. Essa deformação é percebida através da variação 
de intensidade de luz refletida desta. Esta luz provem do sistema óptico, composto  por um LED 
(light emissor diode) (8) e um conjunto de lentes  e fendas (5,6,7.9), e é detectada por um fotodiodo 
(11) que transforma a variação de intensidade luminosa em tensão eletrica. Um circuito de pré-
amplicador tipo FET (Field Effect Transistor), duplo incluso no aparelho converte a tensão de saída 
do fotodotodio em um sinal de tensão útil AC. As referências do esquema óptico deste detector são 
mostradas na figura 5. 

 
Figura 5: Esquema óptico do detector Golay 

O detector Golay tem uma ótima sensibilidade, porém essa propriedade o torna um 
equipamento bastante susceptível a rupturas, por seu funcionamento ser baseado em um sistema 
mecânico que envolve uma membrana sensível à dilatação térmica de gás, além de ser um 
equipamento com um alto custo financeiro, o que nos fez com que pesquisássemos um novo tipo de 
detector para ser usado em nosso projeto. Durante a pesquisa constatamos que com a evolução dos 
materiais os detectores piroelétricos tiveram uma melhoria considerável em sua sensibilidade, 
passando estes a operar dentro range espectral compatível com nosso estudo, tendo estes a 
vantagem de ter um menor custo e fragilidade em comparação ao Golay, por essas características 
fizemos a aquisição deste equipamento na tentativa de incorpora-lo ao espectrômetro de 
infravermelho distante para o uso na caracterização das propriedades ópticas dos materiais em 
estudo. 

O novo detector piroelétrico que testamos foi do tipo titanato de lítio (LiTO3), esse modelo 
de detector piroelétrico é constituído por uma fina pastilha de elemento dielétrico que é, 
fundamentalmente, um capacitor no qual o dielétrico é um material piroelétrico, devidamente 
polarizado, de forma que havendo uma variação na temperatura do elemento piroelétrico acarretará 
no carregamento do capacitor, gerando assim uma d.d.p.(diferença de potencial) entre “as placas do 
capacitor”, quando em circuito aberto. A figura 6 mostra a estrutura básica de joulemeter (medidor 
de joules) piroelétrico. 
 

 

 

  

Figura 6: Estrutura básica de um joulemeter piroelétrico 
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(b) 
                  

De maneira simplificada, um pulso de luz é absorvido pela superfície do detector que aquece 
alterando assim a temperatura do material piroelétrico que está sobposto. Isto separa cargas elétricas 
no piroelétrico criando d.d.p., enquanto um pulso de energia passa através dele até o dissipador de 
calor, permitindo que o piroelétrico esteja pronto para outro pulso e evitando o aquecimento 
excessivo do conjunto. Essencialmente, o material piroelétrico contém permanentes dipolos 
elétricos que estão orientados numa direção específica. A mudança rápida de temperatura no 
material irá alterar a orientação desses dipolos mudando o campo elétrico interno e provocando um 
desequilíbrio na carga elétrica entre os dois grandes lados do dispositivo. Existem também dois 
elétrodos finos de metal sobre estas superfícies permitindo que a carga flua a partir de um elétrodo 
em um resistor de carga e, em seguida, volte para o cristal piroelétrico, através do outro elétrodo 
eliminando o desequilíbrio. A corrente elétrica é convertida em um sinal de tensão através do 
resistor de carga. A tensão elétrica lida pelo aparelho de medição é proporcional à energia. 

Nosso modelo é um T-Rad-USB da Gentec-EO formado por um detector piroelétrico e um 
módulo DSP (digital signal processor), que possui um lock-In digital interno. Sua alimentação e 
feita através de uma conexão USB (universal serial bus) que também atua como uma porta COM 
(communication) virtual, quando o detector e o módulo estão conectados ao computador através da 
USB, o módulo lê o conteúdo do EEPROM (electrically-erasable programmable read-only memory) 
identificando o detector e fornecendo os dados para a calibração e correção do comprimento de 
onda através do software que é fornecido junto com o equipamento. Os dados são tratados por meio 
da placa de controle e aquisição de dados. As fotos abaixo mostram o detector, o módulo DSP e ao 
lado a tela principal do programa de tratamento de dados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nova placa de controle e aquisição de dados foi instalada no computador para 
automatização de todo o processo de caracterização das amostras recebendo, e enviando dados e 
comandos ao espectrômetro. Por meio desta será possível comandar os atuadores pneumáticos 
através de sinais digitais controlando o avanço e recuo do espelho móvel do espectrômetro e 
determinar sua posição com a contagem das franjas do laser detectadas pelo foto diodo, determinar 
o inicio e fim do percurso e ler os sinais oriundos do detector. A conexão entre a placa o 
espectrômetro e feita por meio de um cabo DB37 e um bloco de terminais. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
   

Em testes feitos com o novo detector, este conseguiu perceber variações de radiação advinda 
de nossas mãos. O sinal detectado foi lido em um osciloscópio ligado à saída analógica do módulo 
DSP. Feito isto, para que se fosse feita a leitura do sinal digital pelo software ouve a necessidade de 
incorporação de um chopper para modular o sinal devido ao lock-in integrado ao módulo, porém o 
software que acompanha o equipamento não fornece as opções necessárias para que o detector seja 

Figura 7: (a) Detector piroelétrico T-Rad-USB; (b) Tela principal do programa 

 

(a) 
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configurado para o uso no espectrômetro. Investigamos também o uso da saída analógica para a 
obtenção do interferograma. O sinal medido pelo osciloscópio deve ter o mesmo valor do sinal 
recebido pela interface. Entretanto mesmo conseguindo detectar a radiação infravermelha do 
espectrômetro não foi possível, com essa configuração, observar um padrão de interferência 
satisfatório para a nossa atual pesquisa. Outro detector piroelétrico, da QMC Instruments, também 
esta sendo adquirido para incorporação ao sistema. Neste o material piroelétrico (DLA-TGS) é 
diferente do mencionado anteriormente e em sua composição não é integrado um lock-in, o que nos 
propiciará uma leitura mais direta, que deverá ser mais adequada para uso com o espectrômetro. 

A placa de controle e aquisição de dados instalada no computador terá seus testes realizados 
ao passo em que concluirmos a fabricação de um adaptador que irá receber as saídas e entradas 
analógicas e digitais ligadas ao bloco de terminais em conectores BNC (bayonet Neill–Concelman).   

  
CONCLUSÃO 

 
Neste período foi feita a incorporação da placa de controle e aquisição de dados ao 

computador, porém testes ainda serão realizados para aferir seu funcionamento. Foi concluída a 
formatação e instalação do Labview para que sejam feitos os programas de automação responsáveis 
pelo comando do espectrômetro pelo computador. Recebemos um criostato de fluxo continuo para 
medidas em baixas temperaturas, mas a caixa de amostra na qual seria este seria alocado ainda 
estamos aguardando sua chegada. Concluímos os testes em um dos detectores piroelétrico 
solicitados, sendo que neste, nos testes não foi possível detectar um interferograma compatível com 
o atual estudo. O outro detector piroelétrico da QMC Instruments está sendo esperado.     
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 LEITURA DE ARTIGOS ENVOLVENDO O ACETATO DE CELULOSE A PARTIR DO 
BAGAÇO E  A  SINTESE  DO MESMO NO LABORATÓRIO  
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RESUMO: 
 
Nesse trabalho foi feito um estudo de alguns artigos sobre acetato de celulose e no laboratório foi 
feita a síntese do acetato de celulose a partir do bagaço da cana-de-açúcar, por meio da acetilação 
envolvendo o  ácido acético glacial e o ácido sulfúrico. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Acetato de celulose; leitura; bagaço 
 
INTRODUÇÃO 
 

 
O acetato de celulose é um polímero derivado da polpa de celulose com alto grau de pureza. 

Em escala comercial, a produção de acetato de celulose é um processo complexo onde a primeira 
etapa envolve a acetilação da polpa de celulose fazendo uso do anidrido acético para a produção de 
um produto intermediário conhecido como “floco”. O cabo de acetato é produzido por meio da 
dissolução dos flocos em acetona. Após a dissolução, o sistema passa por uma filtração para a 
remoção de partículas e a fiação dos filamentos, que são reunidos para formar uma fita ou corda. 
Ainda antes de sua comercialização, essa fita passa por um processo no qual é ondulada e 
condicionada para a remoção dos resíduos de acetona. Dados de 2005 mostram que a Celanese 
vendeu cerca de 10 toneladas de cabos de acetato no Brasil, o que representa uma participação de 
mercado de apenas 0,1%, e a Acetate Products LTDA (“APL”) vendeu cerca de 180 toneladas de 
cabos de acetato, correspondendo a uma participação de mercado de apenas 1,6%. Dessa forma, 
verificase que a participação das empresas foi de apenas 1,7%. A maior parte da produção de cabos 
de acetato no Brasil é feita pela empresa Rhodia Acetow Brasil LTDA, com uma participação de 
98,3%. 

O acetato de celulose é um material polimérico completamente atóxico que é obtido de uma 
fonte de celulose de grande pureza como polpa de madeira, linter de algodão ou pasta de celulose, 
através da reação com ácido acético e anidrido acético utilizando ácido sulfúrico como catalisador, 
esse processo de acetilação pode ser completo ou parcial. Na acetilação completa a celulose 
incorpora três grupos de radical acetato por cada unidade de glicose, ao mesmo tempo em que o 
ácido sulfúrico provoca uma acentuada degradação do polímero de modo que, ao final, apenas 200 
– 300 unidades de (β) D-glucopiranose estarão presentes na cadeia do polímero1-5.  Síntese do 
acetato de celulose  é muito importante devido a grande utilização que ele propicia. O objetivo 
desse trabalho obter mais informações sobre o acetato de celulose e depois sintetiza-lo. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram feitas muitas leituras de artigos relacionados à pesquisa. Recolhemos o bagaço e fizemos a 
limpeza do mesmo com ácido e álcool e logo em seguida fizemos a acetilação e sintetizamos o 
material a ser utilizado para se fazer a membrana.  

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Síntese do acetato de celulose 
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     Utilizou-se o procedimento descrito por Rodrigues Filho et al , para a acetilação do bagaço.5 Foi 
utilizado um tempo de acetilação de 48 horas.. Cerca de 2,00 g de bagaço foi pesado e então foram 
adicionados 40,00 mL de ácido acético glacial. Agitou-se por 30 min em temperatura ambiente. Em 
seguida adicionou-se uma solução contendo cerca 0,3 mL de H2SO4 concentrado em 17,5 mL de 
ácido acético glacial e agitou-se a mistura por 15 minutos em temperatura ambiente. Filtrou-se a 
mistura e colocou-se o filtrado num frasco e então foram adicionados cerca de 40,00 mL de 
anidrido acético. Agitou-se e retornou-se o filtrado ao frasco inicial contendo a solução filtrada. 
         A mistura foi agitada por mais 30 minutos e deixada em repouso. Após 48 horas adicionou-se 
água destilada ao meio reacional até que não houvesse mais a formação de precipitado. Filtrou-se a 
mistura a vácuo e o precipitado retido no filtro foi lavado até a neutralização. O material foi seco 
em estufa por 90 min. a 105 °C. 5 

 

 

                                   
Figura 1. Esquema da acetilação parcial da celulose 
   
 
 Material obtido  
 

A estrutura altamente cristalina e organizada da celulose se deve aos grupos hidroxilas, que 
ficam a mostra nas cadeias poliméricas lineares e formam ligações de hidrogênio intra- e 
intermolecular. Devido à essa alta cristalinidade natural, a celulose não é solúvel em solventes 
convencionais e a solubilidade das fibras de celulose vem apenas de seus segmentos amorfos e/ou 
componentes não celulosídicos.6  As reações da celulose em que a cadeia polimérica fica intacta se 
dão nos grupos hidroxilas livres presentes nas unidades de glucose. Estas reações utilizadas para 
modificar as propriedades de um polímero, já pronto, barato e facilmente acessível possuem 
excepcional importância industrial (R.Boyd and R.Morrison, 1983). Os primeiros derivados de 
celulose sintetizados em laboratório e produzidos em escala industrial foram os ésteres de celulose 
de ácidos orgânicos e inorgânicos. Esses ésteres se formam quando os grupos hidroxilas das cadeias 
de celulose são substituídos por grupos acila. A diminuição da quantidade de grupos –OH na cadeia 
de celulose, leva a formação de derivados, normalmente mais solúveis em solventes convencionais, 
um vez que, passamos a trabalhar com materiais menos cristalinos devido a diminuição das 
possibilidades de ligação de hidrogênio intra e intermolecular. Os ésteres de celulose mais 
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importantes produzidos industrialmente são acetato de celulose (CA), propionato acetato de 
celulose (CAP) e butirato acetato de celulose (CAB). Esses ésteres de celulose, mesmo sendo, 
normalmente, mais caros que termoplásticos originados de petróleo, são produzidos em grande 
escala por causa de suas excelentes propriedades (Adair Rangel de Oliveira Júnior, 2002). 

O acetato de celulose ( Figura 2) é notável pela sua dureza, maciez ao toque, resistência a 
impactos, baixa flamabilidade e facilidade de processamento. É usado para  fabricação de cabos de 
chaves de fenda, talheres e escovas, armações de óculos, lantejoulas, brinquedos, pentes de cabelo 
e, por sua total atoxicidade, em objetos de contato com o corpo humano.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

.  
Figura 2. Acetato de celulose do bagaço e estrutura 
 
 
 
Caracterização 
 
 

Todas o material  produzido será analisado FTIR, DSC, TG e raios X  e serão fabricadas as  
membranas de acetato de celulose. Um FTIR de um  composto acetilado está mostrado na figura 3 e 
na Figura  4 mostra um TG do bagaço. Ambos iremos confrontar com o nossos materiais 
produzidos no laboratório da UERN. Uma membrana é uma interface entre duas fases adjacentes 
que age como uma barreira seletiva, regulando o transporte de substâncias entre dois 
compartimentos. As membranas podem ser constituídas de polímeros orgânicos, materiais 
inorgânicos ou ainda compósitos.Infelizmente devido à greve na UERN não foi possível se fazer as 
análises e as possíveis caracterizações.  
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Figura 3. FTIR da fibra acetilada 
 
 
 
 

                                       
Figura 4. TG do bagaço 
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CONCLUSÃO 
 
O material acetato de celulose foi sintetizado a partir do bagaço da cana-de açúcar.  Na leitura dos 
artigos encontramos muitas figuras envolvendo a celulose o acetato de celulose com as quais iremos 
comparar nos trabalhos futuros. 
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MAPEAMENTO DAS ZONAS ÚMIDAS DA MICROBACIA DO RIACHO CAJAZEIRAS – 
PAU DOS FERROS/RN 

 
Alcigerio Pereira de Queiroz1; Franklin Roberto da Costa2; Jacimária Fonseca de Medeiros3 

 
 

RESUMO: As discussões sobre zonas úmidas começam a ganhar importância a partir da 
Convenção de Ramsar, Irã em 1971, sendo que estas se destacam por sua importância no que 
concerne a utilização, conservação e qualidade dos recursos hídricos continentais e para a 
sobrevivência da flora, fauna e até mesmo humana. O presente trabalho tem como objetivo 
contribuir para o conhecimento das zonas úmidas na microbacia hidrográfica o riacho Cajazeiras – 
Pau dos Ferros/RN, a partir de seu mapeamento, que deu se através de técnicas de 
geoprocessamento, bem como análise comparativa desta área em um espaço temporal de 
aproximadamente 20 anos (1987 – 2008). A metodologia aplicada foi a de Borges et. al. (2009), 
porém com adaptações. Utilizamos fotografias aéreas em escala 1: 16.500 monocromáticas, para o 
mapeamento do ano de 1987, e imagens do sensor HRC do satélite CBERS 2B para o ano de 2008. 
As mesmas foram editadas e processadas no Sistema de Informações Geográficas - SPRING 5.2, 
utilizamos método de interpretação visual para o mapeamento e obtenção dos resultados. O 
mapeamento da área mostrou que encontramos três tipos principais de zonas úmidas, sendo elas 
açudes, riachos e áreas alagadiças. A supressão das zonas úmidas neste espaço temporal se mostrou 
como principal preocupação ambiental. Acredita-se que a desordenada expansão urbana neste 
período se caracteriza como o fator responsável por tais alterações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mapeamento; Microbacia Hidrográfica; Recursos Hídricos; Semi Árido; 
Zonas Úmidas.  
 
INTRODUÇÃO 
 

A utilização, conservação e qualidade dos recursos hídricos continentais está no bojo 
das mais diversas discussões em todo o planeta, isso acontece pelo fato que este recurso natural 
começou a se tornar escasso desde meados do século XX em virtude da utilização deste de forma 
demasiada e sem qualquer uso racional pela sociedade desde o advento da revolução industrial. 
Mais recentemente, no século XXI vivenciamos um quadro de escassez de água, tornando-se 
necessário pensar cada vez mais sobre este recurso tão precioso para a sobrevivência humana. 

Neste sentido, abre se um leque de discussões sobre as zonas úmidas, sendo as 
primeiras discussões realizadas na Convenção de Ramsar, no Irã, que aconteceu no dia 02 de 
Fevereiro de 1971, e que como afirma o artigo 1.1 do texto da referida convenção, define: 

 
é considerada zona úmida toda extensão de pântanos, charcos e turfas, ou superfícies 
cobertas de água, de regime natural ou artificial, permanentes ou temporárias, com água 
parada ou corrente, doce, salobra ou salgada. As áreas marinhas também são consideradas 
zonas úmidas, contanto que a profundidade da maré baixa não exceda a seis metros. 
(Ramsar, 1971, p.1) 
 

Desta forma, as zonas úmidas tendem a desempenhar um papel de extrema importância 
no que concerne a sobrevivência dos seres vivos, e dos ecossistemas, uma vez que abarca desde 
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pequenos a grandes sistemas aquáticos, assim: “a cobertura da convenção estende se a uma ampla 
variedade de ecossistemas aquáticos, incluindo rios, zonas costeiro-marinhas e zonas úmidas 
artificiais, tais como lagoas, açudes e represas” (Secrétariat de la Convention de Ramsar, 2006 apud 
Silva, 2010). 

Nota-se, portanto, a importância dessas zonas úmidas para o regime hídrico, em 
qualquer área que elas estejam presentes, e, portanto preservá-las é fator preponderante para 
garantir a abundancia da água em nosso planeta. A respeito Borges (2009), p.2 ressalta: 

 
Entre as ações de maior importância para a conservação dos recursos hídricos a fim de 
manter o equilíbrio ambiental e o bem-estar das populações humanas, está a preservação 
das áreas úmidas, que desempenham um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos 
cursos d’água, garantindo a sua perenidade e oferta deste recurso com boa qualidade e 
constante disponibilidade para o suprimento deste recurso para as atividades humanas. [...] 
A supressão de áreas úmidas e de vegetação ciliar rompe um equilíbrio ecológico e impede 
essas áreas de executarem sua função hidrológica. 
 

Cabe ainda colocar que as zonas úmidas também consistem da geomorfologia do 
ambiente em que estão inseridas, assim como afirma Borges (2009, p. 07), “as áreas úmidas são 
zonas resultantes de dois fatores correlacionados, a geomorfologia e os recursos hídricos de um 
determinado ambiente. O relevo apresenta características que favorecem o acumulo de água que, 
por sua vez, condiciona a vida animal e vegetal deste ambiente.” 

Diante desta perspectiva destaca-se o estudo das zonas úmidas presentes nas 
microbacias hidrográficas, pois essas se constituem como ferramentas importantes para o 
gerenciamento dos recursos hídricos, assim como afirma Araújo & Pinese [200-], “a bacia 
hidrográfica como unidade de recorte espacial do planejamento constitui se em elemento 
fundamental do manejo e gestão ambiental dos recursos naturais, por integrar o solo e a água, 
essenciais para sustentação e manutenção da vida.”. 

Viegas Filho [200-] ainda acrescenta “as razões pelas quais as bacias hidrográficas são 
consideradas como os espaços territoriais mais adequados para a gestão dos recursos hídricos 
decorrem do fato de que, através da água, estes vêm a ser espaços integradores de diferentes 
processos naturais e/ou antrópicos que ali ocorrem.” 

Desta forma busca se entender o conceito de microbacia hidrográfica que compreende, 
assim como afirma Martin (2000) apud Araújo & Pinese [200-], p.2: 

 
A microbacia hidrográfica compreende uma área entre um fundo de vale (rio, riacho, sanga 
e várzeas) e os espigões (divisores de água) que delimitam os pontos dos quais toda a água 
das chuvas escorre para esse fundo de vale. Destaca que, a área geográfica de uma 
microbacia atinge entre 200 e 300 ha, compreendendo todos os elementos físicos e os 
equipamentos de infra-estrutura econômica e social existentes.      
 

Segundo Botelho (2010) o conceito de microbacia hidrográfica está ligado intimamente 
ao conceito de bacia hidrográfica e de sub-bacia, o que segundo ele acaba por inibir a construção de 
um conceito próprio e formal para as microbacias. 

Para a realização de estudos em zonas úmidas, uma ferramenta bastante pertinente 
consiste no uso de geotecnologias, como o geoprocessamento, pois assim como afirma Lemke 
(2009), p.854: “As técnicas do geoprocessamento podem ser aplicadas ao manejo florestal, à 
preservação permanente, ao monitoramento de impactos ambientais, ao planejamento regional, 
agricultura, pecuária, dentre a outros.” Desta forma fica evidente a importância das ferramentas de 
geotecnologias para a realização de tal estudo. 

Os Sistemas de Informações Geo-referenciadas (SIGs) se aplicam efetivamente em 
estudos em zonas úmidas, uma vez que assim como afirma Silva (2003), p.42:  
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Em termos de recursos naturais, os SIGs podem servir como instrumento para planejamento 
e áreas de lazer, proteção ambiental, gerenciamento de reservatórios, estudos de impactos 
sobre o meio ambiente. Em termos do gerenciamento da geografia político-administrativa, 
os SIGs facilitam o estabelecimento de zoneamento, o gerenciamento da qualidade de água, 
a aquisição de terras e o controle da cobrança de impostos.  
 

Diante de tais fatos e perspectivas, destaca-se a importância de estudos sobre as zonas 
úmidas e em particular, aquelas situadas na região do semi-árido nordestino Brasileiro. A 
importância dessas zonas úmidas é maior em climas áridos, onde podem propiciar sítios de refúgio 
e nidificação de muitas espécies de flora e fauna que se não fossem por elas, não sobreviveriam, e 
podem ser de importância crítica para as pessoas (CONVENSÃO DE RAMSAR SOBRE AS 
ZONAS ÚMIDAS, Suíça, 2009. p 04). 

Neste sentido, tem-se a relevância de estudos sobre as zonas úmidas da microbacia 
hidrográfica do riacho Cajazeiras – Pau dos Ferros/RN, assim como sua caracterização que deu-se 
através de técnicas de geoprocessamento, uma vez que não há estudos aprofundados sobre a 
temática proposta nesta região. O presente trabalho tem como principal objetivo contribuir para o 
conhecimento das zonas úmidas na microbacia do riacho Cajazeiras, a partir de imagens 
desenvolvidas por sensores remotos orbitais e comparadas em um período de 20 anos, para que se 
possam ter subsídios para uma futura preservação o até definição de limites para a possível criação 
de aéreas de preservação permanente.  

 
LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A microbacia hidrográfica do Riacho Cajazeiras localiza-se no território dos municípios 
Rafael Fernandes, Pau dos Ferros (ambos na microrregião de Pau dos Ferros), Encanto e Água 
Nova (microrregião de São Miguel). 

Vale salientar que, conforme definido em projeto aprovado, as zonas úmidas a serem 
mapeadas são aquelas situadas na porção sudoeste do município de Pau dos Ferros, sendo, portanto, 
a caracterização fisiografica restrita a área de estudo. 

No que concerne ao seu embasamento geológico à área de estudo está segundo 
Medeiros, et. al. (2010), situada em uma área que apresenta rochas bastante antigas, de idade pré 
cambriana, o que a caracteriza como uma área cristalina e que esta está inserida no domínio 
jaguaribeano composto principalmente por paragnaisses e ortognaisses. 

A geomorfologia da área segundo Dantas e Ferreira (2010), está inserida no domínio da 
depressão sertaneja, que apresenta áreas rebaixadas levemente onduladas com elevação entre 200 e 
300 m e com presença de relevos residuais caracterizados como agrupamentos de inselbergs, o que 
se torna nítido na paisagem aplainada. 

Segundo Pinheiro, et. al. (2010), o clima predominante em todo o nordeste brasileiro é o 
semi árido, isso ocorre devido a vários sistemas meteorológicos que atuam nesta área. A 
precipitação média anual na mesorregião oeste potiguar a qual o município de Pau dos Ferros está 
inserido varia entre 600 a 800 mm, sendo que o período de chuvas ocorre de janeiro a junho. 

Os tipos de solos que ocorrem em todo o Estado do Rio Grande do Norte são os mais 
diversos, porém segundo o levantamento de solos feito pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA, 1999 apud Nunes 2006), o solo predominante nesta área é o Argissolo 
vermelho-amarelo, que apresenta como principais características, fertilidade alta, acentuadamente 
drenado e relevo suave. 

A nossa área de estudo segundo o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA, 2008), está inserida na formação vegetal da Catinga, 
sendo essa especificamente a Caatinga Hiperxerófila, que se caracteriza por apresentar uma 
vegetação de caráter mais seco, com a presença de cactáceas e com plantas de porte baixo. 
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Para classificar a rede de drenagem da área de estudo, utilizamos a classificação 
proposta por Christofoletti, (1980), onde é possível verificar que o padrão apresentado na área é o 
dendrítica ou arborescente, porque em todo seu desenvolvimento tem uma forte aparência com uma 
árvore, sendo que o riacho principal corresponde ao tronco e os seus afluentes ao ramos da árvore. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Para a realização do referido trabalho, utilizamos a metodologia aplicada por Borges et. 

al. (2009), sendo adaptada para que se tornasse possível atingir êxito nos objetivos da pesquisa 
durante o seu período de desenvolvimento. 

 
MATERIAL 
 

Foram utilizadas as seguintes ferramentas para a elaboração do referido trabalho: 
· Para o ano de 1987, Foram utilizadas (07) sete fotografias aéreas na escala de 1: 

16.500, com distorção focal de 153, 544 mm, sendo da Faixa 16a_517, 519, 521 
e da Faixa 17_359, 361, 363 e 368. Essas que foram executadas por Esteio-
Engenharia e Aerolevantamentos S.A em agosto daquele ano, foram doadas e 
estão disponíveis no Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento – 
LAGEO/CAMEAM/UERN. 

· Para o ano de 2008, foram utilizadas duas imagens monocromáticas do sensor 
HRC do satélite CBERS 2B, órbita 149_A, ponto 107_1, obtida pelo sensor em 
11/10/2008, com resolução espacial de 2,7 metros, pelo Instituto Nacional e 
Pesquisas Espaciais (INPE), disponível no site <www.inpe.br>. Vale salientar 
que as mesmas foram obtidas gratuitamente. 

· Uma máquina scanner. 
· Um computador com o SIG/SPRING/INPE 5.2 devidamente instalados, valendo 

ressaltar que ambos são gratuitamente ofertados pelo INPE e que as máquinas 
utilizadas são todas do Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento – 
LAGEO/CAMEAM/UERN. 

   
MÉTODOS 
 

O mapeamento das zonas úmidas da área de estudo foi realizado em etapas, que se 
deram da seguinte forma: 

1. Foram selecionadas as fotografias aéreas e as imagens de satélite a serem 
trabalhadas no SIG/SPRING. 

2. As fotografias aéreas foram digitalizadas por meio de escanner, editadas e 
transformadas no IMPIMA 5.2, para o formato SPG, já que as mesmas foram 
escaneadas em formato TIF, pois é o formato de imagem que proporciona uma 
boa qualidade de visualização. 

3. As imagens de satélite também foram transformadas no IMPIMA 5.2, para o 
formato SPG, para ser visualizado no SPRING. 

4. Depois foi criado o Banco de Dados Geográficos (BDG) no SPRING 5.2, onde 
ocorreu todo o processamento digital das imagens e fotografias aéreas. 

5. Foi elaborado um mosaico com as imagens de satélite, pelo fato de serem 
georeferenciadas e isso foi de grande utilidade para o georeferenciamento das 
fotografias aéreas. 

6. Um mosaico com as fotografias aéreas também foi construído, isso após todas 
elas estarem devidamente georeferenciadas. 
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7. Após isso e com base no método de interpretação visual em tela de computador 
foi realizado o mapeamento de toda a área de estudo, tanto no mosaico das 
fotografias aéreas para o ano de 1987, como para o mosaico das imagens de 
satélite para o ano de 2008. 

8. A finalização das cartas deu se no SCARTA, que é uma ferramenta que está 
inserida no SPRING 5.2.  

9. Após a finalização do mapeamento e das cartas, realizou-se uma interpretação 
visual e comparativa do produto final das cartas elaboradas a fim de se chegar 
aos resultados e discussões. 

10. Como forma de averiguar os resultados obtidos através da interpretação visual e 
identificar possíveis alterações nas zonas úmidas, foram realizados trabalhos de 
campo. 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

As figuras 01 e 02 apresentadas neste trabalho são respectivamente resultados do 
mapeamento, gerando produtos cartográficos, sendo a figura 01 correspondente a carta imagem das 
zonas úmidas para o ano de 1987 e a figura 02 correspondente a carta imagem das zonas úmidas 
para o ano de 2008. 

 

 
 
  

As zonas úmidas presentes nas cartas imagem de 1987 e 2008 se apresentam 
basicamente em três grupos, sendo eles os riachos, os açudes e as áreas alagadiças. Neste sentido, 
percebe-se na carta de 1987 que os riachos tendem a se concentrar na porção sul da carta, 
salientando que a direção da drenagem exercida por estes, é de sul para norte, indo ao encontro do 

Figura 01: Carta imagem das zonas úmidas da porção 
sudoeste do município de Pau dos Ferros – RN (1987) 
Fonte: Queiroz 2012. 

 

Figura 02: Carta imagem das zonas úmidas da porção 
sudoeste do município de Pau dos Ferros – RN (2008) 
Fonte: Queiroz 2012. 
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açude 25 de março. Nota-se a existência de grandes áreas com solo exposto ao longo das suas 
margens, o que caracteriza intervenções antrópicas, principalmente retirada da mata ciliar, o que 
vem ocasionando desde então degradações em todo o seu leito, podendo acarretar entre outros 
fatores o seu assoreamento. Esse fato continua sendo notório também na carta imagem de 2008. 
Conforme verificado em trabalho de campo, esses riachos têm atividade de drenagem restrita ao 
período chuvoso, sendo, pois intermitentes. Outra problemática evidenciada são as alterações em 
trechos do riacho cajazeiras devidas a mudanças no curso de seu leito, supostamente ocasionada 
pela retirada de solo para a construção civil. 

Os açudes estão respectivamente localizados a oeste, leste e norte em ambas as cartas. A 
oeste na carta de 1987 existia um grupo desses corpos d’água, totalizando 10 açudes; esses que em 
2008 aparecem em 13 unidades. A leste em ambas as cartas, esses mananciais se apresentam de 
forma mais dissipada ao longo das proximidades da BR405, sendo 10 unidades em 1987, e 11 em 
2008. A porção norte do riacho destaca-se por suas dimensões espaciais e volumes de água, sendo 
verificada a presença da maior zona úmida da área estudada, o açude 25 de março. No tocante aos 
impactos ambientais, percebe-se que estes já eram notórios em 1987 em virtude do crescimento da 
cidade em seu entorno. Quanto ás dimensões deste açude percebe-se que em 2008 se tornam 
maiores em relação a 1987, não esquecendo aqui de levar em consideração os índices 
pluviométricos daquele ano, que foram atípicos para a região. O açude que aparece no centro da 
carta de 2008, não se faz presente na imagem de 1987, caracterizando-se assim como uma nova 
zona úmida, porém em trabalho de campo, constatou-se que este perdeu sua funcionalidade em 
virtude da desobstrução do material que servia de retenção para as águas. Ainda identificamos que a 
ausência de mata ciliar se constitui como uma realidade preocupante, pois nos poucos casos onde 
conseguimos identificar a presença de fragmentos vegetacionais, notamos um ambiente com 
dinamismo diversificado. Quanto ao regime hídrico, os açudes pequenos e médios são intermitentes 
e os de maior porte são perenes, isso ocorre devido a capacidade de armazenamento de água de cada 
um.  Devido aos baixos índices pluviométricos registrados nos últimos anos, constatou-se que sua 
maioria se apresenta com baixos volumes de água. 

As áreas alagadiças se apresentam em menor número, apenas 5, sendo a maioria 
concentrada ao longo da BR405 e uma na porção oeste da carta, realidade essa evidenciada para as 
duas cartas, verificando apenas alterações nas suas dimensões, sejam elas de aumento ou 
diminuição de tamanho. Elas se caracterizam como intermitentes, por sofrerem inundações apenas 
no período de chuvas, salientando que essas áreas concentram água por apresentarem de forma 
natural suave declividade no relevo. 

A supressão de algumas zonas úmidas se configura como o principal impacto ambiental 
vislumbrado na área objeto de estudo, se caracterizando pelo aterramento de algumas dessas, devido 
ao crescimento urbano desordenado. Como exemplo podemos citar, o ocorrido com o açude 
encontrado na carta de 1987 (ver figura 03 e 04). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Figura 03: Recorte da carta imagem das zonas úmidas da 
porção sudoeste do município de Pau dos Ferros – RN 
(1987)  Fonte: Queiroz 2012 
 

Figura 04: Recorte da carta imagem das zonas úmidas da 
porção sudoeste do município de Pau dos Ferros – RN 
(2008)  Fonte: Queiroz 2012 
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CONCLUSÃO 

 
Ao realizar o mapeamento das zonas úmidas fica evidente que não houveram muitas 

alterações quando comparamos as cartas de 1987 e 2008, sendo que os problemas ambientais que se 
apresentavam naquela época se agravaram neste período de tempo. Evidentemente verifica-se o 
aumento de alguns corpos d’água na carta de 2008, passando de 27 açudes em 1987 para 33 no 
referido ano, salientando que esse aumento supostamente deu-se devido a necessidade da população 
ali residente de armazenar água para os mais diversos fins em períodos de estiagem, ocasionando 
alterações na dinâmica da paisagem. Conclui-se ainda sobre os impactos ambientais que essas zonas 
úmidas vêm sofrendo, dentre os quais a supressão de algumas, em virtude da expansão desordenada 
da cidade.Cabe aqui citar que o referido trabalho se apresenta no contexto da literatura como 
subsídio para pesquisas posteriores, tais como delimitação de APP’s, além é claro de ofertar uma 
atualização hidrográfica para o de 2008. 
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MAPEAMENTO ROBÓTICO EM GRADE DE OCUPAÇÃO 3D 
 

Carlos Eduardo Silva Morais; Anderson Abner de Santana Souza2 

 
RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi o de investigar e desenvolver a construção de 
mapas tridimensionais para a navegação segura e eficiente de robôs móveis. O foco principal desta 
pesquisa está no estudo dos mapas baseados em grade de ocupação, a qual é definida como uma 
representação discreta, onde cada célula armazena uma probabilidade de ocupação de um local 
mapeado. Isso permite que um robô tenha uma descrição detalhada de obstáculos presentes no seu 
ambiente, permitindo-o realizar movimentos seguros e precisos sem risco de colisões. As 
informações sensoriais necessárias para construir o mapa são providas por um sistema de visão 
estéreo. Os mapas resultantes favorecem a execução de tarefas como tomadas de decisões na 
navegação autônoma, exploração, localização e planejamento de caminhos. Experimentos práticos 
reais mostram que o método de mapeamento apresentado é útil para a navegação de robôs 
autônomos. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Visão Computacional; Câmeras Estéreo; Mapa em Grade de Ocupação 
3D. 
 
INTRODUÇÃO 

A tarefa de mapeamento de ambientes é considerada fundamental para que um robô 
móvel alcance, de fato, a autonomia (THRUN, 2002). O mapeamento robótico pode ser definido 
como o processo de adquirir um modelo espacial do ambiente por meio de informações sensoriais. 
De posse de um mapa do seu ambiente um robô móvel pode interagir de forma coerente, podendo 
navegar de forma segura em relação aos objetos que o cerca e, lidando de modo flexível frente a 
situações inesperadas. Sem os mapas, a determinação das posições dos objetos no entorno do robô, 
bem como a dedução da trajetória a ser seguida seria mais complexa. É importante que a tarefa de 
mapeamento seja realizada corretamente, pois a aquisição de mapas imprecisos pode implicar em 
falhas na inferência do posicionamento correto do robô, causando assim, a execução imperfeita de 
suas operações. 

No início das pesquisas sobre mapeamento robótico surgiram várias formas de se 
representar um ambiente mapeado, todas preocupadas em lidar com a alta dimensionalidade dos 
ambientes mapeados. Angelopoulou et al. (1992) compilaram vários trabalhos publicados no 
período inicial das pesquisas sobre mapeamento e ressaltaram as diferentes formas de se representar 
um ambiente, enfocando nas principais características de cada abordagem. Porém, em um trabalho 
mais recente, Thrun (2002) propôs uma classificação das possíveis representações em duas 
categorias principais: representação métrica e representação topológica. As representações métricas 
armazenam propriedades geométricas do ambiente, enquanto que as representações topológicas 
descrevem a conectividade entre diferentes lugares. As representações métricas são mais adequadas 
quando o objetivo é construir um modelo com relações métricas com o ambiente real a ser 
mapeado. Isso favorece o desvio de obstáculos, planejamento de caminhos, tomadas de decisões, 
entre outras tarefas fundamentais para os robôs móveis. Um das abordagens de maior sucesso na 
classe das representações métricas é a grade de ocupação, na qual um ambiente é representado por 
uma matriz, onde cada elemento dessa matriz contém informação sobre o estado de ocupação do 
local do ambiente mapeado. 

Quando o interesse está em alcançar um mapeamento mais preciso, considerando a 
altura dos objetos dentro de um ambiente, a grade de ocupação 3D, surge com uma interessante 
alternativa. Liu et al. (2001) apresentam duas importantes vantagens que justificam a construção de 
modelos 3D. Primeira, mapas 3D facilitam a na solução do problema da associação de dados, visto 
que os modelos 3D são mais ricos que os 2D, portanto apresentam menos ambiguidades. Isso
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facilita a identificação e distinção de lugares no processo de mapeamento. Segunda, os mapas 3D 
são interessantes quando o mapeamento também for utilizado em outras atividades. Modelos 3D são 
muito mais adequados para os usuários remotos interessados no interior de um edifício tais como, 
arquitetos, equipes de resgate humano, ou bombeiros que gostariam de se familiarizar com um 
ambiente antes de entrar. 

Diante desse contexto, essa pesquisa está direcionada no desenvolvimento de um 
método de mapeamento de ambientes com robôs móveis com representação em grade de ocupação 
3D, construída a partir de informações providas por um sistema de câmeras estéreo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Para desenvolver o sistema de mapeamento proposto algumas etapas foram sendo 
implementadas, considerando a sequência de processamento e tratamento dos dados necessário para 
a construção do mapa em grade de ocupação 3D. 
 
1) Estudo da plataforma Robótica Utilizada: 
 

Através de uma parceria com a UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), 
nos foi permitido realizar experimentos e testes com o robô Pioneer 3-AT (da empresa Mobile 
Robotics). O robô móvel de 4 rodas é equipado com diversos sensores (Figura 1). Este robô foi 
estudado o seu funcionamento a fundo com intuito de poder adquirir um maior conhecimento sobre 
a plataforma e assim conseguirmos resultados satisfatórios ao longo do tempo. E a princípio 
contribuímos na construção do suporte para a câmera que está sendo utilizada no projeto. 

 

 
Figura 1: Robô Pioneer 3-AT. 

 
Após, fizemos uma pesquisa sobre a biblioteca de programação Aria e de como utilizá-

la na programação do robô, juntamente com o ROS (Robotic Operating System). Desde o inicio, 
para programarmos, optamos pelo uso do Sistema Operacional Linux Ubuntu 11.04. Além disso, a 
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linguagem inicialmente pretendida para desenvolver o sistema foi a C++, por permitir acesso à 
funções de baixo nível do robô. 
 
 
2) Estudo do  método de mapeamento em grade de ocupação: 

 
O modelo de mapeamento em grade de ocupação foi proposto inicialmente em 1987 e 

formalizado em 1989 pelo cientista brasileiro Alberto Elfes (ELFES, 1987)(ELFES, 1989). É o 
método de mapeamento mais representativo, cuja função é reproduzir um espaço em uma grade 
(grid) de células, as quais modelam o estado de ocupação do ambiente (YANG & WANG, 2011). A 
Figura 2 ilustra uma medição realizada por um sonar e como seria a sua representação em uma 
grade de ocupação. As células preenchidas de preto representam objetos detectados pelo sonar, as 
células em branco representam regiões do ambiente que estão livres ou não ocupadas, por fim, as 
células em cinza representam regiões ainda não mapeadas pelo sonar. 

 

 
Figura 2: Grade de ocupação montada a partir de uma leitura de um sonar. 

 
3) Construção de grade de ocupação 3D a partir de dados de um sistema de Visão Estéreo: 

 
Um importante requisito para um robô estar habilitado para construir um mapa de um 

ambiente é que ele esteja munido de sensores. No caso do presente projeto, o sensor utilizado foi 
um sistema de visão estéreo, implementado através da câmera Minoru 3D (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Câmera Minoru 3D. 

 
 
Com o sistema de câmera estéreo foi possível coletar dados tridimensionais do entorno 

do robô, o que favorece a construção do mapa em grade de ocupação 3D. Através das técnicas de 
visão computacional para estimação de imagens de profundidade é possível coletar esses dados, já 
computando a relação métrica entre os pontos detectados pelas imagens. Para isso foi utilizada a 
biblioteca de visão computacional OpenCV 2.3-1 (Open Source Computer Vision) (Learning Open 
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CV). Essa etapa de estimação de dados 3D com visão estéreo a partir de imagens foi realizada em 
conjunto com o componente do projeto Jurasildo Oliveira Reinaldo. 

Após a aquisição, processamento e tratamento dos dados provenientes do sistema de 
câmera estéreo, foi possível a construção do mapa em grade de ocupação 3D, analisando áreas 
possivelmente livre e áreas possivelmente ocupadas, através das técnicas propostas por Elfes 
(1989). Seguimos as mesmas ideias propostas por Andert (2009) na construção da grade de 
ocupação 3D, porém, com o diferencial de estar aplicando-a ao mapeamento com robôs terrestres. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram realizados experimentos em diferentes tipos de ambientes, basicamente, 
ambiente interno e ambiente externo para comprovar a eficiência do sistema de mapeamento 
desenvolvido. O primeiro experimento se realizou em um corredor de um ambiente interno, onde o 
robô se deparou basicamente com as paredes que limitavam a estrutura. A Figura 4 (a) mostra uma 
visão superior do ambiente mapeado. A linha tracejada indica o caminho percorrido pelo robô 
durante o mapeamento. A Figura 4 (b) expõe as características internas do ambiente. 

 

 
Figura 4: Corredor mapeado. (a) Vista superior (Google Earth); (b) Imagem interna. 

 
O resultado da aplicação do sistema de mapeamento para esse ambiente pode ser 

visualizado na Figura 5. Utilizamos o RViz, um visualizador 3D do ROS, para representar o 
cômputo do mapa resultante. É interessante observar que o caminho livre existente no ambiente real 
é também observado no mapa construído. Isso mostra a fidelidade dos dados adquiridos para a 
construção do modelo espacial, o que proporciona uma navegação segura ao robô, já que os 
obstáculos estão bem definidos. 

A fim de comprovar a eficiência do método de mapeamento desenvolvido, realizamos 
um novo experimento em um ambiente externo, isto é, um ambiente ao ar livre. A Figura 6 mostra 
uma visão superior do ambiente explorado. Neste novo desafio, a maior dificuldade encontrada foi 
na captura das imagens através do sistema de câmeras estéreo. A grande quantidade de luz natural 
influencia de forma significativa a qualidade das imagens capturadas. A Figura 7 ilustra as 
diferentes cenas encontradas durante o mapeamento deste ambiente. 
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Figura 5: Mapa em grade de ocupação 3D resultante. 

 
 

 

 
 

Figura 6: Vistas superiores do ambiente externo. 
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Figura 7: Cenas encontradas pelo robô durante o mapeamento externo. 

 
O mapa resultante deste experimento pode ser visualizado na Figura 8. Esse resultado 

mostra que apesar das dificuldades na aquisição de imagens de boa qualidade o mapeamento 
desenvolvido foi robusto o suficiente para construir um modelo espacial coerente com o ambiente 
real. As estruturas e obstáculos detectados foram representados no mapa com fidelidade. 
 

 
Figura 8: Mapa construído do ambiente externo. 

 
CONCLUSÃO 
 

Este artigo apresentou uma proposta para o mapeamento 3D de ambientes através de um 
robô móvel com representação em uma grade de ocupação 3D probabilística. Acreditamos que com 
essa proposta teremos um mapeamento de ambientes coerente com as informações sensoriais 
coletadas pelo sistema robótico. Isso favorece ao robô a realização de tarefas de forma eficiente e 
segura, visto que o mesmo poderá executar uma navegação precisa. Como trabalhos futuros, serão 
realizados mais experimentos em ambientes mais complexos para tratarmos a construção coerente 
da grade de ocupação 3D em tarefas de maior dificuldade. 
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MINERAÇÃO DE IMAGENS DE SENSORIAMENTO REMOTO ATRAVÉS DE GRAFOS 
 

Samuel Alves Araújo¹; Marcelino Pereira dos Santos Silva² 
 
 

RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi investigar, avaliar e propor mecanismos de 
representação, otimização e mineração de grafos e imagens, para que sejam adquiridos novos e 
relevantes conhecimentos na área de modelagem computacional, imagens de sensoriamento remoto, 
abstração por grafos, mineração de dados avançada e descoberta de conhecimento através de grafos. 
Buscar e desenvolver componentes de software que permitam modelar e analisar processos 
artificiais, naturais, sociais ou ambientais. Através dos estudos e dos levantamentos bibliográficos 
foi verificado o estado da arte em padrões de desmatamento, processos e sistemas através de grafos, 
técnicas de mineração de imagens e mineração de grafos, ferramentas para modelagem de imagens 
e de tecnologias de apresentação. Durante o estudo mostrou-se a necessidade da implementação de 
um plug-in conversor de arquivos, para TerraView, que retorna-se o formato padrão de entrada 
requerido mas especificamente o algoritmo FSG.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Mineração de dados, grafos, sensoriamento remoto, padrões de 
desmatamento, subestruturas frequentes. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, existe uma grande abundância e diversidade de dados provenientes dos 
satélites que, periodicamente, capturam imagens de sensoriamento remoto da superfície terrestre. 
Essas imagens são armazenadas nos institutos acadêmicos de pesquisa, órgãos não governamentais, 
órgãos públicos, federais ou mesmo privados. As organizações utilizam as informações capturadas 
nessas imagens como fonte para diferentes atividades, inclusive pesquisas, além de serem bastante 
empregadas em estudos relacionados ao meio ambiente, dentre eles: o efeito da poluição na 
mudança climática, as mudanças territoriais ocorridas em determinadas regiões, análise do 
crescimento do desmatamento em áreas florestais, perfil populacional à medida que um 
determinando ambiente sofre mudanças acarretadas pela ocupação desordenada, monitoramento e 
observação ambiental e urbana. 

Devido ao fato destas imagens possuírem muitas informações e características únicas, 
cada vez mais ganham importância no cenário de pesquisa, principalmente no âmbito do ensino 
superior. Paralelamente também cresce o volume de dados dos grandes repositórios de imagens. O 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) possui mais de 1.470.000 imagens distribuídas 
para os mais diferentes fins, essa situação faz com que seja necessária uma evolução das técnicas, 
ferramentas, metodologias que abordam o tratamento dessas imagens, que possuem média/alta 
resolução, para que assim possam ser extraídas informações úteis com eficiência das imagens ou 
domínios desejados [INPE, 2011]. 

Diante deste contexto, no Brasil um dos grandes desafios em pesquisa em computação é 
a modelagem computacional de sistemas complexos artificiais, naturais e socioculturais e da 
interação homem-natureza [SBC, 2006]. Nesse caso, a modelagem e a simulação computacional 
permitem a diminuição de gastos e também avanços no setor industrial.  

O processamento e a modelagem computacional de imagens de sensoriamento remoto 
envolve um amplo conjunto de algoritmos e técnicas de manipulação de dados. A complexidade 
deste tipo de pesquisa aumenta à medida que crescem os volumes de dados, pois com o crescimento 
das bases de dados cada vez mais torna-se importante a existência de técnicas que possam extrair as 
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informações úteis desses repositórios [Han e Kamber, 2006]. Este projeto objetiva aplicar um 
formalismo matemático computacional (grafos) para representar imagens de sensoriamento remoto, 
com o intuito de realizar a busca inteligente de padrões (mineração de dados). 

Um grafo é uma abstração matemática apropriada para resolver diferentes tipos de 
problemas. Fundamentalmente, um grafo consiste de um conjunto de vértices, e de um conjunto de 
arcos (um arco conecta dois vértices). Um grafo consiste de um par (V, E), onde V é um conjunto 
finito de vértices, e E é uma relação binária em V [Netto, 2003]. Diferentes modelos de grafos 
(grafos hierárquicos, grafos relacionais de atributos, grafos conceituais etc.) agregam recursos à 
representação básica, permitindo que estes sejam utilizados para representar e manipular 
informações em diferentes domínios: genética, bioinformática, imagens, redes de computadores, 
fluxo de tráfego urbano, rotas aéreas, dentre outros. Além de ser um formalismo computacional 
bem fundamentado e pesquisado, grafos representam naturalmente objetos e relacionamentos, 
através de uma abstração poderosa e detentora de um grande número de algoritmos e abordagens. 

Por sua vez, a mineração de dados é o processo não trivial de identificar, em dados, 
padrões que sejam válidos, novos (previamente desconhecidos), potencialmente úteis e 
compreensivos, visando melhorar o entendimento de um problema ou um procedimento de tomada 
de decisão [Fayyad et al., 1996]. Diante do crescente aumento das bases de dados e da sua 
complexidade, novas técnicas de mineração de dados são pesquisadas, pois grande parte dessas 
bases possuem características estruturais, cujos dados são compostos por segmentos e 
relacionamentos entre estes. Desta forma, a mineração de grafos aborda diversas tarefas sobre bases 
de dados estruturais.  

Dentre estas abordagens podemos citar a mineração de subestruturas frequentes, a qual 
busca por subgrafos semelhantes num conjunto de grafos. Uma aplicação para estas subestruturas 
descobertas é a compressão dos dados originais, permitindo abstrair estruturas detalhadas e 
representar conceitos estruturais nos dados [Han e Kamber, 2006]. Logo, elaborar a representação 
de problemas reais através de grafos, constitui-se em uma estratégia interessante, uma vez que a 
mineração destes grafos viabiliza a obtenção de elementos relevantes a uma série de aplicações. 

Diante deste contexto, este projeto objetiva o desenvolvimento de ferramentas que 
auxiliem na descoberta de subestruturas em grafos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Primeira mente foi realizado o levantamento bibliográfico, onde foi verificado o estado 

da arte em modelagem de imagens de sensoriamento remoto, processos e sistemas através de grafos, 
técnicas de mineração de grafos, linguagens e ferramentas para modelagem de imagens e de 
tecnologias de representação.   

Posteriormente foi realizado testes com as tecnologias existentes. Onde foi estudado o a 
ferramenta denominada Geographical Data Mining Analyst (GeoDMA), a qual é um plugin do SIG 
TerraView (INPE, 2007). Esse sistema realiza análise em imagens de sensoriamento remoto 
baseando-se em técnicas de mineração de dados.  

O GeoDMA realiza todas as fases de processamento necessárias para manipular dados 
de sensoriamento remoto, incluindo os processos de segmentação, extração e seleção de atributos, 
treinamento, classificação e análise exploratória dos dados. 

Depois de conhecer a ferramenta foi feito o estudo do método para descoberta de 
subestruturas frequentes. Em síntese as etapas foram: aquisição dos dados espaciais de 
desmatamento, mineração de dados com o plugin do GeoDMA, geração de fluxos, e por fim a 
mineração de grafos. Aquisição dos arquivos de desmatamento foi realizada por meio do site do 
Projeto PRODES. 
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Durante a fase de descoberta de subestrutura de grafos mostrou-se a necessidade do 
desenvolvimento de um plugin para o TerraView que fizesse a conversão dos arquivos gerados para 
o padrão de entrada do FSG.  

O plugin para o TerraView usa uma biblioteca, em C++, especialmente voltada para o 
gerenciamento de plug-ins chamada LibSPL, que resolve questões de portabilidade e de 
codificação.  

A utilização do projeto base implica que a estrutura de diretórios esteja disposta como 
mostrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 estrutura de diretórios 

 
 O TortoiseSVN foi utilizado para obter os arquivos fontes do TerraView. Os arquivos 

podem ser baixados através dos seguintes comandos descritos na Tabela 1. 
 

Tabela 1: Comandos para obter os arquivos fontes. 
svn co https://svn.dpi.inpe.br/terralib/tags/v-4-2-0/src 
svn co https://svn.dpi.inpe.br/terralib/tags/v-4-2-0/terraView 
svn co https://svn.dpi.inpe.br/terralib/tags/v-4-2-0/build 
svn co https://svn.dpi.inpe.br/terralib/tags/v-4-2-0/dependencies 

 
O arquivo do projeto base (base.pro) está incluído dentro do módulo terraViewPlugins 

no subdiretório base. Este arquivo deve ser referenciado pelo arquivo do projeto. O arquivo do 
projeto, Plugin.pro, pode ser facilmente criado num editor de texto. Na Tabela 2 são detalhados os 
outros três arquivos que devem ser criados além do base.pro. 

 
Tabela 2: Arquivos que devem ser criados. 

Nome Descrição 
Plugin.ui Arquivo com as definições da interface gráfica QT do plugin. Para a 

criação a interface foi utilizado o aplicativo QTDesigner, fornecido 
no kit de desenvolvimento QT da Nokia. Para cria a janela basta 
arrastar os componentes e soltar. 

Plugin.h Arquivo que contém as definições do plugin gerado, como nome, 
versão, etc.  

Plugin.cpp Contém a implementação das funções de entrada para o plugin. 
 
O arquivo de projeto do plugin (Plugin.pro) pode ser usado para gerar o arquivo de 

projeto para o MS Visual Studio ou Makefiles para Linux através da utilização da ferramenta 
qmake fornecida no kit de desenvolvimento QT. 
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Utilizando o arquivo de projeto do Visual Studio ou o Makefile gerado é possível 
compilar a biblioteca do plugin. Se o projeto base de plugins (base.pro) foi utilizado as bibliotecas 
já serão geradas nos lugares corretos, a partir dos quais o TerraView será capaz de encontra-los 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Durante o desenvolvimento do plugin foram encontradas diversas dificuldades como, 

por exemplo: poucos materiais específicos sobre o desenvolvimento de plug-ins para o TerraView, 
e dentre desses materiais encontrados,  muitos eram desatualizados,  pois os mesmos apresentavam 
ferramentas não mais aplicadas nas versões atuais do software. Além disso, outra dificuldade 
enfrentada foram os problemas de compatibilidade do compilador do plugin com o sistema 
operacional Windows 7, sendo funcional somente com o sistema operacional Windows XP - SP3. 
Houve um gasto excessivo de tempo até que a solução do problema fosse encontrada. 

 
CONCLUSÃO 

 
Durante a pesquisa observou-se que para converter os arquivos de vértice e aresta, 

necessários para a descoberta de subestruturas frequentes, não eram gerados para o formato de 
entrada do FSG. O software TerraView, não possui uma ferramenta capaz de realizar essa 
conversão. Então se percebeu a necessidade de desenvolver o plugin.  

Devido às dificuldades encontradas não foi possível concluir o plugin a tempo, mas 
posteriormente será terminado. 
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MINERAÇÃO SEMÂNTICA DE GRAFOS  
 

Francisco Edyellison Max de Lima1; Marcelino Pereira dos Santos Silva2 
 
 
RESUMO: Esta pesquisa teve por objetivo avaliar o mecanismo de mineração semântica de grafos, realizada pela 
aplicação desenvolvida e assim propor um estudo de caso que procurou integrar algoritmos de mineração de grafos, 
recursos semânticos (ontologias) e regras (SWRL), com o objetivo de extrair conhecimento estratégico, de estruturas 
complexas, que foram modeladas com um formalismo matemático (grafos). Os padrões resultantes do processo de 
mineração de grafos aliados a ontologias e as regras definidas, possibilitaram uma interpretação, mais eficaz, das 
informações extraídas do domínio que foi modelado como grafo. Para a realização dessa avaliação do mecanismo de 
mineração de grafos, foi abordado neste estudo o domínio relacionado aos dados de compostos químicos, o qual 
possuía ampla quantidade de pesquisas, aplicações e um banco de dados com informações estratégicas relevantes, 
que possibilitou a criação da ontologia e das regras. Os resultados evidenciam uma melhor interpretação dos padrões 
obtidos com a mineração de grafos, maximizando o poder de interpretação para o usuário. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Grafos; Mineração de Grafos, Semântica, Ontologias;  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos os repositórios de dados têm aumentado de forma acelerada. 
Consequentemente com o crescimento dessas bases de dados, a dificuldade em analisar e extrair 
informações estratégicas desses repositórios tem aumentado. Devido a estes fatores, cada vez 
mais tem se investido na busca de técnicas e ferramentas que possam realizar análise automática 
e inteligente desses dados. 

Muitas aplicações requerem a descoberta de padrões mais complexos que os padrões 
convencionais, o que requer esforço extra para serem descobertos. Essas bases possuem 
características estruturais, cujos dados são compostos por segmentos e relacionamentos entre 
estes, podendo ser representados naturalmente sob a forma de grafos. Diante desse cenário surge 
a necessidade de novas técnicas de mineração de dados. Portanto a mineração de grafos (dados 
representados em estruturas de grafos) tem contemplado diferentes tarefas sobre estas bases de 
dados estruturais, a fim de extrair padrões relevantes destas estruturas. 

Entre os diversos padrões que podem ser encontrados em grafos, subestruturas 
frequentes (subgrafos frequentes) são os mais comuns. Subgrafos frequentes são úteis na 
caracterização, classificação, agrupamento e construção de índices em conjuntos de grafos 
(AGGARWAL e WANG, 2010). Estas subestruturas frequentes são muito úteis na 
caracterização de um conjunto de grafos, pois permitem a classificação, clusterização, além de 
facilitarem na busca de similaridade em bases de grafos (HAN e KAMBER, 2006). A mineração 
de subestruturas consiste na busca de subgrafos semelhantes num conjunto de grafos. Deste 
modo, os padrões estruturais resultantes do processo de mineração serão as subestruturas 
descobertas através da mineração de grafos, os quais são utilizados para comprimir os dados 
originais. Esses padrões estruturais precisam de um arcabouço para representar a estrutura 
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minerada. Assim, a utilização de ontologias torna-se uma contribuição relevante, já que esta 
permite descrever uma determinada realidade com um vocabulário específico.   

As ontologias oferecem um meio de lidar com a representação de informações, 
podendo este modelo de representação ser usado para dar semântica e representação comum a 
essas informações (FALBO, RUY, et al., 2004). Uma ontologia é criada por um especialista e 
define regras que regulam a combinação entre termos e relações em um domínio do 
conhecimento (ALMEIDA e BAX, 2003). 

Para realização desta pesquisa foi realizado a busca de um domínio específico, que 
proporcionasse fazer um experimento e avaliação da ferramenta de mineração semântica de 
grafos, com o objetivo de proporcionar uma compreensão de seu funcionamento e também de 
melhorias que podem ser realizadas. Para isso foi escolhido um domínio específico, que 
consistisse de dados estruturados, os quais foram modelados como grafos e posteriormente 
minerados. Foram utilizados dados da área biológica, visto que estes dados possuem a 
característica de estruturação favorável para a modelagem como grafos.  

Dessa forma, o objetivo desse projeto foi avaliar o mecanismo de mineração 
semântica de grafos, utilizando um estudo de caso para verificar a eficácia da aplicação 
desenvolvida. Além disso, foi construída uma ontologia do domínio, de forma a garantir o 
acoplamento semântico adequado e investigar recursos de mediação da mineração semântica, 
com o objetivo de testar a arquitetura proposta no projeto de dissertação de mestrado “Mineração 
semântica de grafos”. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Neste trabalho foi realizado o levantamento bibliográfico, estudo da documentação e 

do código fonte do mediador semântico desenvolvido por França (2011), em conjunto com 
algoritmos para mineração de grafos. Após a análise dos algoritmos de mineração de grafos 
existentes, foi selecionado aquele que melhor atendesse ao critério de rotulação de vértice e 
arestas. Dessa maneira, o algoritmo FSG (Frequent SubGraphs) foi escolhido por possuir 
recursos para minerar padrões e subestruturas frequentes em grafos. 

Para o desenvolvimento do estudo de caso, foram selecionados dados, de uma base 
de compostos químicos que encontra-se localizada na Internet, que depois foram modelados 
como grafos. Essa base de dados, denominada de Chem-BLAST, fornece ao usuário uma visão 
de relacionamento entre classes, subgrupos, fragmentos e compostos. A ideia principal dessa 
base de dados é que a partir de uma classe, seja possível encontrar subgrupos específicos. 
Posteriormente, por meio de um subgrupo seja possível visualizar uma lista de fragmentos 
contidos nesse subgrupo. Em seguida, é possível visualizar compostos de uma classe, subgrupo e 
com fragmentos específicos comuns a esses compostos. Figura 1 apresenta à página inicial de 
acesso a base de dados Chem-BLAST, a qual possibilita percorrer e visualizar os dados 
existentes.  
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Figura 1: Página inicial de acesso a base de dados Chem-BLAST. Fonte: (BHAT, 2012) 

 
Após esta etapa da pesquisa, foi realizada a seleção de compostos químicos, com o 

objetivo de serem modelados como grafos, sob a forma de um conjunto de átomos. Esses átomos 
foram representados por vértices e a ligação, entre estes vértices, como arestas rotuladas, as quais 
foram rotuladas como ligação simples ou ligação dupla, indicando a conexão entre esses átomos 
com o intuito de extrair as substruturas frequentes (padrões). A Figura 2 apresenta a 
representação de um fragmento químico modelado como grafo. 

 

 
Figura 2: Fragmento químico e sua representação como grafo. Fonte: Adaptado de 

(DESHPANDE, KURAMOCHI, et al., 2005) 
 

Uma vez que temos uma base de grafos definida, ou seja, pronta para ser minerada, 
faz-se necessário a criação de uma ontologia para dar suporte ao enriquecimento semântico dos 
padrões minerados. Como ferramenta para a construção da ontologia, foi utilizado a ferramenta 
Protégé, disponível em http://protege.stanford.edu,  versão 3.4.4. O software Protégé é um editor de 
ontologias, de código aberto, e também framework de base de conhecimentos, que permite a 
criação, visualização e manipulação de ontologias em diferentes formas de representação, tais 
como: OWL (Web Ontology Language), XML (eXtensible Markup Language), RDF (Resource 
Description Framework). Além disso, suas funcionalidades podem ser estendidas utilizando 
plugins disponíveis na internet. Nesta pesquisa também foram utilizadas regras SWRL (Semantic 
Web Rule Language), que se trata de uma linguagem de regras e não uma linguagem de 
consultas. Essas regras possibilitam raciocinar a cerca de indivíduos de uma ontologia OWL, 
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levando em consideração as definições de classe e propriedades da ontologia (O’CONNOR et 
al., 2005). 

Dessa forma, foi criada uma ontologia de domínio representando os compostos, bem 
como regras SWRL, para formação de fragmentos moleculares, extraídos da própria base de 
dados Chem-Blast. Como pode ser visto na Figura 3, em que é apresentada uma das abas de 
acesso a visualização de dados do software Protégé. Observa-se na imagem, na parte esquerda 
destacada em amarelo, o conjunto de Átomos, em que seus elementos foram modelados como 
vértices do grafo posteriormente; e na parte central, destacada na cor roxa, a definição dos 
fragmentos, que possuem regras SWRL associadas. 
 

                                        

 
Figura 3: Software Protégé, temos a definição dos vértices como sendo um conjunto de dados de 

Átomos e na tela central, a definição dos fragmentos. 
 
Este trabalho utilizou como base para teste, a aplicação proposta e desenvolvida para 

a dissertação de mestrado “Enriquecimento Semântico de Padrões Minerados em Grafos” 
(FRANÇA, 2011). Essa aplicação contempla a ideia de associar padrões minerados a recursos de 
ontologia para agregar valor semântico aos padrões no processo de mineração de grafos, por 
meio de uma arquitetura, capaz de extrair informações semânticas dos padrões de grafos 
minerados, de forma que as informações são obtidas por meio do uso de ontologias enriquecidas 
por regras SWRL. Essa ferramenta trouxe avanços na área de mineração de grafos, pois 
possibilitou a maximização da interpretação de padrões. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Nos testes realizados foram selecionados 10 compostos de bases de grafos, 

utilizando-se um suporte mínimo de 80%. Na execução do algoritmo FSG alguns parâmetros 
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foram considerados de grande relevância, devido a capacidade de restringir o espaço de busca do 
algoritmo, como, por exemplo, retornar apenas subestruturas frequentes que estivessem 
conectadas com no mínimo cinco arestas e no máximo dez arestas, uma vez que o menor e o 
maior padrão, cadastrado na ontologia, possuíam essas características. 

Dentre todos os padrões descobertos muitos não possuíam nenhum significado 
relevante, devido ao fato de serem constituídos de poucas combinações de elementos, tais como: 
carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, nitrogênio e fósforo. Diversos padrões descobertos são 
insignificantes, pois retornam muitas combinações de padrões repetitivos. Para realização dos 
testes foi necessário selecionar um conjunto de amostras das subestruturas frequentes 
descobertas, pois seria inviável o teste com o conjunto de dados completo, sendo o tamanho da 
amostra de 22 subestruturas frequentes. 

Após a extração das subestruturas frequentes, o mediador semântico buscou na 
ontologia criada, regras que pudessem se adequar aos padrões encontrados. Assim, a subestrutura 
frequente extraída da base de grafos é um fragmento existente na ontologia, que por meio de 
regras definidas na ontologia são associadas às subestruturas frequentes descobertas. Desse 
modo, a aplicação exibiu informações sobre o padrão encontrado. A Figura 4 apresenta um dos 
resultados encontrados pelo mediador semântico, em temos que uma das substrutura frequentes 
descobertas após mineração realizada pelo algoritmo FSG, sua representação como fragmento 
químico e, por fim, a regra SWRL inserida na ontologia e que serviu de base para que a 
subestrutura descoberta fosse associada ao fragmento existente na ontologia OWL. 

 

 
Figura 4: Exemplo de um dos resultados em que é exibido: a) subestrutura frequente descoberta, 

b) sua representação como fragmento e c) regra SRWL associada. 
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Entre diversos padrões encontrados, alguns representaram fragmentos comuns entre 
os compostos, que os classificaram e caracterizaram como compostos de mesmo grupo. 

Dessa forma um estudo prático utilizando bases de dados de compostos químicos, foi 
mostrado e uma melhora na interpretação dos padrões minerados foi observado e exibido de 
forma mais amigável maximizando a interpretação dos padrões encontrados. Dentre os 
compostos comuns encontrados podem ser listados: “GLY”, “ALA”, “VAL”, “LEU”, 
“1KOBC”. Além disso, estes fragmentos também estavam cadastrados na base de regras, 
definidas na ontologia. 

 
CONCLUSÃO 

 
Esse projeto realizou e análise de proposta de mineração de grafos usando ontologia 

em que se contempla a ideia de integrar os padrões de grafos minerados a recursos de uma 
ontologia, que foi enriquecida com regras SWRL, a fim de possibilitar uma interpretação mais 
eficiente das informações extraídas dos domínios modelados como grafo, maximizando o poder 
de interpretação do usuário. 

Com o objetivo de analisar a proposta foram realizados testes com dados de 
compostos químicos selecionados da base de dados Chem-Blast, evidenciando um avanço na 
interpretação dos padrões minerados, onde informações adicionais a cerca dos padrões 
(fragmentos moleculares) foram exibidas e apresentadas de forma mais perceptível ao usuário.  

Em virtude do que foi mencionado e abordado neste trabalho pode-se concluir que 
uma representação baseada em grafo é suficientemente flexível para modelar domínios 
estruturais, que a mineração de grafos pode viabilizar diferentes descobertas sobre estas bases de 
grafos e que ontologias são de grande importância e contribuição para uma mediação semântica, 
contribuindo e maximizando a interpretação do usuário neste conjunto de grafos. 

A revisão bibliográfica contribuiu de forma significativa por permitir maximizar o 
que está sendo estudado e proposto em diferentes áreas de pesquisas, além de contribuir para a 
interdisciplinaridade, visto que isso exigiu busca por problemas e aplicações reais para a 
modelagem dos dados e a construção da ontologia, o que proporcionou a superação de algumas 
das dificuldades encontrada pela falta de conhecimento do domínio. 
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OTIMIZAÇAO DO PROCESSO PARA OBTENÇAO DE CONCENTRADO PROTÉICO 
DE AGUAPÉ (Eichhornia crassipes) USANDO TECNICAS QUIMIOMETRICAS. 

 
Antônio Alex de Lima Silva1·, Lázaro Tavares de Farias1 Luiz Di Sousa2, 

 Daniel Freitas Freire Martins3 
 
 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi determinar as condições ideais para a extração de 
proteínas através do uso da quimiometria usando um planejamento fatorial 24 com repetição, na 
extração de concentrado protéico do aguapé (Eichhornia crassipes) do rio Apodi/Mossoró. As 
Plantas foram coletadas e levadas ao laboratório de físico-química da UERN, e foram separadas as 
folhas (limbo + pecíolo) das raízes, em seguida foram lavadas com água de torneira e enxaguadas 
com água destilada. Posteriormente, foram secas a 60°C e em seguida trituradas em liquidificador 
com laminas de aço inoxidável e armazenadas para posterior extração do concentrado protéico. Para 
a extração do concentrado protéico foi realizado primeiramente o processo de otimização do 
procedimento experimental utilizando um planejamento fatorial 24 com repetição, apresentando 2 
níveis e 4 fatores. Os resultados permitiram determinar as condições ideais que foram pH = 13,  pH 
de precipitação = 4, temperatura ambiente e tempo de extração de 30min.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Concentrado Protéico,  Eichhornia Crassipes,quimiometria, otimização da 
extracao. 
 
INTRODUÇÃO 
 

As rações utilizadas na aqüicultura, além de atenderem às exigências nutricionais das 
espécies, devem proporcionar reduzidos excedentes de nutrientes, visando minimizar os impactos 
negativos sobre os sistemas de criação e os ecossistemas aquáticos (Valenti, 2000; Henry-Silva, 
2001). Os princípios que devem nortear o desenvolvimento de dietas com baixa carga poluente são 
a digestibilidade elevada dos ingredientes, a aceitabilidade da ração pelos organismos criados, o 
balanço adequado dos nutrientes, a estabilidade elevada do pélete e o tamanho compatível com a 
capacidade de ingestão dos organismos aquáticos (Midlen & Redding, 1998). 

Nas próximas décadas, novas oportunidades devem surgir com os avanços na investigação e 
no desenvolvimento de tecnologias em aqüicultura e um dos aspectos promissores envolve a 
utilização de plantas aquáticas como fonte de nutrientes em atividades de piscicultura (El-Sayed, 
1999; NACA/ FAO, 2000).  

Alguns trabalhos na bibliografia mostram bons resultados em relação ao teor de proteínas 
bruta nas macrófitas (MEDEIROS, SABAA SRUR, ROQUETTE, 1999; MARTINS, 2009; SILVA, 
et al 2011) nutriente essencial em uma ração, o que torna possível a produção de um concentrado 
protéico que pode ser usado como aditivo nas rações animais. 

SILVA, et al 2011, mostra a um método simples de concentrar as proteína das macrófitas, 
além de resultados satisfatórios quanto a determinação do teor de proteína bruta e nitrogênio total 
no concentrado protéico obtido. A extração do concentrado de proteínas em apenas 2 faixas de pH 
torna possível a otimização da técnica através da quimiometria, que é uma área que se refere à 

                                                           
1  Discente do curso de Lic. Em Química da Faculdade de Ciências Exatas de Naturais, Campus Central UERN- E-mail: 
alex_rodrigues15@hotmail.com 
2  Doutor em Eng. De Materiais, Docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais Campus 
Central, UERN – E-mail: luizuern.bol.com.br 
3  Mestre em Química, Docente da Universidade Federal Rural do Semi-árido - UFERSA , Campus Caraúbas,  - E-mail: 
dffm@ufersa.edu.br 
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aplicação de métodos estatísticos e matemáticos, assim como aqueles baseados em lógica 
matemática a problemas de origem química. Um exemplo prático proposto neste trabalho é a 
utilização de um planejamento fatorial a fim de otimizar o processo de obtenção da proteína pelo 
método isoelétrico já descrito na literatura. 

No sentido estrito, a quimiometria começou formalmente na primeira metade da década de 
1970, mas só se firmou definitivamente quando o computador passou a fazer parte dos laboratórios 
de química. De forma mais ampla, há quem argumente que a combinação de química com 
estatística começou muito antes, com os trabalhos do químico cervejeiro que se denominava 
Student (BARROS NETO, SCARMINIO, BRUNS, 2006). 

A sua aplicação vem crescendo no decorrer dos anos em diversas áreas, podendo ser 
constatada através dos inúmeros trabalhos que são publicados, como por exemplo, o realizado por 
CESTARI et al, 2007, no qual utilizou um planejamento fatorial 23 para avaliar a remoção 
quantitativa do corante índigo carmim de soluções aquosas com quitosana. Neste experimento, os 
fatores utilizados foram a massa de quitosana, a concentração do corante e a temperatura, sempre 
em dois níveis. Os resultados mostram que há um efeito antagônico de interação significativo entre 
a massa da quitosana e a temperatura (CESTARI, VIEIRA, TAVARES, 2007).  

Outro trabalho que utiliza técnicas quimiométricas é o apresentado por FERREIRA et al, 
2007, onde o mesmo procurou descrever fundamentos, vantagens e limitações do programa BBD 
(Box-Behnken design) utilizado para a otimização de métodos analíticos (FERREIRA ET AL, 
2007). O uso de quitosana também foi testado na remoção de Cu2+ e Co2+ de soluções aquosas por 
meio de um planejamento fatorial 23(CESTARI, VIEIRA, OLIVEIRA, BRUNS, 2006). A partir dos 
resultados obtidos constatou-se especialmente que há uma maior preferência quantitativa da 
quitosana pelo Cu2+ em relação ao Co2+, e que o aumento da massa da quitosana diminui a razão 
massa de íon adsorvido/massa de quitosana para ambos os metais (CESTARI, VIEIRA, 
OLIVEIRA, BRUNS, 2006). 

SANTOS et al, 2004, realizaram estudos fazendo uso de um planejamento fatorial 23 e da 
análise de superfície de resposta a fim de otimizar a síntese do N-carboxibutilquitosana. Para isto, 
eles variaram a razão molar ácido levulinico/quitosana entre 1.00 e 3.00, a razão molar borohidreto 
de sódio/quitosana de 0.50 para 1.00, e o sinal do espectro 1H NMR em 1.0 e 2.5 ppm foi usado 
para monitorar o sistema de reação (SANTOS, SILVA, FERREIRA, BRUNS, 2004).  

As técnicas Quimiométricas também possuem vasta aplicabilidade na cromatografia. Um 
exemplo é o trabalho realizado por PENTEADO, BRUNS E CARVALHO, onde os mesmos 
utilizaram um planejamento fatorial para obter os valores ótimos para os principais parâmetros 
operacionais na análise de alquilbenzenos lineares em detergentes utilizando a microextração em 
fase sólida (PENTEADO, BRUNS E CARVALHO, 2006).  

Outro trabalho relacionado foi feito por FERREIRA et al, 2007, onde os mesmos 
descreveram fundamentos e aplicações de técnicas estatísticas multivariadas para otimização de 
sistemas cromatográficos (FERREIRA et al, 2007). 

Portanto, é bastante comum encontrarmos em laboratórios, indústrias químicas, dentre 
outros, situações em que o experimentador tem que avaliar diversas propriedades ao mesmo tempo, 
onde as mesmas são influenciadas por muitos fatores experimentais. Usando planejamentos 
experimentais baseados em princípios estatísticos, os pesquisadores podem extrair do sistema em 
estudo o máximo de informação útil, realizando um número mínimo de experimentos (BARROS 
NETO, SCARMINIO, BRUNS, 2007). Tendo em vista isso o presente trabalho tem o objetivo de 
Produzir e testar através de um planejamento fatorial 24 com repetição, as condições ideais para a 
concentração de proteínas em uma ração para peixe a partir de concentrado protéico extraído do 
aguapé (Eichhornia crassipes) do rio Apodi/Mossoró. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

Inicialmente foi feita a coleta das amostras em um trecho do Rio Apodi/Mossoró que corta a 
cidade de Mossoró. Após coletadas, as plantas foram armazenadas em sacos plásticos com um 
pouco de água dos próprios locais e levadas ao laboratório de físico-química da UERN, onde foram 
separadas as folhas (limbo + pecíolo) das raízes, ambas lavadas com água da torneia e enxaguadas 
exaustivamente com água destilada. Vale destacar que para este trabalho foram utilizadas apenas as 
folhas das macrófitas, visto que trabalhos anteriores (MARTINS, 2009; MEDEIROS, SABAA 
SRUR, ROQUETTE,1999) mostraram que as folhas são mais ricas em proteínas do que as raízes. 

As folhas úmidas e limpas foram colocadas em sacos de papel e secas em estufa com 
circulação de ar forçado a 60 °C até peso constante (aproximadamente 6 dias). Depois de secas, as 
folhas foram trituradas em liquidificador com lâminas de aço inoxidável e armazenadas em frascos 
de plástico para análises posteriores. 

 
Extração do concentrado protéico: 

 
O processo de produção do concentrado protéico consiste no método isoelétrico, onde a 

proteína contida no tecido vegetal é solubilizada em meio alcalino com uma solução de NaOH 1,0 
mol/L e depois precipitada em meio ácido com uma solução de HCl 1,0 mol/L. 

Para a extração do concentrado protéico foi realizado primeiramente o processo de 
otimização do procedimento experimental utilizando um planejamento fatorial 24 com repetição, 
apresentando 2 níveis e 4 fatores os quais são apresentados na tabela a seguir (Tabela 1): 

 
Tabela 1: Fatores e níveis utilizados no experimento. 
 

Fatores Níveis 
pH de solubilização (1) 9,0 (-) 13,0 (+) 

Temperatura de solubilização (2) Ambiente (-) 60°C (+) 
Tempo de reação (3) 15 min (-) 30 min (+) 

pH de precipitação (4) 4,0 (-) 5,0 (+) 
 

Em seguida construiu-se a tabela dos coeficientes de contraste para um planejamento fatorial 
24 (Ver Tabela 2) e, a partir desta, obteve-se as combinações a serem realizadas nos ensaios (Tabela 
3). 
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Tabela 2: Coeficientes de contraste para um fatorial 24. 
 

1 2 3 4 12 13 14 23 24 34 123 124 134 234 1234 
-1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 
-1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 
1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 
-1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 
1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 
-1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 
1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 
1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 
-1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 
1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 
-1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 
1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 
-1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Tabela 3: Ensaios que foram realizados em função das combinações dos diferentes fatores e níveis 

para um fatorial 24. 
 

Ensaio 1 2 3 4 
1 9,0 Amb. 15min 4,0 
2 13,0 Amb. 15min 4,0 
3 9,0 60°C 15min 4,0 
4 13,0 60°C 15min 4,0 
5 9,0 Amb. 30min 4,0 
6 13,0 Amb. 30min 4,0 
7 9,0 60°C 30min 4,0 
8 13,0 60°C 30min 4,0 
9 9,0 Amb. 15min 5,0 
10 13,0 Amb. 15min 5,0 
11 9,0 60°C 15min 5,0 
12 13,0 60°C 15min 5,0 
13 9,0 Amb. 30min 5,0 
14 13,0 Amb. 30min 5,0 
15 9,0 60°C 30min 5,0 
16 13,0 60°C 30min 5,0 

 
Fez-se então um sorteio com o objetivo de se determinar a ordem de realização dos ensaios e 

em seguida iniciou-se os experimentos, sempre em duplicata. 
Após a realização dos mesmos, foi determinado as melhores condições de produção do 

concentrado e a partir daí deu-se a produção do mesmo em grande escala a fim de se obter 
quantidades suficientes para a produção da ração de acordo com o seguinte procedimento. 

Pesou-se aproximadamente 10 g do triturado das folhas em um béquer, acrescentou-se cerca 
de 200 mL de água destilada e homogeneizou-se como o auxílio de um bastão de vidro. Colocou-se 

Anais do VIII SIC 234

ISBN 978-85-7621-051-1



  
 

o béquer no agitador magnético e iniciou-se o processo de adição de uma solução de hidróxido de 
sódio (NaOH 1,0 M) até a solução atingir pH = 13. Após atingir o pH desejado, deixou-se a mistura 
em agitação po 30 minutos. Logo após filtrou-se a mesma utilizando um funil simples e papel de 
filtro qualitativo. Ao filtrado, acrescentou-se solução de ácido clorídrico (HCl 0,1 M) até atingir pH 
= 4,0 (ponto isoelétrico da proteína). Após o processo de precipitação, aqueceu-se a mistura a 40 °C 
durante 5 minutos para que houvesse a floculação da proteína e assim fosse facilitado o processo de 
precipitação. Aguardou-se resfriar a temperatura ambiente e deixou-se em repouso na geladeira 
durante 24 hs. Após este período de descanso, retirou-se o sobrenadante e secou-se o concentrado 
obtido à 60°C em estufa com circulação forçada de ar até obtenção da proteína sólida. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

De acordo com BARROS NETO et al. (1996), o planejamento fatorial é um dos métodos 
mais indicados quando se deseja estudar os efeitos de duas ou mais variáveis de influência, sendo 
que em cada tentativa ou réplica, todas as combinações possíveis dos níveis de cada variável são 
investigadas. 

Desta forma, os dezesseis ensaios foram realizados aleatoriamente após um sorteio da ordem 
de execução dos mesmos, onde os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 4. 
 

Tabela 4: Resultados dos ensaios. 

Ensaio Resposta 1 Resposta 2 Média 
1 2,54 2,52 2,53 
2 9,84 8,02 8,93 
3 3,30 4,16 3,73 
4 7,89 7,96 7,92 
5 1,03 2,25 1,64 
6 12,34 11,44 11,89 
7 3,46 1,75 2,60 
8 7,62 7,92 7,77 
9 4,30 1,17 2,74 
10 7,71 5,01 6,36 
11 2,67 3,22 2,95 
12 12,23 12,19 12,21 
13 1,40 2,40 1,90 
14 5,87 5,34 5,61 
15 3,65 1,81 2,73 
16 12,39 11,44 11,92 

 
Através de uma planilha produzida com o intuito de agilizar os cálculos envolvidos foram 

obtidos os resultados dos efeitos de primeira, segunda, terceira e quarta ordem, o erro padrão 
realtivo ao mesmo e o produto do erro pelo t de student para se ter uma ideia mais concreta sobre 
quais fatores e níveis são mais significativos Ver Tabelas 5 e 6). 

 
Tabela 5: Valores do erro e do produto do mesmo pelo t de student. 

 
Erro Erro*t de student 

0,3551 0,7528 
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Tabela 6: Efeitos de primeira, segunda, terceira e quarta ordem. 
 

Efeitos 1 2 3 4 12 13 14 23 24 34 123 124 134 234 1234 
6,47 1,28 -0,16 -0,077 0,48 0,60 -0,03 -0,28 2,02 -0,36 -0,38 2,30 -0,60 0,55 0,34 

 
Comparando-se os valores dos efeitos de primeira, segunta, terceira e quarta ordem pelo 

produto de erro pelo t de student, pode-se observar que os efeitos significativos são apenas o pH de 
extração (1), temperatura de extração (2), os efeitos de interação 24 e 124, sendo o segundo e 
terceiro efeitos citados podendo serem desconsiderados em função dos valores dos efeitos se 
apresentarem apenas um pouco superiores ao valor do produto do erro pelo t de student. Portanto, 
estes efeitos não apresentam influências significativas nas respostas dos ensaios. 

Outra forma de visualizar o comportamento apresentado anteriormente é analisando a 
Tabela 7: 
 

Tabela 7: Ensaios e médias dos resultados. Valores com a mesma letra (a, b, c ou d) estão 
relacionados. 

 
1 2 3 4 Média 

9,0 (-) a Amb. (-) 15min (-) 4,0 (-) 2,53 a 
13,0 (+) a Amb. (-) 15min (-) 4,0 (-) 8,93 a 

9,0 (-) 60°C (+) 15min (-) 4,0 (-) 3,73 
13,0 (+) 60°C (+) 15min (-) 4,0 (-) 7,92 
9,0 (-) d Amb. (-) bd 30min (+) 4,0 (-) d 1,64 bd 
13,0 (+) Amb. (-) c 30min (+) 4,0 (-) c 11,89 c 
9,0 (-) 60°C (+) b 30min (+) 4,0 (-) 2,60 b 

13,0 (+) 60°C (+) 30min (+) 4,0 (-) 7,77 
9,0 (-) Amb. (-) 15min (-) 5,0 (+) 2,74 

13,0 (+) Amb. (-) 15min (-) 5,0 (+) 6,36 
9,0 (-) 60°C (+) 15min (-) 5,0 (+) 2,95 

13,0 (+) 60°C (+) 15min (-) 5,0 (+) 12,21 
9,0 (-) Amb. (-) 30min (+) 5,0 (+) 1,90 

13,0 (+) Amb. (-) 30min (+) 5,0 (+) 5,61 
9,0 (-) 60°C (+) 30min (+) 5,0 (+) 2,73 

13,0 (+) d 60°C (+) cd 30min (+) 5,0 (+) cd 11,92 cd 
 

Para o fator 1 (pH de extração) pode-se observar que ao se passar de um nível (-) para um 
nível (+) (LETRA A), há um aumento bastante significativo na resposta dos ensaios. Este 
comportamento confirma a observação citada anteriormente a respeito da significância deste fator. 

Considerando o fator 2 (temperatura de extração) (LETRA B) e o efeito de interação entre 
os fatores 2 e 4 (LETRA C), quando se passa de um nível (-) para um nível (+) observa-se que não 
há um aumento significativo nas respostas, indicando a baixa influencia destes fatores nas respostas 
dos experimentos. 

Já para o efeito de interação de terceira ordem 124 (LETRA D) podemos constatar um 
aumento significativo na resposta obtida quando se passa de um nível (-) para um nível (+) 
indicando assim um efeito bastante significativo nas mesmas. 
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CONCLUSÃO 
 

Levando consideração os resultados obtidos pode-se constatar que o pH de extração ideal da 
proteína bruta presente no tecido vegetal é o pH = 13, onde se consegue extrair um percentual maior 
em massa do analito em estudo. Todos os outros fatores não apresentaram significância quando 
trabalhados de forma individual. No entanto, existem efeitos de interação entre os mesmos que 
devem ser considerados, como já citado, o efeito de interação 124. 

Portanto, considerando todas estas observações, as melhores condições para a produção do 
concentrado protéico são: 

· pH de extração = 13; 
· Temperatura de extração = Ambiente (Já que não há diferenciação nas respostas entre ambas 

quando o tempo de reação é de 30 minutos); 
· Tempo de reação = 30 minutos (Com 15 minutos teria que haver aquecimento, o que torna o 

processo menos viável em termos de praticidade  e de economia); 
· pH de precipitação = 4 (Com pH = 5 teria que haver aquecimento para se obter uma melhor 

resposta, o que tornaria inviável como que já foi citado). 
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PREPARAÇÃO E ESTUDO DAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS E ELETRÔNICAS DE  
NANOCOMPÓSITOS DE CoFe2O4/Ag 

 
 Antônia Veruska Benevides Pinheiro1, Francisco Holanda Soares Junior2, João Maria Soares3 

 
 

RESUMO: Pelo método de coprecipitação foi produzida uma série de quatro amostras do 
nanocompósito de (CoFe2O4)XAg100-X com 11 ≤ x ≤ 90. Onde o tamanho médio das partículas de 
CoFe2O4 variaram de 7 a 10 nm e das partículas de Ag de 7 a 13 nm. Foram realizadas analises 
termogravimétricas com a finalidade de observar a perda de massa da quitosana com o aumento da 
temperatura. Foram separados pós de cada amostra para confecção de pastilhas, para serem feitas 
análises elétricas, e o restante do pó foi analisado por Difração de raios-X, que após o refinamento 
Reitveld das medidas podemos identificar as fases do nanocompósito Ag e CoFe2O4 cujos grupos 
espaciais são: Fm-3m e Fd-3m:1, respectivamente. Essas amostras também passaram por análise de 
Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), onde podemos perceber uma distribuição das 
partículas de CoFe2O4  e de Ag. Após a caracterização estrutural, as amostras foram submetidas à 
magnetometria de amostra vibrante (MAV) e espectroscopia Mössbauer. As medidas de 
magnetização, tomadas na temperatura ambiente, indicam campo coercitivo (Hc) crescendo com a 
percentagem de ferrita de cobalto, Hc = 38 - 99 Oe. Medidas de Espectroscopia Mössbauer, à 
temperatura ambiente, apresentam a presença de partículas superparamagnéticas e bloqueadas 
dependendo da concentração de CoFe2O4 no nanocompósito. Medidas elétricas mostram que a 
resistividade elétrica aumenta exponencialmente com a percentagem de CoFe2O4 e a amostra com x 
= 90 é um isolante. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Coprecipitação; nanocompósito; superparamagnéticas. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 As nanopartículas de ferrita são muito importantes para indústria por causa de suas 
propriedades elétricas, magnéticas e óticas, possibilitando várias aplicações tecnológicas, 
ambientais e biomédicas. Em particular, as nanopartículas de ferrita de cobalto são bastante 
valorizadas devido a sua aplicabilidade em dispositivos de gravação magnética, imagem de 
ressonância magnética, carregadores de fármacos, ferrofluidos e spintrônica ver em S. Neveu-Prin et 
al. (1993), F. Gazeau et al. (1997), E. Tirosh et al. (2006), S. Q. Tang et al. (2011), Z. Zhang et al. (2005), P. 
K. Prabhakar et al. (2011), Y. Meng et al. (2008), M. S. Tomar et al. (2005), S. W. Lee et al. (2007), e D. H. 
Kim et al. (2008). Além disso, estudos recentes sugerem novas aplicações para a ferrita de cobalto, 
especialmente quando elas são combinadas com metais nobres como Au ou Ag. Nanocompósitos de 
CoFe2O4/Ag foram usados para aumentar a reposta magneto-ótica em Y. Li, Q. Zhang et al. (2005), 
estrutura núcleo/casca de  CoFe2O4@Ag para aumentar a luminescência em W. Shi, H. Wang et al. 
(2011), nanofios condutores de nanopartículas de Au/CoFe2O4 para aplicações como biosensores em 
J. Jimenez et al. (2008). 

Neste trabalho, nós desenvolvemos um processo de síntese tipo coprecipitação em meio 
básico com a finalidade de produzir simultaneamente nanopartículas de CoFe2O4 e Ag com 
tamanhos médios de 7 a 13 nm. Neste processo, os íons metálicos se ligam aos grupos aminas do 
                                                           
1 Discente do curso de Física da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais- FANAT, Departamento de Física, Campus Central, 
UERN. E-mail: veuskinhabenevides@hotmail.com  
2 Discente do Mestrado em Física da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais- FANAT, Departamento de Física, Campus Central, 
UERN. E-mail: Franciscoholandasoares@hotmail.com 
3 Doutor em Física, docente do Departamento de Física da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais - FANAT, Campus Central, 
UERN. E-mail: joaomsoares@gmail.com  
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biopolímero quitosana por coordenação iônica inibindo processos de difusão atômica durante a 
coprecipitação no meio básico. As nanopartículas formadas no processo de síntese podem ter 
estreita distribuição de tamanhos. Medidas de magnetização versus temperatura mostram que a 
temperatura de bloqueio de CoFe2O4, neste nanocompósito, está em torno da temperatura ambiente. 
Também realizamos medidas de resistividade elétrica em função da temperatura em pastilhas 
sinterizadas a partir do pó destas amostras. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os nanocompósitos de (CoFe2O4)xAg100-x foram obtidos pelo método de coprecipitação. 
Onde sais de ferro, de cobalto e de prata foram inicialmente adicionados a um meio polimérico. A 
síntese foi realizada a partir de uma solução de partida composta por um biopolímero chamado 
quitosana. A quitosana atua como molde organizador com baixo grau de dispersão e ausência de 
aglomerados (J. M. SOARES, 2004). A solução de quitosana foi feita a partir da diluição de 2% de 
quitosana em uma solução de água deionizada com 5% de ácido cítrico, ao qual foram adicionados 
nitratos de ferro nanohidratado (Fe(NO3)3.9H2O), nitrato de cobalto hexa-hidratado 
(Co(NO3)2.6H2O) e nitrato de prata (AgNO3). Essa solução que será chamada de solução 1 foi 
submetida a um processo de agitação magnética até a mistura total dos sais. Uma segunda solução 
foi preparada à base de água deionizada, hidróxido de sódio (NaOH) e um reticulante denominado 
glutardialdeído. Tal solução foi aquecida em banho-maria a 70°C, onde deu início ao gotejamento 
total da solução 1 na segunda solução. Após o gotejamento a junção das duas soluções ficou em 
repouso por 18h a temperatura ambiente, e depois começou o processo de lavagem do precipitado 
com água deionizada até atingir pH em torno de 8 e 9, em seguida a amostra foi levada para a estufa 
para secar a 60ºC por 4h. Foram feitas quatro amostras variando a concentração dos sais (ver Tabela 
1), onde os nitratos foram misturados na solução de quitosana em uma proporção de 25 ml da 
solução de quitosana para 2 g de sais totais. 

Parte dos pós de cada amostra foi calcinada à 350ºC por 1h, para eliminar a quitosana. 
Uma massa de 100 mg dos pós, agora calcinados, foram prensados na forma de pastilha com uma 
pressão de 3 Ton. Em seguida as mesmas foram levadas ao forno para sinterizar a 450 ºC por 2h. 
                 Para verificar a perda de massa do polímero quitosana, que a princípio revestia as 
nanopartículas, foram realizadas também medidas de análise termogravimétrica (TGA) da 
Shimadzu, modelo TGA-50. A caracterização estrutural das amostras foi feita com o difratômetro 
de raios-X da Rigaku modelo Miniflex II, com fonte de radiação Cu-Kα, que tem comprimento de 
onda de 1,5418Å. Imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) e análise elementar 
por espectroscopia de energia dispersiva (EDS) foram feitas num microscópio da marca Phillips 
modelo CM 200. 
                 As propriedades magnéticas foram medidas com o Magnetômetro de Amostra Vibrante 
com autonomia para medidas magnéticas em campos de 1,4 T numa faixa de temperatura de 9-
325K e num Sistema de Medidas de Propriedades Físicas (PPMS) da empresa Quantum Design, 
modelo Evercool II. Espectros Mössbauer a temperatura ambiente foram obtidos num 
espectrômetro da empresa Wiessel com fonte de 57Co: Rh  e atividade radioativa de 50 mCi. Foram 
realizadas medidas de resistividade elétrica versus temperatura e campo magnético dc, usando o 
método das quatro pontas. 

Tabela 1 – Dados das amostras. 
Amostra Ag (%) CoFe2O4 (%) Fator Co(g) Fe(g) Ag(g) 

1 90 10 7,61 0,2175 0,6188 1,1630 
2 70 30 4,46 0,3820 1,0880 0,5300 
3 50 50 3,15 0,4490 1,2800 0,2670 
4 10 90 1,99 0,5120 1,4560 0,0338 

Fonte: Laboratório de Análises Magnéticas e Ópticas – LAMOp - UERN 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
                 Para estudo das propriedades magnéticas destes nanocompósitos não é desejada a 
presença da quitosana. Assim, com a finalidade de obtermos a temperatura ideal para a eliminação 
da quitosana e ao mesmo tempo não desencadear uma difusão entre as nanopartículas (SOARES F. 
H. J., 2012), utilizou-se medidas termogravimétricas em função da temperatura, onde podemos ver 
na Figura 1, que a temperatura em que a perda de massa se dar em maior abundância é a partir de 
200 ºC até em torno de 350 ºC. 
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Figura 1 - Análises termogravimétricas para as amostras AM1, AM2, AM3 e AM4, LACAM – Lab. de Combustíveis, 
ambiente e materiais - UERN. 
 
                 A caracterização estrutural foi realizada inicialmente através da difração de raios-X. 
Podemos observar os difratogramas de raios-X na Figura 2, para amostras do pó precursor com o 
biopolímero e para as amostras calcinadas a uma temperatura de 350 ºC. Na Figura 3 podem ser 
vistos os difratogramas de raios-X das pastilhas confeccionadas a partir do pó calcinado de cada 
amostra. 
                 A partir dos difratogramas fizemos o refinamento Rietveld de cada uma das amostras 
com o auxílio do programa MAUD (Material Analysis Using Difraction). As fases cristalinas 
identificadas por DRX do nanocompósito são Ag e CoFe2O4 cujos grupos espaciais são: Fm-3m e 
Fd-3m:1, respectivamente. Uma vez feitos os refinamentos destas amostras, foram obtidos os 
diâmetros médios para a ferrita de cobalto e também para a prata (ver Tabela 2). 
 

Tabela 2 – Dados das amostras obtidas a partir do refinamento. 

Amostra 
Dm (nm) Concentração (%) 

CoFe
2
O

4
 Ag CoFe

2
O

4
 Ag 

Am 1 8.5 8.6 11.0 89.0 
Am 2 10.0 8.7 34.0 66.0 
Am 3 10.1 7.0 85.0 15.0 
Am 4 9.5 13.6 90.0 10.0 

Fonte: Laboratório de Análises Magnéticas e Ópticas – LAMOp - UERN 
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Figura 3 - Difratogramas de Raio-X de todas as 
Pastilhas,  LAMOp – UERN. 

A Figura 4 mostra as micrografias de TEM para a amostra AM1, a imagem mostra clusters 
formados por nanopartículas com tamanhos uniformes. Os resultados de EDS obtidos destas 
imagens mostra que a amostra AM1 é composta principalmente de partículas de Ag. Embora o 
histograma de tamanhos de partícula não distingue os tipos de partículas (Ag e CoFe2O4) na 
amostra AM1, os resultados das variações de tamanho estão consistentes com os obtidos por 
DRX’s. 
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 Figura 2 - Resultado de difração de raios-X das 
amostras, LAMOp – UERN. 

 

Figura 4: (a) Imagem de MET para a amostra AM1, (b) histograma de tamanhos de partícula obtido a partir da 
imagem de MET e (c) padrões de EDS. Laboratório de Microscopia Eletrônica – Instituto de Física, USP. 
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       Na figura 5, podemos observar resultados de ciclos de histerese magnética a 
temperatura ambiente de todas as amostras, onde aparece um aumento na magnetização da amostra 
AM1 para a AM4, que pode ser compreendida pela maior concentração de CoFe2O4. 
                 Na figura 6 podemos observar resultados obtidos de medidas de Espectrometria de 
Mössbauer para todas as amostras, onde observamos a formação de um dubleto nas três primeiras 
amostras AM1, AM2 e AM3, e na amostra AM4 aparece uma superposição de subespectro 
paramagnético e magnético.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 - Ciclos de histerese medidos a temperatura 
ambiente de todas as amostras, LAMOp – UERN. 

Figura 6 – Espectros das amostras AM1, AM2, AM3 e 
AM4, LAMOP – UERN. 

Podendo assim, caracterizar as amostras AM1, AM2 e AM3 como sendo superparamagnéticas a 
temperatura ambiente e a AM4 como magneticamente bloqueada. 

Medidas de magnetização Field-Cooling (FC) e Zero Field-Cooling (ZFC) são mostradas na 
Figura 7, onde notamos que a temperatura de bloqueio para amostra AM1 está em torno de 300 K e 
para a amostra AM2 está acima de 325 K. 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7 - Medidas de ZFC e FC para AM1 e AM2, LAMOp - UERN. 

            A figura 8 apresenta MxH para todas as pastilhas à temperatura ambiente (300 K). A medida 
de magnetização mostra que o campo máximo (MHmax) varia de 3,2 emu/g para AM1 até 29,0 
emu/g para a amostra AM4. 
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Figura 8 – MxH das pastilhas, LAMOP - UERN.                         Figura 9- Resistência versus concentração da CoFe2O4.     
LAMOp - UERN. 

 
                 A figura 8 mostra que a resistência elétrica varia exponencialmente com a concentração 
de CoFe2O4. A figura 9(a) apresenta a variação da resistência elétrica com a temperatura e a 9(b) 
mostra a magnetorresistência versus a temperatura da amostra AM4. 

Figura 9 – Resistência versus temperatura da amostra AM4, LAMOp – UERN.

CONCLUSÃO 

                 Em temperatura ambiente as histereses mostraram um crescimento de grandezas 
magnéticas como magnetização de saturação (Ms), coercividade (Hc) e magnetização remanente (Mr) 
de acordo com o aumento da concentração de ferrita de cobalto nas amostras. Diante de valores tão 
pequenos da coercividade nas amostras AM1, AM2 e AM3 é possível sugerir que a maioria das 
partículas está no estado superparamagnético e uma pequena quantidade está no estado bloqueado. 
Isso é resultante da distribuição do tamanho de partículas e do efeito das interações interpartículas 
quando aumentamos a quantidade de partículas de CoFe2O4 no nanocompósito. Os espectros 
Mössbauer indicam que as partículas de CoFe2O4 das amostras AM1, AM2 e AM3 são 
superparamagnéticas e as da amostra AM4  estão bloqueadas. 
                  A partir do pó sintetizado, pastilhas foram fabricadas e submetidas à caracterização 
estrutural, magnética e eletrônica. Na caracterização magnética as pastilhas 01, 02 e 03 
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apresentaram pequena coercividade e foram classificadas como superparamagnética. A 
magnetização e a remanência cresceram com as concentrações de ferrita de cobalto. Medidas de 
magnetoresistência versus temperatura mostram uma variação máxima de 11 % com campo 
aplicado de 10 kOe, em 10 K. 
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QUANTIFICAÇÃO DE NITRATOS E NITRITOS DESTINADOS À 
QUALIDADE DAS ÁGUAS DE ABASTECIMENTO PROVENIENTES DOS 
BEBEDOUROS UTILIZADOS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE (UERN) 

Avelina de Fátima Oliveira Silva1 ; Bergson da Cunha Rodrigues2; Amanda Aparecida 
de Lima Enéas3 

RESUMO: São diversas as fontes de nitrogênio nas águas naturais. Os esgotos 
sanitários constituem em geral a principal fonte, lançando nas águas nitrogênio orgânico 
devido à presença de proteínas e nitrogênio amoniacal, devido à hidrólise sofrida pela 
uréia na água. Alguns efluentes industriais também concorrem para as descargas de 
nitrogênio orgânico e amoniacal nas águas, como algumas indústrias químicas, 
petroquímicas, siderúrgicas, farmacêuticas, de conservas alimentícias, matadouros e 
frigoríficos, etc. O objetivo deste projeto é quantificar a concentração de nitrato, nitrito 
e pH das águas de abastecimento dos bebedouros da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN), através do método baseado na Espectroscopia UV/VISIVEL. 

PALAVRAS-CHAVE: Águas de abastecimento; Bebedouros, Nitrato e Nitrito. 

INTRODUÇÃO 

 O nitrogênio é encontrado na água sob a forma de várias espécies químicas 
diferentes, na dependência do seu estado de oxidação (NOX). Provavelmente, o ânion 
nitrato é a forma iônica mais estável nas condições existentes nas águas superficiais, por 
ser a sua forma mais oxidada. 

 Pela sua relação muito estreita com o ciclo da vida, as concentrações de nitrato 
na água acabam sendo fortemente influenciadas pelas atividades das plantas e animais 
próximos e, além disso, a atividade bacteriana é fator determinante do teor de nitratos 
numa água. 

 Em uma água bruta os teores de nitrato e nitrito usualmente não passam de 1,00 
mg.L-1 como nitrogênio. Na cloração (excessiva) da água, sendo o cloro um agente 
oxidante, converte os nitritos em nitratos e esses teores elevados de nitrato causam 
problemas sanguíneos (metomoglobinemia), particularmente em crianças, prejudicando 
o transporte gasoso. É comum o aumento de nitratos e nitritos em poços rurais pouco 
profundos próximos a fossas sépticas e estábulos ou plantações que usam fertilizantes. 
O nitrito e o nitrato têm sido considerados contaminantes ambientais de larga escala. O 
conhecimento dos teores dos íons NO3- e NO2- tem despertado grande interesse na 
sociedade, uma vez que a grande concentração tem causado problemas ao meio 
ambiente e a saúde humana (MELLO, 1999). 
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 A metomoglobinemia parece estar associada com o fato do pH estomacal de 
determinadas crianças ser maior ou igual a 4,00 permitindo que nitrobactérias se 
desenvolvam no intestino delgado, reduzindo o nitrato para nitrito, o qual é absorvido 
para a corrente sanguínea, reduzindo o teor de hemoglobina capazes de realizar o 
transporte de oxigênio e gás carbônico, provocando então asfixia. A fim de controlar os 
efeitos desses íons o Brasil estabeleceu limites máximos de concentração nas águas de 
consumo humano. Esses limites estão definidos pela Resolução CONAMA 357 (2005) 
e pela Portaria do Ministério da Saúde No 518/2004. Os valores máximos dos íons 
nitrato (NO3-) é de 10,00 mg.L-1 e dos íons nitrito (NO2-) é de 1,00 mg.L-1. 

 Outro parâmetro físico-químico importante nas analises de água é o pH. O termo 
pH representa o potencial hidrogeniônico da solução, ou seja, representa a acidez 
/alcalinidade da solução, medida pela concentração de íons hidrogênio dessa solução. 
Na água, este fator é de excepcional importância, principalmente nos processos de 
tratamento. Na rotina dos laboratórios das estações de tratamento ele é medido e 
ajustado sempre que necessário para melhorar o processo de coagulação/floculação da 
água e também o controle da desinfecção. O valor do pH varia de 0 a 14. Abaixo de 7 a 
água é considerada ácida e acima de 7, alcalina. Água com pH 7 é neutra. A Portaria nº 
518/2004 do Ministério da Saúde recomenda que o pH da água seja mantido na faixa de 
6,0 a 9,5 no sistema de distribuição. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Fez-se um levantamento de quantos bebedouros há na instituição, assim como o 
mapeamento de cada local, nomeando cada bebedouro para facilitar as análises. As 
coletas foram feitas a cada trinta dias, em pontos estratégicos da Universidade, deixou-
se sair à água da torneira por uns 30 segundos antes da água ser coletada, minimizando 
a margem de erro nas análises, gerando uma maior representatividade para aquele ponto 
coletado. As amostras foram coletadas antes e pós-filtro e armazenadas na temperatura 
ambiente em frascos de polietileno com a capacidade 1,00 L. Estudos anteriores no 
próprio laboratório constatou que havendo manutenção na temperatura de coleta da 
amostra, evita-se a elevação da concentração do nitrato depois de coletada a amostra. 

 

  
Figura 1. Procedimento de coleta das águas depois do filtro. 
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A metodologia utilizada para as análises da água na detecção do nitrato, nitrito e 

pH estão descritas no Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater 
20º Ed. e os padrões de potabilidade estão descritos na  portaria: Nº 1.469 de 29 de 
dezembro de 2000 do Ministério da Saúde. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Após a obtenção dos resultados das amostras coletadas nos pontos dos 11 
bebedouros e feitas as análises no laboratório, foram selecionados os valores máximos e 
mínimos de Nitrato antes e depois do filtro, para comparar os valores obtidos desse 
parâmetro durante os meses, a fim de verificar a eficiência dos filtros dos referidos 
bebedouros. Pode-se observar que o mês que apresentou maior concentração de Nitrato 
nas amostras antes do filtro foi o mês de março, e menor concentração foi no mês Junho 
como mostra a figura 2. 
 

 
 
Figura 2: Valores de Nitrato das amostras coletadas antes do filtro. 

 

 
 
Figura 3: Valores de Nitrato das amostras coletadas depois do filtro. 
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Na figura 2 o valor máximo de Nitrato foi de 7,42 mg.L-1 no mês Março e o 
valor mínimo foi de 0,16 mg.L-1 para o Mês de Junho.  

Na figura 3 o valor máximo de Nitrato foi de 7,21 mg.L-1 no mês de Março e o 
valor mínimo foi de 0,20 mg.L-1 para o Mês de Junho.  

Isso nos mostra que não houve variação significativa antes e depois do filtro pra 
as concentrações do Nitrato.  

 

 

Figura 4: Valores de Nitrito das amostras coletadas antes do filtro 

 

 

   Figura 5: Valores de Nitrito das amostras coletadas depois do filtro. 
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Durante a realização da analise, quando todos os reagentes foram adicionados 
nos tubos de ensaios com as amostras de água na primeira e segunda coleta, não ocorreu 
mudança de coloração nas mesmas, isto pode ser explicado pelo fato de que a 
quantidade de nitrito foi estequeometricamente a mesma quantidade do reagente 
(sulfanilamida) adicionada, de acordo com Golterman (1969). 

 Enquanto nas outras coletas houve o aparecimento de uma coloração levemente 
rosada, isto indica o nitrito reagiu com a sulfanilamida e com o bicloridrato de (1-
nafitil) etilenodiamina, formando um composto nitrogenado colorido cuja fórmula ainda 
não é completamente conhecida. 

Bendschneider e Robison (1952) apresentaram duas possibilidades para o mecanismo 
desta reação. 

                                                                               NH2SO2C6H4N = NCNHCH2CH2NH(C10H7).2HCl+HCl                                

NH2SO2C6H4N ≡ NCl + C10H7NHCH2CH2NH2.2HCl→{ 

                                                                                                         NH2SO2C6H4N = NC10H6NHCH2CH2NH2.2HC l+ HCl  

Na figura 4 o valor máximo de Nitrito foi de 0,10 mg.L-1 no mês Abril e o valor 
mínimo foi de 0,00 mg.L-1 (zero) para o Meses de Maio, Junho e Julho.  

Na figura 5 o valor máximo de Nitrito foi de 0,10 mg.L-1 no mês de Abril e o 
valor mínimo foi de 0,00 mg.L-1 (zero) para o Meses de Março, Maio, Junho e Julho. 

 Isso também nos mostra que não houve variação significativa antes e depois do 
filtro pra as concentrações do Nitrito. 

 

 

  Figura 6: Medidas do potencial Hidrogeniônico antes do filtro 

Os valores dos potenciais Hidrogenionico coletadas antes do filtro em todas as 
analises feitas foram entre 7,99 a 8,61 como mostra a figura 6. 
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Figura 7: Medidas do potencial Hidrogeniônico depois do Filtro 

A Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde recomenda que o pH da água seja 
mantido na faixa de 6,0 a 9,5 no sistema de distribuição. Esse parâmetro objetiva 
minimizar os problemas de incrustação e corrosão das redes de distribuição. 

 

CONCLUSÃO 

 Verificou-se que as concentrações de nitrato, nitrito e pH das águas de 
abastecimento dos bebedouros da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN), através do método baseado na Espectroscopia UV/VISIVEL estão dentro do 
permitido pela legislação vigente com também o pH. Em razão do exposto, pode-se 
ainda afirmar que os valores quantificados não tiveram variação significativa, antes e 
depois dos filtros, estando às mesmas dentro dos padrões da portaria do ministério da 
Saúde.  
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RECONSTRUÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TEMPO REAL USANDO VISÃO ESTÉREO 
 

Jurasildo Oliveira Reinaldo1; Anderson Abner de Santana Souza2 

 
RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi o de investigar técnicas para a reconstrução de 
modelos espaciais computacionais de objetos e superfícies dentro de ambientes com o fim de 
aplicá-los na navegação de robôs móveis. O presente trabalho irá abordar, de forma mais específica, 
a reconstrução de ambientes por câmeras estéreo, as quais possui característica que facilitam o 
processo da aquisição e manipulação de informações relacionadas às coordenadas e distancia dos 
objetos mapeados, ou seja, informações tridimensionais. Para isso, foi considerado o estudo de 
diferentes ferramentas e algoritmos com destacada importância na área de Visão Computacional e 
Processamento de Imagens. Diante dos estudos, implementações e experimentos resultantes 
concluímos a utilidade da pesquisa desenvolvida dentro do projeto de Navegação e Mapeamento de 
Robôs em Ambientes com Robôs Móveis – NAVMAP3D. 
 
PALAVRAS – CHAVE:Visão Computacional; Câmeras Estéreo; Reconstrução 3D. 

1 INTRODUÇÃO 

A reconstrução de ambientes 3D é uma área da visão computacional que tem por 
objetivo prover informações tridimensionais de ambientes reais. Sua aplicabilidade está relacionada 
a várias áreas como: robótica, medicina, arquitetura, paleontologia, indústria cinematográfica entre 
outras. Existem diversos desafios nesta área, dentre eles, um que se destaca é o alto custo dos 
aparatos necessários para a pesquisa, que muitas vezes são inacessíveis para pesquisadores 
independentes e até para algumas universidades (JOSÉ e LOPES, 2007)..  

Atualmente existem vários meios de se fazer o processo de reconstrução 3D de um 
objeto ou ambiente. Entre eles, está em evidência a reconstrução por dispositivos a laser, sonares e 
por câmeras. A reconstrução por câmeras se destaca das demais devido ao seu baixo custo, já que 
pode ser utilizada partindo de apenas uma câmera, e ao seu alto poder de captar informações sobre o 
ambiente. Através dela, pode-se obter uma reconstrução utilizando a técnica chamada de visão 
monocular (com apenas uma câmera), ou a chamada de visão estéreo (com duas ou mais câmeras).  

A visão monocular conta com elementos para uma percepção rudimentar da 
profundidade, valendo-se apenas das leis da perspectiva, onde o tamanho aparente dos objetos 
diminui à medida que esses se afastam do observador. Assim, os objetos mais próximos acabam 
escondendo atrás de si os objetos mais distantes, que se encontram sobre o mesmo eixo de 
perspectiva (SISCOUTTO et al, 2004).  

A visão estéreo ou tridimensional, no âmbito dos seres humanos, é resultado da 
interpretação do cérebro, após a captação das duas imagens bidimensionais, provenientes do olho 
esquerdo e do direito. Sabendo que os olhos humanos estão em média 65 milímetros distantes um 
do outro e podem convergir de modo a cruzarem seus eixos em qualquer ponto a poucos 
centímetros à frente do nariz, ficando estrábicos; podem também divergir ou ficar em paralelo 
quando se foca algo no infinito (SISCOUTTO et al, 2004). Além de imagens, o cérebro coordena os 
movimentos dos músculos dos globos oculares e recebe informações sobre o grau de convergência 
ou divergência dos eixos visuais, o que lhe permite auferir a distância em que os olhos se cruzam 
em um determinado momento (SISCOUTTO et al, 2004). Essas definições mostram como nosso 
sistema de visão possibilita termos a sensação de profundidade e localização baseadas na 
interpretação do cérebro. 

Tendo por base esses conceitos, a visão computacional utiliza essa analogia do sistema 
visual biológico para dar às máquinas a possibilidade de enxergar o ambiente e retirar deles 
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características visuais semelhantes ao ser humano. Essa capacidade das máquinas de tomar decisão 
com base nos dados visuais do ambiente é chamada de visão de máquina. 

O presente trabalho irá abordar a reconstrução de ambientes por câmeras estéreo, as 
quais possui característica que facilitam o processo da aquisição e manipulação de informações 
relacionadas às coordenadas e distancia dos objetos mapeados, ou seja, informações 
tridimensionais. 
 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
Para que seja possível reconstruir a superfície de determinados objetos utilizando uma 

câmera estéreo como sensor de aquisição de dados, é necessário seguir uma seguência de passos 
para obtenção das informações tridimensionais dos mesmos. 

2.1  Calibração 

A calibração de câmeras pode ser definida como o processo pelo qual, busca-se 
encontrar os parâmetros intrínsecos e extrínsecos de configuração de cada câmera.  Os parâmetros 
intrínsecos são valores próprios de fabricação de cada câmera, basicamente eles se resumem a 
distância focal, aos valores dimensionais de cada pixel, a distorção e distância entre as lentes. Já os 
parâmetros extrínsecos são valores que indicam a localização da câmera no mundo, levando-se em 
conta movimentos de rotação e translação.  

Esses parâmetros são essenciais para se realizar a reconstrução, pois, através deles 
consegue-se mapear as coordenadas de um ponto no mundo, para as coordenadas de câmera de sua 
projeção no plano da imagem. A Figura 1 mostra o mapeamento das coordenadas do ponto M, para 
as coordenadas de projeção m. 

 

 
Figura 1: Projeção de câmera em relação a um ponto no mundo (GUERRA, 2004) 

2.2  Retificação  

O processo de retificação consiste em alinhar a imagem da câmera esquerda com a 
imagem da câmera direita, utilizando-se dos dados encontrados nos parâmetros intrínsecos e 
extrínsecos da calibração. Isso é necessário, por que dificilmente as câmeras estão perfeitamente 
alinhadas, tanto na horizontal como na vertical. Com a retificação, é possível alinhar 
horizontalmente as duas imagens de modo que o valor de um ponto na imagem esquerda, esteja 
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presente na mesma linha da imagem direita. Isso é conseguido utilizando as propriedades da 
geometria epipolar (OLIVEIRA, 2006). 

 
2.3  Correspondência entre pontos 

A detecção e correspondência entre pontos homólogos em diferentes imagens são uma 
das técnicas mais pesquisada na área de visão computacional, principalmente voltada para 
aplicações de detecção de objetos, reconstrução 3D, mapeamento robótico e outras áreas que 
necessitam correlacionar pontos com características únicas entre duas ou mais imagens 
(SASDELLI, 2010).  

Para que a correspondência entre pontos comece a ser feita, é necessário fazer a 
detecção de um conjunto de pontos com características de preferência únicas nas imagens, 
encontradas principalmente em cantos, retas e outras áreas com diferenças bruscas de luminosidade. 
Essa atividade é feita pelos detectores de pontos, que normalmente vem como rotinas dos 
algoritmos de correspondência entre eles o SURF (Speeded Up Robust Features), criado por Bay et 
al (2007) e o SIFT (Scale Invariant Feature Transform) (LOWE, 2004). Como características 
desejadas, os pontos encontrados têm quer ser invariante a certas mudanças ocorridas em relação a 
imagem, como por exemplo: escala, rotação, translação e mudanças de iluminação (SASDELLI, 
2010). 

 
2.4  Mapa de disparidade 

Como o próprio nome diz, disparidade está relacionada a diferença, e no contexto da 
geometria estéreo representa a distância entre um mesmo ponto projetado na imagem esquerda e na 
imagem direita.  Essa distância é medida em pixels e seu valor é inversamente proporcional a 
profundidade relativa ao ponto no mundo (OLIVEIRA, 2006). Essa afirmação pode compreendida 
com base na Figura 2. 

 
Figura 2: Calculo da disparidade relacionando a região dos pontos oclusos.  

Fonte: (Autoria pessoal). 
 

Sabendo-se que o ponto P1 possui as coordenadas de projeção P1xl e P1xr; o ponto P2 
as coordenadas P2xl e P2xr, então a diferença da coordenada de projeção do ponto P1 na imagem 
esquerda em relação à imagem direita é de 135 pixels e a do ponto P2 é 279. Esses valores obtidos 
provam que à medida que um ponto P no espaço se distância em relação ao plano da câmera, sua 
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disparidade diminui, chegando ao ponto de ser próximo de 0 ou tendendo ao infinito. Com os 
valores de disparidade tão próximos de 0, a distância entre os eixos ópticos torna-se tão mínima que 
se perde todas as propriedades da visão estéreo relativo a esse ponto. 

Outra característica importante sobre o calculo da disparidade é que ele é feito somente 
com os pares de pontos idênticos, ou seja, somente os pontos que são visíveis por ambas as 
câmeras, na Figura 2 tem-se a representação de um triangulo amarelo que limita a região máxima 
onde os pontos que estão no plano da imagem esquerda, também estão no plano da imagem direita. 
Os pontos que ficam fora dessa região são chamados de pontos oclusos, pois são projetados apenas 
em um dos planos de imagem.  

O calculo da disparidade se resume a equação 1 (NOGUEIRA e TOZZI, 1999), onde  
equivale ao valor da disparidade;  a coordenada do pixel no plano da imagem esquerda e  a 
coordenada no plano da imagem direita. 

 
(1)                                 

 

Tendo o valor de disparidade em mãos é só aplicá-lo na equação 2 (OPENCV, 2012), 
(SOUZA e GONÇALVES, 2011), (NOGUEIRA e TOZZI, 1999) para achar a profundidade Z da 
câmera em relação a um ponto no espaço. As demais coordenadas X e Y podem ser obtidas através 
das equações 3 e 4 (SOUZA e GONÇALVES, 2011) após achar o valor de Z. 

 

(2) 
 

(3)                                                                                                             
               

                                                                                                  
               (4)                                                                                                     

 
 

Um mapa de disparidade é formado por todos os valores de disparidade encontrados 
pela correspondência de pontos. Fazendo uma distribuição percentual dos valores de disparidade 
sobre o intervalo 0 a 255, eles podem ser usados pra gerar uma imagem em tons de cinza 
representando os níveis de profundidade da cena. Quanto mais próximo do ponto a câmera estiver, 
mais branco será o valor do pixel e mais preto quando a câmera estiver mais distante. A Figura 3 
mostra o mapa de disparidade gerado por um par de imagens estéreo. 

 

 
Figura 3: Mapa de disparidade: (A) Imagem esquerda de um par de imagens estéreo. (B) Imagem em tons de 

cinza representando os valores de disparidade. 
Fonte: (JOSÉ e LOPES, 2007). 
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2.5  Reconstrução 3D 

Para realizar a reconstrução basta apenas encontrar as coordenadas tridimensionais de 
cada ponto obtidos pelos algoritmos de correspondência e projetar esses valores num plano 3D, 
formando uma malha tridimensional. 

Para o desenvolvimento dessa aplicação optou-se por utilizar como sensor 
tridimensional, uma câmera estéreo chamada Minoru (MINORU, 2012) em vez do acessório pra 
XBOX: Kinect (XBOX, 2012). Essa decisão foi tomada pelo principio de se desenvolver uma 
aplicação de reconstrução 3D de código aberto e com poucos recursos financeiros. O quadro abaixo 
mostra os equipamentos de hardware e software utilizados para desenvolvimento da aplicação e 
suas especificações: 

 
Hardware Software 

WebCam 3D 
Minoru 

30 frames por 
segundo 

Resolução máxima: 
640 x 480 
Censor: CMOS 

Sistema Operacional: 
Linux 

Distribuição: 
Ubuntu 11.04 

Computador: HP 
Pavilion DM 1 
Notebook PC 

Processador: Dual 
Core AMD E-350 

~1.6GHz 
Memória RAM: 2 

Giga bytes 
Placa de Video: 

AMD Radion HD 6310 
Graphics 

Biblioteca: OpenCV 
(Open Source Computer 

Vision) 
Versão 2.3.1 

 v4l2stereo Versão 1.1 

Biblioteca PCL (Point 
Cloud Library) Versão 1.5.1 

Quadro 1: Equipamentos utilizados para desenvolvimento da aplicação.  (Autoria Própria). 
 

Para realizar a etapa de geração do mapa de disparidade foram testados os algoritmos: 
Block Matching e Graph Cuts. Ambos encontrados nas rotinas da biblioteca OpenCV (OPENCV, 
2012). No entanto, foi constatado que o Graph Cuts depende de um alto custo computacional, 
tornando-o impossível para se trabalhar com aplicações em tempo real que utilize um computador 
de baixar capacidade de processamento. Já o Block Matching consegue gerar mapas de disparidade 
bem rápidos, o problema está na má qualidade dos mapas gerados. 

 Diante do problema, foi encontrada a solução em técnicas de construção de mapas de 
disparidade por correspondência densa de pixels. Os trabalhos de Birchfield e Tomasi (1996), Calin 
e Roda (2007), Geiger et al (2010) e Geiger et al (2011) demonstram essa nova técnica de geração 
de mapas de disparidade, muito utilizada em aplicações de tempo real, por apresentar excelentes 
resultados e com pouco tempo de processamento. 

 Para se realizar a reconstrução optou-se por simplesmente reprojetar a malha de 
pontos num espaço virtual de acordo com as coordenadas x, y e z de cada ponto, sem aplicar 
nenhum método de triangulação, comumente utilizado nas aplicações de reconstrução de 
superfícies. Isso porque, os métodos de triangulação consomem muito processamento a medida que 
o numero de pontos aumentam. Para dar um realismo a reconstrução, foi utilizado como textura dos 
pontos, as cores dos pixels da imagem esquerda.   
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultado final, a aplicação comportou-se de maneira satisfatória, o tempo total 
entre capturar as imagens e construir a nuvem de pontos ficou em torno de 350 a 450 milisegundos, 
um tempo excelente para aplicações em tempo real.  Toda a plotagem dos pontos é visível em 
tempo real, podendo se observadas as mudanças das coordenadas dos pontos. 

Essa aplicação não faz mapeamento, isso significa que os pontos são plotados na nuvem 
tomando como referencial de câmera o ponto (x=0,y=0,z=0). Assim, mesmo que a câmera se mova 
pelas coordenadas de mundo, para a aplicação ela sempre permanece no mesmo ponto que iniciou. 
Alguns frames do processo de reconstrução podem ser vistos abaixo.  

 

 
  Quadro 3:Imagens com suas respectivas reconstruções 3D.  (Autoria Própria). 
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Ao professor coordenador do projeto pelo incentivo ao estudo desta recente área de 

pesquisa: Robótica. 
 
5 CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que a aplicação produziu resultados satisfatórios, visto que toda 
aplicação foi desenvolvida em cima de equipamentos de baixo custo, ao constar que aplicações de 
tempo real necessitam de bons recursos computacionais. Como melhoria dos resultados pode-se 
trocar a câmera para uma que possua maior distância de base e maior nitidez na captura das 
imagens, melhorando assim a qualidade dos mapas de disparidade. Para trabalhos futuros deseja-se 
aplicar a reconstrução junto com o mapeamento em tempo real, possibilitando reconstruir toda uma 
cena e não somente um frame de vídeo. 
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REDES DE SENSORES SEM FIO APLICADAS A INDÚSTRIA SALINEIRA 

 

Jomar Ferreira dos Santos1; Pedro Fernandes Ribeiro Neto2 

 

 

RESUMO: As Redes de Sensores sem Fio são uma tecnologia de grande aplicabilidade, sendo 
utilizadas para monitoramento e coleta de dados em aplicações militares, ambientais, domésticas, 
médicas, industriais, entre outras. Essas redes são compostas por dispositivos denominados nós 
sensores, estes possuem a capacidade de monitoração, processamento, armazenamento e 
comunicação por meio de enlaces sem fio. Tais redes trazem benefícios para as aplicações, 
fornecendo monitoração avançada, automação e soluções de controle, sendo esses, de grande 
importância para o âmbito das indústrias. Uma importante atividade econômica do estado do Rio 
Grande do Norte é a indústria salineira, na qual, o estado lidera a produção nacional com 
aproximadamente 91% da produção de sal marinho. Esta atividade é diretamente influenciada por 
fatores ambientais, tais como: temperatura, umidade do ar, tipo de solo e proximidade da área 
litorânea. Com isso, uma aplicação de monitoramento ambiental pode contribuir significativamente 
com o controle e a qualidade de processos envolvidos na atividade da indústria salineira. Esta 
pesquisa foi desenvolvida com o intuito de estudar as Redes de Sensores sem Fio e a indústria 
salineira, visando o desenvolvimento de uma aplicação de monitoramento ambiental que suporte os 
principais fatores que influenciam nessa atividade. Como resultado obteve-se uma aplicação 
funcional capaz de exibir ao usuário final, por meio de interface web, as informações relativas ao 
monitoramento. 

PALAVRAS-CHAVE: Indústria Salineira; Monitoramento ambiental; Redes de Sensores Sem Fio. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Segundo Borges Neto (2009), as Redes de Sensores sem Fio – RSSF surgiram a partir 
da evolução dos micro sistemas eletromecânicos (Micro Electromechanical Systems - MEMS), das 
tecnologias de comunicação sem fio e do aumento da capacidade de processamento embarcado. 
Tais redes representam uma tecnologia emergente que promete funcionalidades sem precedentes 
para monitorar, instrumentar e, possivelmente, controlar o mundo físico por meio de atuadores. 

As RSSF são compostas por um conjunto de dispositivos denominados de nós sensores 
ou sensores inteligentes, capazes de realizar sensoriamento, processamento e transmissão de 
informação por meio de enlaces sem fio. Na figura 1, temos a ilustração de um nó sensor genérico 
com seus componentes básicos que são: fonte de energia, sensor, ADC3, memória, processador e 
transceptor. Por meio da unidade de sensoriamento, onde se localizam sensores e conversores 
analógico/digital, o nó coleta dados sobre o ambiente e os envia para unidade de processamento. 
Esta, por sua vez, detém o processador e a memória do nó e é responsável por processar o dado e 
armazená-lo ou enviá-lo para unidade de comunicação. A unidade de comunicação, que possui um 
equipamento transmissor/receptor, envia o dado para outros nós ou recebe pacotes destes. A 
unidade de energia é composta por uma bateria e é responsável por alimentar o nó sensor. Estes 
sensores possuem restrições quanto a energia, capacidade de processamento e armazenamento 
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(Chagas, 2011). Tais dispositivos são dispostos espacialmente em uma área de interesse e usam 
enlaces sem fio para realizar tarefas de sensoriamento em conjunto (Ribeiro Neto, 2006).  

 

 
Figura 1: Esquema de um nó sensor genérico. Fonte: (Ribeiro Neto, 2006) 

 

Os dados coletados pela rede possibilitam o monitoramento dos mais diversos 
ambientes, de modo que o usuário tenha conhecimento sobre o estado atual dos objetos que estão 
sendo sensoriados. Dessa forma, é possível obter mais informações sobre algo que ainda não se 
dispõe muito conhecimento ou verificar se o funcionamento deste está correto, antecipando falhas. 
Tais características fazem com que as RSSF sejam utilizadas em sistemas de manutenção, 
monitoramento, controle, segurança, etc; tornando-se uma tecnologia de interesse para as indústrias.  

De acordo com Zurawski (2009), aplicações de monitoramento que utilizam RSSF têm 
chamado a atenção das indústrias por conta da redução de custos devido ao acompanhamento mais 
eficaz do ambiente, facilidade de manutenção e esforço de implantação em áreas de difícil alcance. 

No Brasil, uma importante atividade econômica e industrial é a indústria salineira. 
Segundo Costa (2011), a produção brasileira de todos os tipos de sal em 2010 foi estimada em torno 
de 7 milhões de toneladas, representando um aumento de cerca de 19% em relação ao ano anterior. 
Contribuiu com essa produção o estado do Rio Grande do Norte, que se manteve na liderança com 
5,6 milhões de toneladas, representando 76% da produção total do país e quase 91% da produção de 
sal marinho. O sal é o mineral não energético mais produzido e utilizado pelo homem depois do 
minério de ferro, possui inúmeras aplicações, sendo a maior parte delas na indústria química, onde é 
empregado na fabricação de cloro, soda caustica, ácido clorídrico, vidro, alumínio, plásticos, 
têxteis, borracha, hidrogênio e celulose. Além disso, o sal é utilizado em sua forma natural na 
alimentação humana e animal, e também na preservação de alimentos. 

Os principais fatores que influenciam na produção da indústria salineira estão 
relacionados ao quadro natural, como a proximidade contígua ao mar, topografia adequada e 
condições climáticas favoráveis.  

Nesse projeto, as RSSF são utilizadas para aquisição de dados que representam as 
condições do ambiente, e que fomentam o estudo sobre a influência dos fatores naturais sobre a 
produção industrial de sal marinho.  Restrições de energia e capacidade de processamento dos nós 
sensores também são focos da pesquisa. 
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O objetivo desse trabalho é estudar a tecnologia de RSSF e a indústria salineira, de 
forma a viabilizar o desenvolvimento de uma aplicação para monitoramento ambiental com suporte 
aos principais fatores físicos que influenciam diretamente na produção de sal por parte da indústria 
salineira. A aplicação desenvolvida atende a requisitos prioritários, possuindo funcionalidades que 
fazem com que os nós sensores diminuam a troca de informações entre si caso critérios como baixa 
capacidade da bateria e a temperatura esteja dentro de um limite predefinido. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente foi realizado um estudo sobre as RSSF e a indústria salineira. Com a 
consolidação da revisão bibliográfica iniciou o desenvolvimento da aplicação. O processo de 
desenvolvimento baseou-se na utilização do kit de RSSF MEMSIC Professional Kit (Memsic, 
2010a). Esse kit, fornece uma plataforma abrangente e de baixo custo para a avaliação e 
desenvolvimento de aplicações de RSSF, é composto por nós sensores da plataforma MICAz, 
placas de sensoriamento ambiental MTS400, além de uma placa de programação e comunicação 
dos dados, a MIB520CB.  

A plataforma MICAz é uma plataforma de motes que permite o baixo consumo de 
energia em RSSF, possui rádio de 2.4GHz compatível com o padrão IEEE 802.15 e taxa de 
comunicação de dados de 250kbps (Memsic, 2010b). Desenvolvida em conjunto com a UC 
Berkeley e a Intel Research Labs, a placa MTS400 é uma placa de sensoriamento ambiental 
compatível com a plataforma MICAz, que possui capacidade de sensoriamento de cinco parâmetros 
ambientais, são eles: temperatura, umidade, pressão barométrica, luminosidade e aceleração. A 
MIB520CB fornece duas portas distintas, uma dedicada a programação do sistema e outra voltada 
para a comunicação de dados para a família MICA Motes (Memsic, 2010c). Qualquer nó MICAz 
acoplado à placa MIB520CB pode funcionar como uma estação base. 

O gerenciamento de nós sensores é realizado por meio do TinyOS, que é um sistema 
operacional dirigido a eventos voltado para RSSF que possuem recursos de hardware limitados e 
necessitam economizar energia (Gay et al, 2005). O TinyOS trabalha com recursos de 8 Kb de 
memória de programa e 512 bytes de RAM. É um sistema operacional de código aberto sendo 
implementado pela linguagem de programação NesC, que é uma linguagem derivada da linguagem 
C (Gay et al, 2005). Com o TinyOS, programas são construídos a partir de um conjunto de 
componentes. A especificação do comportamento dos componentes é feita por meio de um conjunto 
de interfaces. Componentes são estaticamente conectados um ao outro via interfaces. Isto aumenta a 
eficiência em tempo de execução porque as conexões entre componentes são checadas em tempo de 
compilação. 

O desenvolvimento do sistema de monitoramento considerou os seguintes passos: 

· Desenvolvimento da aplicação para gerenciamento dos recursos do nó sensor, por meio 
dessa aplicação desenvolvida em NesC é feito o gerenciamento do hardware do nó sensor, 
possibilitando a coleta das informações desejadas, o pré-processamento dessas informações 
e a sua disseminação na rede;  

· Desenvolvimento da aplicação para gerenciamento da estação base, também desenvolvida 
na linguagem NesC, essa aplicação realiza o gerenciamento da estação base, permitindo a 
comunicação entre a estação base e a RSSF e da estação base com o pc; 

· Uma aplicação desenvolvida usando a linguagem java, jsp e banco de dados PostgreSQL, 
responsável por ler os dados na estação base, realizar o tratamento das informações, persistir 
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essas informações e exibi-las para o usuário final por meio de uma página web. A figura 02 
apresenta um esquema genérico da rede de sensores sem fio desenvolvida nesta pesquisa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02: Esquema de representação de uma rede de sensores sem fio. (Adaptado de Memsic 
2010a) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Foi desenvolvido uma solução de monitoramento ambiental que permite ao usuário 
final, obter de forma remota, acesso a informações de temperatura, umidade e luminosidade da área 
a qual foi aplicada a rede de sensores. Os nós sensores atuam coletando informações de natureza 
física do ambiente, essas informações são convertidas pelo ADC em informação digital e são 
disseminadas pela rede por intermédio da unidade de comunicação. A estação base recebe as 
informações da rede e disponibiliza essas informações por meio de comunicação usb. Uma 
aplicação desenvolvida em java e jsp realiza a leitura dos dados na estação base via comunicação 
usb, converte os dados brutos em unidade de engenharia e com uma interface web desenvolvida em 
jsp exibe as informações para o usuário final. 

A etapa de desenvolvimento excedeu o tempo previsto, comprometendo a realização de 
testes. Dessa forma, não foi possível submeter o sistema ao ambiente da indústria salineira. 
Todavia, foram realizados testes práticos a fim de verificar a eficácia do sistema. Os testes tomaram 
como base a avaliação de fatores como, temperatura, umidade e luminosidade, sendo esses, os 
mesmos elementos que influenciam diretamente na produção de sal marinho e que foram apontados 
nesta pesquisa como os pontos alvo do monitoramento. 

O sistema apresentou um correto funcionamento em todas as etapas que o compõem, 
exibindo uma tabela com os valores de temperatura, umidade e luminosidade em uma interface 
web. 
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CONCLUSÃO  

O desenvolvimento deste trabalho apresentou resultados satisfatórios, uma vez que 
foram executadas com sucesso as várias etapas necessárias a elaboração de uma aplicação de 
monitoramento utilizando um kit de RSSF. Dessa forma, foi desenvolvido um conjunto de soluções 
que compreendem desde o gerenciamento do nó sensor até a disponibilização das informações 
referentes ao monitoramento para o usuário final via interface web.  

Uma das principais necessidades da indústria salineira é o monitoramento do índice da 
salinidade da água, portanto, em virtude das características dos sensores utilizados não foi possível 
atender a essa demanda. Todavia, a aplicação desenvolvida é útil no monitoramento de outros 
fatores já citados e que também influenciam diretamente na produção, podendo ainda ser estendida 
para outras aplicações com o emprego de novos sensores. 

Como trabalhos futuros, citamos a necessidade de submeter a solução de 
monitoramento desenvolvida ao cenário da indústria salineira e analisar o seu funcionamento. 
Torna-se imprescindível também, verificar o comportamento dos nós sensores espalhados pela área 
monitorada uma vez que esse tipo de ambiente apresenta altos índices de salinidade, o que pode 
comprometer o funcionamento dos frágeis componentes do nó sensor. Desenvolvimento de uma 
nova interface web para visualização das informações e estudos sobre o consumo de energia na 
RSSF são outras contribuições futuras. 
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SAPONINAS DAS FOLHAS DE CORDIA LEUCOCEPHALA MORIC 
 

Milton Alexandre Holanda Melo;1 Francisco Arnaldo Viana2 ; Jaécio Carlos Diniz2 ; Fernanda 
Maria de Oliveira3; Simone Alves Sarafim4 

 
 
RESUMO: Várias plantas do gênero Cordia L. (Boraginaceae) são usadas na medicina tradicional 
em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Cordia, é conhecida como uma fonte prolífica de 
metabólitos secundários estruturalmente diferentes, incluindo sesquiterpenos, triterpenos, 
flavonóides, e especialmente, em sua capacidade de sintetizar metabólitos da classe das quinonas, 
sendo estas últimas, taxonomicamente importante para o gênero. Dentre as espécies deste gênero, 
destaca-se em especial, o táxon Cordia leucocephala Moric, cujo estudo fitoquímico das folhas, 
levou ao isolamento, purificação e caracterização por métodos espectroscópicos de RMN 1H, RMN 
13C e Massa de duas novas saponinas, denominadas: 1 (CFL-11) e 2 (CFL-08). 

 
PALAVRAS-CHAVE: Cordia leucocephala; Cromatografia; Saponinas 

 

INTRODUÇÃO 

O gênero Cordia, um dos maiores e mais importantes da família Boraginaceae, é constituído por 
aproximadamente 140 espécies, das quais cerca de 10% são encontradas no Brasil. Várias plantas 
deste gênero são reconhecidas por suas propriedades medicinais como cicatrizante, diurética, 
antiinflamatória, analgésica, etc (BARROSO et al, 2002). Estudos químicos revelam que as plantas 
deste gênero são elaboradoras de metabólitos secundários pertencentes a classes distintas como, 
flavonoides, triterpenos, diterpenos, sesquiterpenos, cromenos, nafitoquinonas, incluindo suas 
respectivas formas reduzidas (MENEZES et al, 2001; DINIZ et al, 2009). Saponinas triterpênicas 
representam uma classe de produtos naturais frequentes em plantas da família Boraginaceae. Estes 
compostos podem apresentar atividades antiviral, hemolítica, moluscicida, antiinflamatória, 
antibacteriana e citotóxica (SERTIÉ et al, 1988; BASILE et al, 1989). Uma série de saponinas 
foram isoladas de plantas do táxon Cordia (SANTOS et al, 2007). A importância dessas substâncias 
seja do ponto de vista farmacológico ou químico, motivou a investigação das saponinas majoritárias 
presentes no táxon Cordia leucocephala. Saponinas, sendo glicosídeos e, portanto, substâncias 
polares constituídas de misturas complexas, com variações quanto ao número de açúcares presente 
para uma aglicona ou genina e/ou abrangendo variações quanto às agliconas e aos açucares 
presentes, proporcionando propriedades físicas semelhantes, o que torna o seu isolamento um 
processo bastante trabalhoso. No processo de isolamento das saponinas triterpênicas de Cordia 
leucocephala Moric utilizou-se uma combinação de técnicas cromatográficas, como coluna em gel 
de sílica, sephadex-LH –20, cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa em escala 
semi-preparativa, além de método de precipitação química com acetona. A análise estrutural das 
saponinas triterpênicas foi realizada através de métodos químicos e espectroscópicos. Como método 
químico foi aplicado a hidrólise ácida para identificar por CCD comparativa com padrões em gel de 
sílica os tipos de açucares presentes. A comparação dos dados espectroscópicos dos carbonos 
anoméricos dos açúcares com seus metilglicosídeos mediante a detecção por meio do efeito da 
substituição de sítio pelo efeito da glicosilação, contribui para definir a sequência das ligações 
interglicosídicas. A espectrometria de massa, particularmente, a técnica de ionização química (ESI-
MS) na determinação da massa molar, tipo de monossacarídeo. A metodologia empregada na 
determinação estrutural das saponinas abordou a análise da unidade osídica e da aglicona, sem a 
necessidade do processo de degradação das saponinas (VIANA, 2002). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Material Botânico 

O material vegetal constituído de folhas, galhos e raízes da espécie Cordia Leucocephala 
Moric foi coletado na manhã do dia 24 de abril de 2006, a margem da estrada vicinal, no trecho 
Mossoró- Barrinha no Município de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte – RN. A 
identificação da espécie foi realizada pelo botânico Odaci Fernandes de Oliveira e a exsicata, 
representando essa coleta, encontra-se depositada no Herbário Dárdano de Andrade Lima da 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), registro número MOSS 9287. 

 

Métodos de separação e identificação estrutural 

Preparação dos extratos das folhas da Cordia Leucocephala Moric e isolamento dos 
constituintes químicos 

As folhas da Cordia leucocephala foram secas em estufa a 50 ºC por 48 h, trituradas e 
pesadas, obtendo-se 3000 g de material que posteriormente foi submetido a exaustiva extração com 
8 litros de uma solução hidroalcoólica (etanol/água a 70%) a temperatura ambiente. A solução 
hidroalcoólica resultante foi filtrada com auxílio de um chumaço de algodão, concentrada em 
evaporador rotativo a pressão reduzida e a completa secagem do extrato foi realizada em banho 
Maria a 50 ºC, fornecendo uma massa de 118 g, a qual foi denominada de EEF. 

O extrato bruto EEF (118 g) foi dissolvido em água destilada, e sob agitação mecânica, 
particionado com n-butanol, procedimento adotado para eliminar os açúcares livres presentes no 
extrato. As fases n-butanólica e aquosa, após separação, foram secas em banho Maria a 50 ºC, 
sendo então pesadas, obtendo-se 47 g de extrato n-butanólico (EEFN) e 67 g do extrato aquoso 
(EEFA). 

A partir do extrato n-butanólico utilizando uma combinação de técnicas cromatográficas foi 
possível isolar dois compostos, cujas estruturas estão relacionadas à classe das Saikosaponinas, 
representadas na figura 01.  
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Figura 1- Estruturas das saponinas 1 e 2. 
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Elucidação estrutural 

 A elucidação estrutural das saponinas isoladas foram realizadas segundo a análise de seus 
dados espectrais, particularmente espectrometria de massa de alta resolução com ionização por 
electrospray e ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono, incluindo técnicas uni e 
bidimensionais (COSY, HMQC, HMBC), bem como comparação com dados da literatura. Sendo 
assim, as estruturas das saponinas foram determinadas como: (1) CLF-11 3-O-β-D-glicopiranosil-
(1→2)-β-D-glicopiranosiloleano-11,13-dieno-3β,16α,28-triol e (2)  CFL-8  3-O-β-D-glicopiranosil-
(1→2)-β-D-glicopiranosilsiloleano-11,13-dieno-3β,16α, 23,28-tetrol. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o fracionamento cromatográfico (coluna aberta de sílica gel, sephadex LH-20 e 
CLAE) da fração n-butanólica proveniente do extrato hidroalcoólico das folhas, duas novas 
saikosaponinas foram isoladas. As estruturas foram estabelecidas com base nos métodos químicos e 
dados espectrais. No espectro de IR dos dois compostos mostraram absorções máximas em λ max 
3400 (estiramento de grupos OH ). Adicionalmente dados espectrais de RMN de 1H e 13C, incluindo 
técnicas 1D e 2D (HSQC,HMBC, COSY, NOESY), massas de alta resolução e comparação com 
dados da literatura, levou a postular as estruturas 1 e 2 representadas na  figura 1.  Saikosaponina b2  
foi identificada como a aglicona da saponina 2 depois da hidrólise ácida, enquanto a unidade 
carboidrática, pode-se detectar glicose para ambos os compostos. 

A substância 1 (CFL-11) é um sólido branco amorfo, solúvel em piridina e funde com 
decomposição na faixa entre 244 – 248 °C. Apresentou natureza triterpênica evidenciado pelo teste 
positivo frente ao reagente de Liermann-Buchard, bem como teste positivo para saponinas. Nos 
produtos de sua hidrólise ácida, foi possível detectar através de CCD comparativa a presença de 
glicose. No espectro de RMN 13C – HBBD foram identificados 42 linhas espectrais, que por 
comparação com o espectro de RMN 13C-DEPT 135°, descritos nas tabelas 1 e 2, permitiu conhecer 
o padrão de hidrogenação correspondente a cada átomo de carbono, dos quais 7 são 
correspondentes a átomos de carbonos metílicos, 11 metilênicos, 16 metínicos e, por exclusão, 8 
átomos de carbonos não hidrogenados. A análise do espectro bidimensional de correlação 
heteronuclear direta - HSQC, baseados nos deslocamentos químicos dos átomos de carbonos, 
indicou a presença de saponina constituída de 42 átomos de carbonos, sendo 30 relacionados a 
genina e os 12 restantes relacionados a unidade osídica. 

A genina (aglicona) de natureza triterpênica da série olean-11, 13(18) dieno foi confirmada 
pelo aparecimento quatro de sinais característicos nos dados espectrais de RMN 13C – HBBD, 
HSQC (Tabela 01) em 136,23; 133,53, 126,67 e 126,51 atribuíveis aos átomos de carbono 13, 18, 
12 e 11 (LIN  al, 1992), respectivamente, bem como a observação de picos transversais no espectro 
bidimensional de correlação heteronuclear direta de 13C x 1H (HSQC) entre os sinais 
correspondente aos hidrogênios olefínicos em 5,68 (d, 9,7) e 6,72 (d, 9,7), referentes aos sinais em 
126,51; 126,67, dos átomos de carbonos 11 e 12, respectivamente. No espectro bidimensional de 
correlação heteronuclear–HSQC, observou-se a absorção um hidrogênio em δ 3,34 (dd, 11,4; 3,7 
Hz) com o carbono metínico oxigenado em δ 89,33, este por sua vez, apresenta correlações 
heteronuclear a longa distância – HMBC/GS (Tabela 1) com os hidrogênios dos grupos metilas com 
sinais em δ1,32 (s) (3H-23) e δ1,13 (s) (3H-24), desta forma, tratando-se inequivocamente do 
carbono carbinólico C3. Foi observado em análise conjunto dos espectros HSQC, RMN 13C - DEPT 
e dos espectros de correlação homonuclear ( COSY 1H x 1H) a presença de dois grupos hidroxilas 
em δ 68,05 C-16 (CH- OH) e δ 65,13 C-28 (CH2- OH) na aglicona, cujos dados de RMN 13C estão 
em boa concordância com as das geninas da Saikosaponina b2 (LI TAN et al, 1999). 
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Adicionalmente, verificou-se através da interpretação do espectro ultravioleta – UV a presença de 
três absorções em 244, 252 e 262 nm referente a existência de duplas ligações conjugadas 
heteroanelar. A análise conjunta dos dados dos espectros bidimensionais de correlação homonuclear 
(COSY 1H x 1H) e heteronuclear (1H x 13C-HSQC/GS) (Tabela 02), partindo da região não 
congestionada dos espectros, especificamente das absorções referentes aos dois hidrogênios e aos 
dois carbonos anoméricos, permitiu caracterizar as absorções referentes aos deslocamentos 
químicos de átomos de hidrogênio e de carbono relacionados a duas unidades de glicoses, 
designadas de G1 e de G2, do campo alto para o campo baixo. 

 Tabela 01- Dados de RMN de 1H (500 MHz) e 13C (125 MHz) da substância 1 e 2 em Piridina-d; (ppm) 

 (1) CFL-11 (2) CFL-8 LIN et al, 
1992 

 1H-13C -COSY–1J CH 1H-13C -COSY–nJ CH (n=2 e 3) δC δH δC 

C δC δH      
4 40.05 - 3H-23; 3H-24  44.18 - 43.8 

8 41.44 - 3H-26 3H-27 41.59 - 41.2 

10 36.88 - H-9; 3H-25  36.99 - 36.6 

13 136.23 -  2H-19; 3H-27 136.60 - 136.2 

14 42.28 - 3H-27 3H-26 42.40 - 42.0 

17 45.72 - H-22a  45.86 - 45.4 

18 133.53 - 2H-19 H-16 133.52 - 133.1 

20 32.98 - 3H-29; 3H-30  33.11 - 32.7 

CH        

3 89.33 3.34 (dd, 11.4, 3.7)  H-1’; 3H-23; 3H-24 83.02 4.22 82.2 

5 55.73 0.77 (dl, 10.4)  3H-23; 3H-24; 3H-25 48.50 1.65 (dl, 12.3) 47.5 

9 54.14 2.07 (sl)  3H-25; 3H-26 54.45 2.20 (sl) 54.1 

11 126.51 5.68 (d, 9.7)   126.74 5.70 (d, 10.60 126.4 

12 126.67 6.72 (d, 9.7)   126.74 6.72 (d, 8.7) 126.3 

16 68.04 4.86 (sl), H-16eq  2H-28 68.21 4.82 (sl) 67.8 

CH2        

1 38.70 1.72, 0.98  3H-25 38.82 1.83, 1.05 38.5 

2 26.95 2.30, 1.93   26.44 2.37 (dl, 10.2),2.08 (m) 26.3 

6 18.94 1.54, 1.37   18.89 1.86, 1.45 18.4 

7 32.98 1.38-1.36  3H-26 32.85 1.52 

   

32.4 

15 3.27 2.26, 1.77  3H-27 32.39 2.20, 1.67 32.1 

19 39.43 2.68 (d, 15.1) 1.95  3H-29; 3H-30 39.54 2.67 (d, 14.2), 1.94 (d, 14.2) 39.2 

21 35.85 1.85, 1.50  H-19a; 3H-29; 3H-30 35.96 1.85, 1.45 35.6 

22 24.83 2.73 (dt), 2.27   24.93 2.70, 2.29 (dl, 13.8) 24.6 

23 - - - 2H-19 65.42 4.44 (d, 11.1), 3.80 (d, 11.1) 64.3 

28 65.13 4.25, 3.78 (d,1.3)  H-19b; 3H-29 63.23 4.25, 3.78 (d, 12.2) 64.8 

CH3        

23 28.31 1.32 (s)  3H-24 - 1.12 (s) 13.2 

24 16.68 1.13 (s)  3H-23 13.45 1.01 (s) 18.9 

25 18.93 0.92 (s)   19.31 0.91 (s) 17.4 

26 17.55 0.88 (s)  H-9 17.78 1.69 (s) 22.0 

27 22.33 1.76 (s)   22.43 1.01 (s) 25.2 

29 32.95 1.02 (s)   33.06 1.06 (s) 32.7 

30 25.50 1.07 (s)   25.61 -  
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Adicionalmente, a análise comparativa dos deslocamentos químicos dos átomos de carbono 
anoméricos 93 e 110 ppm (AGRAWAL et al, 1984) no espectro de RMN 13C- HSQC, com os 
deslocamentos químicos dos seus metilglicosídeos (SEO et al, 1978) (Tabela 2), permitiu 
estabelecer a presença de duas glicopiranose na saponina 1. 

A sequência da ligação interglicosídica, foi deduzida pela detecção de picos transversais 
correspondentes a correlação do carbono anomérico da glicose denominada de C1G2 ( 106,49) com 
o hidrogênio H2 da glicose G1 em 4,28 (sl), sugerindo a estrutura: glicose G2 (1- 2) glicose G1 – 
O-Aglicona. A determinação da configuração β para os dois açúcares foi fundamentada nos 
deslocamentos químicos de RMN 13C dos seus metilglicosídeos (SEO et al, 1978) (Tabela 02), bem 
como pelos valores de suas constantes de acoplamentos J1,2 (7,4 e 7,5 Hz), permitindo assim, 
denominar a saponina 1 de 3-O-β-D-glicopiranosil-(1→2)-β-D-glicopiranosil-16α,28-
dihidroxioleano-11, 13 (18) – dieno. 

 

 Tabela 2: Dados de RMN 13C (125 MHz)  e de RMN 1H (500 MHz)  dos açucares das saponinas 1 e seus 
metilglicosídeos. 

 1H x 13C – HSQC – 1JCH 1H x 13C – HMBC - nJCH Metilglicosídeos: glicopiranosídeo em Py 

CH d C d H 2JCH 3JCH β α 

1G1 105.52 4.48 (d, 7.4) H-2G1 H-3 105,2 101,2 

2G1 83.90 4.28  H-4G1 74,8 73,7 

3G1 78.74 4.35 H-G1’; H-4G1  78,1 75,3 

4G1 72.02 4.18 H-G1’  71,4 72,0 

5G1 78.35 3.97   78,0 73,9 

6G1 63.23 4.60 (dl, 11.5), 4.41   62,5 62,7 

1G2 106.49 5.41 (d, 7.5) H-2G2 H-2G1   

2G2 77.56 4.15 H-3G2    

3G2 78.65 4.30 H-G2; H-4G2    

4G2 72.06 4.34 H-3G2    

5G2 78.49 3.95     

6G2 63.11 4.52, 4.50     

 
 

A substância 2, apresentou natureza triterpênica evidenciado pelo teste positivo frente ao 
reagente de Liermann-Buchard, bem como, teste positivo para saponinas. O espectro de massa de 
alta resolução no modo de íons positivos (HRESIMS), mostrou um pico de íon quase-molecular em 
m/z 819.4463 [M + Na]+, consistente com fórmula molecular C42H68O14Na, deduzida também, pelo 
dados dos espectros de RMN 13C e 1H, incluindo as técnicas 1D e 2D (HSQC, HMBC, COSY e 
NOESY ), bem como dos espectros de DEPT (Tabelas 1 e 3).  

A análise comparativa entre dados espectrais de RMN 13C- HBBD , DEPT - 135° (Tabelas 1 
e 3) comprovou a observação preliminar pela presença de 42 linhas espectrais, sendo 30 
correspondentes à unidade triterpênica e as doze destes referentes à unidade osídica constituída de 
duas hexoses, similarmente a saponina 1. Especificamente dentre esses 42 átomos de carbonos, 7 
são metílicos, 12 metilênicos, 14 metínicos e por exclusão 8 são átomos de carbonos não 
hidrogenados. Dentre os 14 sinais referentes aos átomos de carbonos metínicos, 10 são oxigenados, 
dos quais dois são átomos de carbono anoméricos com deslocamentos químicos em 104,2 e 101,5 
ppm, onde se pode afirmar que o composto 2, trata-se de uma saponina (AGRAWAL et al, 1984). 
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A genina (aglicona) de natureza triterpênica da série olean-11, 13(18) dieno foi confirmada 
pelo aparecimento quatro sinais no espectro de RMN 13C – HBBD, HSQC em 136,6; 133,52; 
126,74 e 126,74 atribuíveis aos átomos de carbono 13, 18, 12 e 11, respectivamente (LIN et al, 
1992), bem como a observação de picos transversais no espectro bidimensional de correlação 
heteronuclear direta de 13C x 1H (HSQC) entre os sinais correspondente aos hidrogênios olefínicos 
em 5,70 (d, 10, Hz) e 6,72 (d, 8,7 Hz), referentes aos sinais em 126,51, 126,67 ppm dos átomos de 
carbonos 11 e 12 respectivamente. Reforçando esta afirmativa, observou-se também no espectro de 
RMN 13C utilizando a técnica DEPT 135° à presença de quatro carbonos hidroximetilênicos em 
63,11, 63,23, 65,28 e 65,42 ppm; sendo os dois primeiros característicos aos átomos de carbono 6 
de glicose não substituída. A presença do sinal referente ao carbono hidroximetilênico em 65,42, 
indicou que um dos grupos metila (C23 da genina) foi substituído de acordo com a comparação dos 
dados de RMN 13C – HBBD, referentes aos átomos de carbono C-3, C4 e C-5 da saponina 1 com da 
saponina 2, onde pôde-se contatar efeitos de proteção gama (γ) nos carbonos C-3, C-5 e desproteção 
no carbono C-4 da saponina 2, em virtude da substituição do grupo CH3  carbono  23C por um 
grupo CH2OH sugerindo a saikogenina D como a genina (LIN et al, 1992). 

 

Tabela 3- Dados de RMN 13C (125 MHz)  e de RMN 1H (500 MHz)  dos açucares das saponinas 1 e  2. 

 CFL – 08 (2) CFL-11 (1) 
 1H-13C -COSY–1JCH 1H-13C -COSY–nJCH 1H-13C -COSY–1JCH 1H-13C -COSY–nJCH 

C dC dH 2JCH 3JCH dC dH 2JCH 3JCH 

1G1 104.43 5.14 (d, 7.2) H-2G1 H-G1 105.52 4.48 (d, 7.4) H-2G1 H-3 

2G1 84.63 4.18 H-3G1 H-1G2 83.90 4.28  H-4G1 

3G1 78.94 4.19 H-4G1  78.74 4.35 H-G1’; H-4G1  

4G1 71.82 4.20 H-3G1; H-5G1 2H-6G1 72.02 4.18 H-G1’  

5G1 78.53 3.84 (m) 2H-6’  78.35 3.97   

6G1 63.23 4.52 (d, 11.1), 4.48 (dd, 
11.1, 3.7) 

 H-4G1 63.23 4.60 (dl, 11.5), 4.41   

1G2 106.52 5.41 (d, 7.6) H-2’’ H-5’’ 106.49 5.41 (d, 7.5) H-2G2 H-2G1 

2G2 77.35 4.15 (t, 8.4) H-1’’; H-3’’  77.56 4.15 H-3G2  

3G2 78.56 4.24 H-2’’ H-1’’ 78.65 4.30 H-G2; H-4G2  

4G2 71.92 4.33 (t, 9.1) H-3’’; H-5’’ 2H-6’’ 72.06 4.34 H-3G2  

5G2 78.82 3.95 (m) H-4’’  78.49 3.95   

6G2 63.11 4.52 (d, 11.5), 4.37 (dd, 
11.5, 5.0) 

 H-4’’ 63.11 4.52, 4.50   

 

A ligação da unidade osídica com a genina, foi deduzida da detecção no espectro de HMBC 
de um acoplamento a três ligações do átomo de carbono oxametínico C3 em 89,33 ppm com o 
hidrogênio anomérico de um açúcar em 5,14 ppm (d, 7,2 Hz); sendo assim observado uma 
desproteção em relação ao respectivo átomo de carbono da genina, definindo a ligação da unidade 
osídica com a genina. A presença dos dois açúcares na unidade osídica foi confirmada pela 
correlação de dois sinais transversais referentes aos átomos de carbonos anoméricos em 104,43 e 
106,52 ppm com os sinais de hidrogênios anoméricos em 5,14 (d, 7,2 Hz) e 5,41 (d, 7,6 Hz), 
respectivamente, evidenciados no espectro bidimensional de correlação heteronuclear direta a uma 
ligação – HSQC.      

A comparação dos valores de seus deslocamentos químicos com os valores descritos na 
literatura dos metilglicosídeos (SEO et al 1978; BOCKET al, 1984) e de mesma sequência 

Anais do VIII SIC 273

ISBN 978-85-7621-051-1



1-Aluno de iniciação científica 
2-Professor orientador do departamento de química 
3-Aluno de pós-graduação  
4-Técnica de laboratório   

observada na  saponinas 1, permitiu assim denominar a saponina 2 como: 3-O-β-D-glicopiranosil-
(1→2)- β- D- glicopiranosil-16α, 23α, 28dihidroxioleano-11, 13 (18) – dieno. 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com a literatura, triterpenos são comuns no gênero Cordia, entretanto, poucos são 
os relatos sobre o isolamento, purificação e caracterização de saponinas, especialmente a da classe 
Saiko. Segundo levantamento bibliográfico demonstrou que as duas saponinas isoladas: 1 (CFL-11) 
e 2 (CFL-08), glicosídeos triterpênicos da classe Saiko, constituídas de dois açucares, são 
substâncias inéditas. Pode-se ressaltar a relevância da cromatografia líquida de alta eficiência em 
fase reversa, técnica de alta reprodutibilidade, no isolamento de saponinas estruturalmente 
complexas, sem a necessidade de derivatização e degradação dos extratos. 
 

AGRADECIMENTOS 

Este estudo foi realizado com apoio financeiro da UERN/CNPq, através de verbas de auxílio 
à pesquisa e bolsas de estudo. Os autores agradecem à Dra. Otília Deusdênia Loiola Pessoa, 
Edilberto Rocha da Silveira, (UFC-LEMANOR– Fortaleza), Raimundo Braz Filho (UEF), pela 
análise estrutural e ao  professor Odaci Fernandes, pela identificação do material botânico. 

 

REFERÊNCIAS  

AGRAWAL, P. K.; JAIN, D.C.; GUPTA, R.K. ; THAKUR. Phytochemistry, 1984, 24(11), 2479-
2496. 
 
BARROSO, I. C. E.; OLIVEIRA, F.; BRANCO, L. H. Z.; KATO, E. T. M.; DIAS, T. G. O Gênero 
Cordia L.:botânica, química e farmacologia. Revista Lecta, 2002,  v.20, n.1, 15-34. 
 
BASILE, A . C.; SERTIÉ, J. A .A .; OSHIRO, T.T.; KALY, K. D. V. Topical antiinflammatory 
and toxicity of Cordia verbenacea. Fitoterapia, 1989, 60: 230-263. 
 
BOCK, K.; PEDERSEN, C.; PEDERSEN, H.  Adv. Carbohydr. Chem. Biochem. 1984, 42, 193-
225. 
 
DINIZ, J. C.; VIANA, F. A.; OLIVEIRA, O . F.; MACIEL, M. A .M.; TORRES, M. C. M.; BRÁZ-
FILHO, R.; SILVEIRA, E. R.; PESSOA, O.D.L. 1H e 13C NMR assignments for two new 
cordioquinones from roots of Cordia leucocephala,  Mag. Res. Chem.; 2009, 47, 190-193. 
 
LIN, L.-Z; LIN, L. –J; CORDELL, G. A.; LUO, S. –Q; JIANG, H. –F. Spectral assignment of 2’’-
O-β-D-glucopyranosylsaikosaponin b2 by twodimensional NMR techniques. Mag. Reson. Chem. 
1992, 30, 1097-1103. 
 
MENEZES, J.E.S.A .; LEMOS, T.L.G.; PESSOA, O.D.L. Constituintes químicos de Cordia 
trichotoma: atividade citotóxica e larvicida.  Rev. Bras. Farm. 2001, 82: 3-4. 
 
SANTOS, R. P.; SILVEIRA, E.R.; UCHÔA, D.E.A.; PESSOA, O.D. L.; VIANA, F. A.; BRAZ-
FILHO, R.   Mag. Reson. Chem. 2007, 45, 692. 

Anais do VIII SIC 274

ISBN 978-85-7621-051-1



1-Aluno de iniciação científica 
2-Professor orientador do departamento de química 
3-Aluno de pós-graduação  
4-Técnica de laboratório   

 
SEO, S. T.; TORI, K.; YOSHIMURA, Y.   J. Am. Chem. Soc. 1978, 100, 3336. 
 
SERTIÉ, J. A. A.; BASILE, A. C.; PANIZZA, S.; MATILDA, A. K.;ZIELNK, R.   Planta Médica 
1988, 54 (1): 7-10. 
 
TAN, L.; YUYING, Z.; TU GUANGZHHONG, W. B.;CAI SHAOQING, Z. R.   Phytochemistry 
1999, 50, 139-142. 
 
VIANA, F. A. Saponinas triterpênicas de Pentaclethra Macroloba. Tese de Doutorado– Pós-
Graduação em Química Orgânica Universidade Federal do Ceará - UFC, 2002. 
 

Anais do VIII SIC 275

ISBN 978-85-7621-051-1



SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MANGANITAS PARA USO EM SENSORES 
MAGNÉTICOS A BASE DO EFEITO DE MAGNETOIMPEDÂNCIA GIGANTE 

 
Meirielle Marques de Góis1; João Maria Soares2 

 
 

RESUMO: Nosso projeto de pesquisa tem como propósito, aumentar o efeito de 
magnetoimpedância gigante (GMI), em materiais magnéticos nanométricos de manganitas 
La0.7Ba0.3-xSrxMnO3, variando a concentração de Ba e Sr, a fim de obtermos características 
estruturais, magnéticas e eletrônicas para utilização em sensores magnéticos. Uma série dessas 
manganitas foi preparada pelo processo de reação por coordenação iônica (RCI). Foi observado que 
durante estudos de difração de raios-X (DRX), obteve-se uma fase policristalina pura da perovskita, 
estabelecida na temperatura de 700°C, tratada termicamente em O2 e com estrutura cristalina 
ortorrômbica e grupo espacial Pbnm:cab. Logo, os pós das amostras foram compactados em 
formato de pastilha, e sinterizados em atmosfera ambiente na temperatura de 1150°C por 12 horas. 
Medidas de Zero-Field-Cooling e Field-Cooling foram utilizadas para analisar a variação da 
magnetização em função da temperatura de transição. Estudos de ciclo de histerese magnética 
mostram que as amostras possuem baixa coercividade e tem uma magnetização de saturação (Ms) 
máxima em 53 emu/g para a amostra La0,7Sr0,15Ba0,15MnO3. 
 
PALAVRAS - CHAVE: Difração de raios-X; Magnetoimpedância; Manganita e sinterização. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os materiais que exibem o efeito de magnetoimpedância gigante (GMI) apresentam 
grandes potenciais em aplicações tecnológicas, principalmente em sensores magnéticos de alta 
sensibilidade. Para isto foi mostrado que sensores magnéticos baseado no efeito GMI têm várias 
vantagens em relação aos sensores magnéticos convencionais. O fator decisivo é a ultra-alta 
sensibilidade dos sensores GMI (NETO, 2001). Quando comparado com um sensor GMR que tem 
uma sensibilidade de aproximadamente 1%/Oe, o campo sensitivo de um sensor GMI típico pode 
alcançar um valor tão elevado como 500%/Oe. 

Verificamos que nos materiais estudados, as perovskitas são de ampla importância no 
estudo da investigação de GMI, por serem magneticamente mole ou doce, ou seja, baixa 
coercividade, ter alta permeabilidade magnética e baixa resistividade elétrica. O conjunto dessas 
propriedades faz com que o efeito de GMI seja intenso nestes materiais (DAS et al. 2010, DUQUE, 
2005 e REBELLO et al. 2010, HU et al. 2010, BARIK et al. 2012 e WANG et al. 2011). No 
presente trabalho mostramos a preparação e o estudo das propriedades estruturais e magnéticas das 
manganitas de perovskitas de La0.7Ba0.3-xSrxMnO3. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Partículas nanométricas de La0.7Ba0.3-xSrxMnO3 (0 ≤ x ≤ 0.3) foram sintetizadas pelo 
processo de reação por coordenação iônica (RCI). A técnica de RCI constitui-se numa solução de 
um polímero, com grupos ligantes que podem complexar íons metálicos (SOARES, 2004). 
_________________________ 
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O método foi executado com uma solução inicial composta por um biopolímero 
chamado quitosana, no qual foi adicionado nitratos de Lantânio (La(NO3)3.6H2O), Bário 
(Ba(NO3)2), Estrôncio (Sr(NO3)2), Manganês (Mn (NO3)2.4H2O), e em seguida foi adicionado o 
glutardialdeído, para a substância ser gelificada. As proporções dos materiais utilizados para a 
síntese da manganita La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3  foram:   
 
§ Peso molecular do nitrato de Lantânio: 433,02 mg/mol 
§ Peso molecular do nitrato de Bário: 261,35 mg/mol 
§ Peso molecular do nitrato de Estrôncio: 211,63 mg/mol 
§ Peso molecular do nitrato de Manganês: 251,01 mg/mol 

 
 Determinando pelo cálculo a massa utilizada de cada composto:  
Lantânio: 433,02 x 0,7 = 303,114 mg/mol 
Bário: 261,35 x 0,15 = 39,203 mg/mol 
Estrôncio: 211,63 x 0,15 = 31,74 mg/mol 
Manganês: 251,01 x 1 = 251,01 mg/mol 

A massa total foi igual a 625,071 mg/mol. O material é preparado com massa total 
proporcional a 5g, fazendo o seguinte cálculo, 5000 / 625,071 = 7,99 ~ 8. 

É obtido então, um fator de multiplicação para ajustar a proporção da massa utilizada de 
cada composto, sendo assim: 
Lantânio: 303,114 x 8 = 2425 mg 
Bário: 39,203 x 8 = 314 mg 
Estrôncio: 31,74 x 8 = 254 mg 
Manganês: 251,01 x 8 = 2008 mg 
 Ao somar a massa total ela está proporcional a 5g. Repetindo os cálculos para outra 
amostra composta de La0.7Ba0.3MnO3, temos: 
Lantânio: 433,02 x 0,7 = 303,114 mg/mol 
Bário: 261,35 x 0,3 = 78,405 mg/mol 
Manganês: 251,01 x 1 = 251,01 mg/mol 
 Obtendo massa total igual a 632,529 mg/mol. Fazendo a massa total proporcional a 5g 
logo, 5000 / 632,529 = 7,905 ~ 7,9. Multiplicando a massa pelo fator, temos: 
Lantânio: 303,114 x 7,9 = 2395 mg 
Bário: 78,405 x 7,9 = 619 mg 
Manganês: 251,01 x 7,9 = 1983 mg 
 A massa total também está proporcional a 5g. Preparamos outra manganita com os 
seguintes compostos La0.7Sr0.3MnO3, temos: 
Lantânio: 433,02 x 0,7 = 303,114 mg/mol 
Estrôncio: 211,63 x 0,3 = 63,489 mg/mol 
Manganês: 251,01 x 1 = 251,01 mg/mol 
 Massa total igual a 617,74 mg/mol. Deixando a massa total proporcional a 5g, 
5000 / 617,74 = 8,094 ~ 8,09. Tendo este fator, fazemos as multiplicações necessárias: 
Lantânio: 303,114 x 8,09 = 2453 mg 
Estrôncio: 63,489 x 8,09 = 514 mg 
Manganês: 251,01 x 8,09 = 2031 mg 
 A massa total também está proporcional a 5g. Cada porção de massa dos nitratos foi 
diluída em 100 ml de quitosana. Feito isto, o material foi levado para queimar na chapa quente 
durante 6 horas com temperatura entre 100°C e 150°C, resultando em um pó com coloração 
marrom escuro. Em seguida, foi feita a calcinação do material, transportando-o para o forno mufla, 
onde permaneceu por 2h em 350°C.  
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 O pó resultante ainda não é a perovskita de manganês, em consequência disso, os pós 
foram tratados termicamente no forno tubular, com temperatura de 700°C por 2h, com o término 
desse processo térmico, analisamos o material no DRX. 

A fase pura da perovskita de manganês foi obtida quando o pó precursor foi tratado 
termicamente a 700°C. Observada a pureza do material, compactamos as amostras em forma de 
pastilha utilizando uma prensa hidraúlica com um pastilhador cilindrico com diâmetro de 7mm. Em 
seguida, as amostras foram sinterizadas com atmosfera ambiente na temperatura de 1150°C, 
permanecendo por 12h. Após a sinterização, iniciamos o processo de medidas do material. Fizemos 
medidas de Zero-Field-Cooling (ZFC), Field-Cooling (FC) e ciclo de histerese magnética. 

Para a realização da caracterização dessas amostras, foram utilizados os seguintes 
equipamentos: difratômetro de raios-X, modelo Miniflex II da Rigaku, essencialmente importante 
na caracterização estrutural dos materiais; forno mufla e forno tubular; analisador 
termogravimétrico, modelo TGA-50 da Shimadzu; matriz cilíndrica; Sistema de Medidas de 
Propriedades Físicas (PPMS) da empresa Quantum Design, modelo Evercool II, capaz de realizar 
medidas magnéticas em altos campos e em baixas temperaturas. 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Os resultados que serão discutidos a 
seguir referem-se a uma série de três amostras, 
sendo elas: La0.7Ba0.3MnO3 (LBMO), 
La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO) e La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3 
(LBSMO). Análise Termogravimétrica (TG) foi 
feita na série de amostras, onde se pretende 
observar a perda de massa de uma substância em 
função da temperatura. A Figura 1 mostra os 
resultados de TG para todas as amostras. Podemos 
obervar uma primeira perda de massa até 
aproximadamente uma temperatura de 170 oC 
devido a eliminação de água residual dos nitratos 
hidratados, seguida por uma segunda perda de 
massa até T = 320 oC com a queima do polímero 
quitosana. Em torno de T = 420 oC, há outra perda 
de massa com a liberação dos carbonatos de Ba e 
Sr. Por fim, a última perda de massa acontece nas 
temperaturas 550 oC, 600 oC e 670 oC para as 
amostras LBSMO, LSMO e LBMO, 
respectivamente. Estes resultados indicam que a 
temperatura de 700 oC usada para a calcinação das 
amostras é suficiente para formação da fase 
perovskita.  

 
Resultados de difração de raios-X das três amostras foram analisados para identificação 

estrutural das manganitas, observe as Figuras 2(a)-(b). A partir da figura 2(a), vemos que as 
amostras tratadas termicamente na temperatura de 350 ºC contêm muitas impurezas em sua 
composição. Estes resultados de DRX concordam com os obtidos por análise termogravimétrica, 
nesta temperatura ainda não houve a formação da estrutura cristalina da perovskita. Portanto, como 
indicam os resultados de TGA a formação desta fase deve acontecer em temperatura acima de 600 
oC. Dessa forma, as mesmas foram tratadas termicamente numa temperatura de 700 °C em fluxo de 
O2, onde se obteve a fase cristalina das manganitas com estrutura cristalina ortorrômbica e grupo 
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Figura 1: Análise Termogravimétrica das 
amostras feitas no Laboratório de Cromatografia 
- UERN. 
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espacial Pbnm:cab, conforme a Figura 2(b) (USKOKOVIC, 2007). As amostras LSMO e LBSMO 
têm um alto grau de pureza, já na amostra LBMO observamos ainda impurezas como a presença de 
BaCO2 e La2O3 que ainda não foram decompostos para a formação da fase perovskita. Foram feitos 
os refinamentos Rietveld dos DRX’s dessas amostras, usando o programa MAUD. Os parâmetros 
de rede obtidos (a = 0.551 nm, b = 0.547 nm e c = 0.776 nm) com o refinamento estão de acordo 
com os valores já reportados na literatura. Os diâmetros médios obtidos para as amostras LSMO, 
LBSMO e LBMO foram respectivamente: 35,0 nm, 25,0 nm e 21,5 nm. 
 

  
 Após o material ter sido compactado em formato de pastilha e sinterizado em 1150 oC, 
foram feitas medidas de magnetização Zero-Field-Cooling e Field-Cooling em função da 
temperatura (Figura 3) utilizando o magnetômetro de amostra vibrante do PPMS num campo 
magnético de 50 Oe. Nas amostras LBMO, LBSMO e LSMO foram observadas uma transição 
magnética de primeira ordem com as temperaturas de Curie de 288 K, 335 K e 347 K, 
respectivamente.  
 A Figura 4 mostra os resultados das medidas de histerese magnética em temperatura 
ambiente nas amostras de: La0.7Sr0.3MnO3, e La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3; e numa temperatura de 230 K 
na amostra de La0.7Ba0.3MnO3, pois sua temperatura de Curie é abaixo da temperatura ambiente. 
Para obtenção das medidas, utilizamos também o magnetômetro de amostra vibrante do PPMS. 
Percebe-se que os materiais possuem baixa coercividade (Hc). O menor valor de Hc = 32 Oe foi 
obtido para a amostra LSMO. Já a amostra composta por La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3 apresentou uma 
magnetização de saturação aproximadamente maior que os demais compostos, em torno de 53 
emu/g. 
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Figura 2(a): Difração de raios-X das 
amostras LBSMO, LSMO e LBMO, 
calcinadas em 350°C. Analisadas no 
LAMOp (Laboratório de Análises 
Magnética e Óptica – UERN). 
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Figura 2(b): Difratogramas de raios-X dos pós 
La0.7Ba0.3MnO3, La0.7Sr0.3MnO3 e 
La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3 tratados termicamente há 700 
ºC na presença de O2. Analisadas no LAMOp-UERN  
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CONCLUSÕES 
 

O desenvolvimento do projeto demonstrou que a série do material La0.7Ba0.3-xSrxMnO3 
foi sintetizado com sucesso pelo processo de reação por coordenação iônica e apresentaram uma 
fase policristalina pura em 700ºC (na presença de O2) com estrutura cristalina ortorrômbica e grupo 
espacial Pbnm:cab. Medidas de Zero-Field-Cooling e Field-Cooling feita nas pastilhas sinterizadas 
demonstram que as temperaturas de Curie, onde há a transição ferro-paramagnética, estão de acordo 
com os valores já reportados na literatura. Com isso, na próxima etapa deste trabalho serão feitas 
medidas de impedância elétrica em função da frequência e do campo magnético com a finalidade de 
estudarmos o efeito da magnetoimpedância gigante nestas manganitas. 
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Figura 3: Medidas de ZFC e FC em 50 Oe nas 
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS 
FERROMAGNÉTICAS 

Flora Vitória Oliveira Amorim1; João Maria Soares2; Cláudio Lopes de Vasconcelos3 

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo a síntese e a caracterização de 
nanopartículas ferromagnéticas obtidas a partir do processo de redução química por 
borohidreto adicionado à solução polimérica salina de FeCl2 ∙ 4H2O e CoCl2 ∙ 6H2O. 
Uma dispersão coloidal enegrecida, obtida nesse processo, tem se tornado um indicativo 
da reação de formação das partículas magnéticas. A caracterização estrutural foi feita a 
partir de análises de difração de raios-X, cujos resultados apontaram a presença de 
partículas ferromagnéticas nanoestruturadas do tipo núcleo-casca em que o interior das 
nanopartículas consiste da liga metálica FeCo revestida por camadas de Fe2CoO4. O 
tamanho médio das partículas de FeCo@CoFe2O4 obtido por refinamento Rietveld foi 
de 12 nm. Medidas de magnetização versus campo magnético foram feitas por 
magnetometria de amostra vibrante. As nanopartículas são monodomínios e estão 
bloqueadas a temperatura ambiente. Há uma forte interação dipolar magnética entre 
elas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: nanopartículas ferromagnéticas; liga metálica; redução química. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os estudos realizados no campo das nanopartículas magnéticas têm crescido 
gradativamente graças às peculiaridades do comportamento magnético desses materiais. 
A liga de FeCo, por exemplo, possui elevada magnetização de saturação entre os 
materiais magnéticos comerciais, apresenta elevada temperatura de Curie, além de alta 
permeabilidade magnética e força mecânica [1,2]. A obtenção desses materiais 
magnéticos tem ocorrido de muitas maneiras incluindo decomposição térmica, pirólise a 
laser, redução química por ultrassonicação e redução aquosa dos íons metálicos por 
meio de agentes redutores. Alguns exemplos de aplicações propostas têm sido 
reportados às inovações tecnológicas como ferrofluidos, biossensores, mídias e 
armazenamentos magnéticos de dados e biomedicina [3 - 5]. Acerca da utilização do 
método de redução química de metais em solução aquosa, as nanopartículas de liga 
metálica podem ser produzidas a partir de reações químicas entre os cloretos metálicos e 
o borohidreto de sódio. A reação resulta na formação de nanopartículas do metal e do 
boro. Além disso, quando dois diferentes cloretos metálicos (por exemplo, FeCl2 e 
CoCl2) são usados, as nanopartículas de liga leve podem ser sintetizadas a partir dos 
dois metais e do boro. 

Usando este método, muitos tipos de nanopartículas de liga metálica têm 
sido sintetizados. Yiping et al. sintetizou nanopartículas de Co-B controlando a 
concentração de borohidreto de sódio [6]. Eles descobriram que o tamanho das 
partículas de Co-B diminuiu com a concentração crescente de borohidreto. Gomes e 
Farias sintetizaram nanopartículas metálicas de Co através da redução de íons de 
cobalto usando borohidreto de sódio como agente redutor. Embora a água seja 
comumente usada como solvente nessa reação, a baixa estabilidade do íon BH4 nesse 
solvente favorece a formação da liga Co2B. O álcool 2-propanol, que não reage com o 
NaBH4, foi utilizado como solvente para reduzir a formação dessa liga. 

Com o intuito de se uniformizar as partículas magnéticas obtidas por esse 
processo, esse trabalho teve como proposta a obtenção e a caracterização de 
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nanopartículas ferromagnéticas de FeCo de alta cristalinidade por meio do método de 
redução química em solução aquosa de quitosana. 

A quitosana é um copolímero linear obtido através da N-desacetilação 
alcalina da quitina [7], o qual é o segundo polímero natural mais abundante isolada a 
partir do exoesqueleto de crustáceos, insetos, moluscos, entre outros [8]. A presença do 
grupamento amino obtido a partir da reação de desacetilação torna a quitosana solúvel 
em soluções de ácidos diluídos. Sendo um policátion, a quitosana pode formar 
complexos eletrostáticos com espécies carregadas negativamente incluindo proteínas, 
macromoléculas e outros ânions de baixa massa molar [8, 9], apresentando, portanto, 
uma elevada capacidade de coordenação iônica com íons metálicos diversos [10]. 
Devido à capacidade de coordenação iônica, os íons metálicos são distribuídos 
homogeneamente na solução precursora em escala molecular. 

Além da proposta inicial, as nanopartículas ferromagnéticas também foram 
obtidas neste trabalho, a partir da redução química dos íons metálicos em solução 
aquosa de quitosana na presença de um agente reticulante, o glutaraldeído. 

O glutaraldeído tem sido usado em larga escala como agente reticulante em 
compostos que possuem grupos amino primários. Uma reação de reticulação tem como 
finalidade modificar as propriedades da molécula polimérica, podendo, por exemplo, 
aumentar a estabilidade destas moléculas a solventes ácidos ou básicos, alterar as 
características de permeação de membranas, aumentar a rigidez das cadeias poliméricas, 
provocar mudanças na coloração do polímero, aumentar ou diminuir a eficácia na 
quelação de metais e na imobilização de proteínas, além de modificar a estabilidade 
térmica do material [11 - 13]. Em se tratando das cadeias de quitosana, o processo de 
reticulação ocorre por meio de ligações covalentes levando a formação de bases de 
Schiff pela reação química entre um grupo aldeído da molécula de glutaraldeído com 
um grupo amino da molécula de quitosana, o que pode aumentar a eficácia na quelação 
dos metais, prevenindo, assim, a agregação das nanopartículas sintetizadas. 

Neste trabalho, todas as amostras foram analisadas por difratometria de 
raios-X e magnetometria de amostra vibrante. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A quitosana foi obtida da Polymar Ltda., Brasil, e utilizada após passar por 
um processo de refinamento a fim de separar partículas de impurezas e partículas de 
quitina ainda presentes no meio. Os sais metálicos CoCl2 ∙ 6H2O e FeCl2 ∙ 4H2O e o 
agente redutor NaBH4 foram obtidos da Vetec Química Fina Ltda., Brasil, e utilizados 
conforme recebidos. Foram utilizados, também, o álcool etílico e o ácido acético da 
Cromoline Química Fina Ltda., Brasil, conforme recebidos. 

Os sais metálicos CoCl2 ∙ 6H2O e FeCl2 ∙ 4H2O foram solubilizados em 
solução aquosa de ácido acético 2 % a concentração de 0,02 M e 0,08 M, 
respectivamente. Em seguida, a quitosana foi adicionada às soluções salinas, em uma 
concentração de 20 g L-1. As soluções foram mantidas sob agitação magnética durante 
aproximadamente 24 h, a temperatura ambiente, constituindo, assim, as amostras de sais 
metálicos mantidos entre as cadeias de quitosana (amostra A). Outras amostras foram 
obtidas a partir da reação de reticulação química das cadeias de quitosana, ocasionada 
pela adição de glutaraldeído, a uma concentração de 5 %, por gotejamento diretamente 
na solução dos sais metálicos e da quitosana (amostra B). A geleificação do sistema tem 
como finalidade a prevenção da agregação das nanopartículas durante o processo de 
síntese. O retículo obtido foi fragmentado a fim de aumentar sua área superficial para se 
seguir a síntese. 
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A síntese das nanopartículas ferromagnéticas foi feita a partir da adição da 
solução do agente redutor NaBH4 a 0,5 M para a amostra A e 0,7 M para a amostra B, 
por gotejamento, à solução polimérica, sob agitação mecânica e uma temperatura 
aproximada de 3 °C. A formação das nanopartículas ferromagnéticas ocorreu 
instantaneamente e espontaneamente após a adição da solução do agente redutor, 
levando à formação de uma dispersão coloidal enegrecida, fato este utilizado como 
indicativo da obtenção das nanopartículas ferromagnéticas. Durante os 30 min iniciais 
foi observada a formação de bolhas devido ao desprendimento de gás hidrogênio; o 
sistema foi mantido sob agitação por 120 min. O material produzido foi centrifugado e 
submetido a diversas lavagens usando água Mili-Q e, por fim, álcool etílico. A secagem 
foi realizada em um forno Jung Ltda., modelo 0113, em atmosfera de N2 com fluxos de 
100 SCCM durante 60 min a 80 ºC. Após o resfriamento, o material obtido foi mantido 
sob vácuo em um dessecador antes de serem feitas as análises. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Para as análises de caracterização física do material obtido, as partículas 

foram desagregadas em um almofariz e submetidas às análises de difração de raios-X e 
de magnetometria de amostra vibrante, usando um difratômetro de raios-X (DRX), 
modelo Miniflex II da Rigaku e um Magnetômetro de Amostra Vibrante (MAV), 
homemade, respectivamente. Essas análises permitiram caracterizar estrutural e 
magneticamente as partículas obtidas, além de determinar a sua faixa de tamanhos. 
Essas mesmas partículas foram, ainda, submetidas a um tratamento térmico a fim de 
eliminar a matéria orgânica presente. Os parâmetros utilizados foram atmosfera de N2 e 
temperatura de 330 ºC durante 90 min. Posteriormente, as partículas foram submetidas 
novamente a análises de DRX e MAV.  

A Figura 1 mostra os difratogramas de raios-X das nanopartículas 
ferromagnéticas obtidas a partir de soluções poliméricas de sais metálicos reticuladas 
com glutaraldeído ou não reticuladas. A mesma figura ainda mostra o difratograma das 
nanopartículas ferromagnéticas submetidas ao tratamento térmico a fim de remover a 
matéria orgânica. O perfil de difração de raios-X das partículas obtidas sem a presença 
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Figura 1. Difratogramas de Raios-X  das amostras de FeCo reticuladas e não 
reticuladas  por glutaraldeido e de FeCo calcinadas a 330 ºC. Fonte: 
Laboratório de Análises Magnéticas e Óptica – LAMOp – UERN. 
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do agente reticulante evidencia um pico de difração em 2θ = 20º que está de acordo com 
a difração de raios-X da quitosana referente a forma de cristal II, que corresponde a de 
difração do plano (100). A forma de cristal II da quitosana é ortorrômbica, cujos 
parâmetros de rede são a = 4,4 Å, b = 10,0 Å e c = 10,3 Å. Já tem sido encontrada na 
literatura que a cristalinidade da quitosana se deve a existência das ligações de 
hidrogênio inter e intramoleculares, dependentes do grau de desacetilação do 
biopolímero. A utilização do agente reticulante no processo de síntese das partículas 
ocasionou um alargamento do pico de difração, indicando claramente a ocorrência da 
reticulação química das cadeias de quitosana, com consequente formação das bases de 
Schiff.  

Os DRX’s obtidos para as duas amostras, com e sem reticulação, parte 
superior da Figura 1, mostram a formação das fases cristalinas de CoFe2O4 e CoFe. Os 
picos largos e com baixa intensidade são característicos de nanopartículas em torno de 
10 nm. A fase da liga metálica de cobalto-ferro aparece no difratograma como um platô 
em torno de 2θ = 45o. A parte inferior da Figura 1 mostra o difratograma do pó 
submetido ao tratamento térmico a fim de remover a matéria orgânica presente no 
amostra. Podemos observar claramente a presença dos picos de Bragg das fases 
cristalinas de CoFe2O4 e CoFe.  

Uma análise mais detalhada dos difratogramas de raios-X é feita pelo 
refinamento Rietveld, para isso usamos o software MAUD (Materials Analysis Using 
Diffraction). A Figura 2 mostram os resultados obtidos pelo refinamento dos DRX’s das 
amostras não reticuladas antes e depois da remoção do copolímero quitosana. Os índices 
de Miller na cor azul são da fase cristalina de CoFe e os índices na cor magenta são da 
fase CoFe2O4. As duas fases têm simetria cúbica e os grupos espaciais Pm-3m (CoFe) e 
Fm-3m:1 (CoFe2O4), ver Tabela 1. Os parâmetros de rede obtidos com o refinamento 
Rietveld concordam com os valores esperados para a liga ferro-cobalto (a = 2,86 Å) e 
para a ferrita de cobalto (a = 4,39 Å). Neste processo de síntese, são precipitados 
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Figura 2 - Difratograma de Raios-X  e o refinamento Rietveld da amostra de FeCo não 
reticulada como preparada e calcinada a 330 ºC. Fonte: Laboratório de Análises Magnéticas 
e Óptica – LAMOp – UERN. 
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nanopartículas de CoFe numa solução redutora de boroidreto de sódio, no entanto, o 
processo de lavagem foi feito em atmosfera ambiente que propicia a oxidação do ferro e 
do cobalto. Portanto, camadas atômicas de CoFe2O4 são crescidas sobre as 
nanopartículas de CoFe criando a estrutura núcelo/casca de CoFe/CoFe2O4. O diâmetro 
médio obtido pelo refinamento para o núcleo de CoFe foi 10,4 nm para a amostra 
secada a 80 oC, denominada CoFe@CoFe2O4-CQ. Já o valor obtido para espessura da 
casca foi de 2,0 nm. Para a amostra calcinada a 330 oC em fluxo de N2, denominada 
CoFe@CoFe2O4-SQ, houve uma pequena diminuição no tamanho do núcleo e um 
aumento na espessura.  

 
Tabela 1 – Parâmetros estruturais obtidos com o refinamento Rietveld das amostras. 

Amostra CoFe@CoFe2O4-CQ CoFe@CoFe2O4-SQ 
Fase CoFe CoFe2O4 CoFe CoFe2O4 
Simetria Cúbica 
Grupo Espacial Pm-3m Fd-3m:1 Pm-3m Fd-3m:1 
Parâmetro de rede (Å) 2,878 8,412 2,851 8,380 
Diâmetro (nm) 10,4 2,0 9,5 2,9 
Microdeformação 8,7 x 10-2 8,85 x 10-4 4,7 x 10-3 1,4 x 10-2 

Composição (%) 70,5 29,5 30,0 70,0 
Fonte: Laboratório de Análises Magnéticas e Óptica – LAMOp – UERN. 
 
 As medidas de magnetização em função do campo magnético foram a 
temperatura ambiente, como mostradas na Figura 3. A magnetização da amostra 
CoFe@CoFe2O4-CQ satura completamente num campo de 8 kOe, isto indica a 
contribuição para a magnetização da mesma é devido fase ferromagnética da liga CoFe. 
O campo coercivo, Hc = 214 Oe e a razão entre a magnetização remanente e a de 
saturação, Mr/Ms = 0,29 concordam valores já reportados na literatura [14]. Os valores 
obtidos para Hc e Mr/Ms mostram que as partículas estão bloqueadas a temperatura 
ambiente. Para um conjunto de partículas não-interagentes com uma anisotropia 
uniaxial e eixos fáceis distribuídos aleatoriamente, prevê-se uma razão Mr/Ms = 0,5 
numa temperatura bem abaixo da temperatura de bloqueio, TB. Entretanto, de acordo 
estudos recentes de simulação de Monte Carlo [15], quando há interações dipolares 
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Figura 3. Ciclos de histerese magnéticos medidos à temperatura ambiente. Fonte: 
Laboratório de Análises Magnéticas e Óptica – LAMOp – UERN. 
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entre as partículas, a remanência é substancialmente reduzida em relação ao caso não-
interagente em temperatura bem menores que TB e os valores para a razão Mr/Ms estão 
entre 0,30-0,35. Na Figura 3 também podemos observar que a amostra CoFe@CoFe2O4-
SQ não satura em campos magnéticos de até 13 kOe, além disso, os valores de Hc = 190 
Oe e de Mr/Ms = 0,22 diminuíram com relação a amostra CoFe@CoFe2O4-CQ. Na 
amostra com quitosana a fina casca formada por CoFe2O4 (~ 2 nm) deve está amorfa e 
pouco contribui para a magnetização dessas partículas. Por outro lado, na amostra 
tratada termicamente, temos uma casca mais espessa e com estrutura cristalina bem 
definida, contribuindo para os novos valores encontrados para os parâmetros 
magnéticos obtidos do ciclo de histerese.  
 

 
CONCLUSÕES 

 
Nanopartículas ferromagnéticas foram obtidas espontaneamente obtidas 

pelo método de redução química de íons metálicos, FeCl2 ∙ 4H2O e CoCl2 ∙ 6H2O, 
solubilizados em um meio polimérico. A técnica experimental envolvida na síntese 
permitiu a obtenção de nanopartículas do tipo núcleo-casca de CoFe@CoFe2O4 com 
diâmetro médio de 12 nm, de acordo com a caracterização microestrutural obtida por 
difração de raios-X. Resultados de magnetização medidos a temperatura ambiente 
mostraram que existe uma forte interação dipolar entre as partículas magnéticas e que 
elas estão bloqueadas a temperatura. 
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE SBA-15 IMPREGNADO COM QUITOSANA 
VISANDO SEU USO COMO ADSORVENTE DE CO2. 
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Di Souza4 

 
 

RESUMO: Atualmente materias nanoporosos funcionalizados para aplicações na adsorção de CO2 
e em catalises heterogêneas, tem se destacado. A quitosana (CS) que apresenta grupos aminas pode 
ser incomporada no SBA-15 e gerar interações específicas com CO2, para facilitar a sua adsorção. 
Neste trabalho foi desenvolvida a sínteses hidrotemica do SBA-15 e posterior impregnação com 
soluções de CS a 1,0% e 2,5%, pelo método via úmida. Os materiais obtidos foram caracterizados 
por DRX, TG, DSC, MEV, FTIR e adsorção/dessorção de N2. Os resultados de DRX e analises 
térmicas do suporte puro e das amostras impregnadas mostraram, respectivamente, a obtenção de 
uma estrutura ordenada correspondente ao SBA-15 e a preservação da mesma após o processo de 
impregnação. Mostraram também que o diametro medio de poro (Dp) e a espessura média da 
parede (wt) foram alterados pela introdução da CS. As curvas termogravimétricas mostraram a 
perda de material correspondente à decomposição da CS, com perdas de massa correspondentes a 
quantidade de CS utilizada na impregnação. Assim como as curvas DSC, que mostraram variações 
de energias proporcionais a massa de CS presentes nos suportes. Bandas caracteristícas na região do 
infravermelho identificadas no suporte puro e nas amostras funcionalizadas confirmando as outras 
caracterizações. No que diz respeito a área superficial das amostras, ocorreu uma diminuição da 
mesma nas amostras funcionalizadas em comparação a do SBA-15 puro, indicando sucessiva 
incorporação do polímero no suporte nanoporoso. A incorporação significativa de CS sugere o uso 
com sucesso do material para a absorção de CO2. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Impregnação; Quitosana; SBA-15; Suporte.  

 

INTRODUÇÃO 

 O aumento da quantidade de CO2 na atmosfera tem promovido o fenômeno climático 
conhecido como aquecimento global. Este fenômeno tem tido algumas consequências como 
diminuição da cobertura de gelo, aumento do nível do mar e mudanças dos padrões climáticos. O 
que influencia não somente a vida humana, mas também os ecossistemas. Algumas técnicas podem 
ser utilizadas para reduzir essa quantidade de CO2 na atmosfera, dentre elas a captura e 
armazenamento de CO2 (BARBOSA et al., 2011). 

De acordo com Chew et al. (2011), os materiais mesoporosos a base de sílica vem sendo 
desenvolvidos para adsorver CO2, em virtude de sua alta porosidade que facilita uma rápida difusão 
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do gás no seu interior. Dos materiais do tipo SBA-n, o SBA-15 se encontra entre os mais populares 
das sílicas mesoporosas existentes, por apresentar poros ajustáveis (5-30 nm) e, consequentemente, 
permitir fácil acessibilidade á espécies alvos na superfície interna do material (DA’NA e SAYARI, 
2011).  Este tipo de suporte mesoporoso foi desenvolvido por Zhao e seu grupo na Universidade da 
Califórnia em Santa Bárbara, EUA, no final da década de 1990 (ZHAO et al., 1998). Na sua síntese 
é utilizado como agente direcionador o copolímero tribloco, que consiste de poli(óxido de etileno)x-
poli(óxido de propileno)-poli(óxido de etileno)x, (PEO)x(PPO)y(PEO)x. Conforme Taguchi e 
Schuth (2005), o processo gera um material com uma simetria bi-dimensional P6mm, com grande 
área superficial (600 to 1000 m2/g), larga espessura de parede (3-7 nm). Uma significativa 
estabilidade térmica também é obtida, promovida pela obtenção da larga espessura de parede.  

Concomitantmente, um crescente número de pesquisadores têm se dedicado a 
funcionalização destes materiais mesoporosos com grupos orgânicos (BUI et al., 2011; KO et al., 
2011).  A possibilidade de introdução de grupos aminas nestes materiais possibilita interações 
específicas com o CO2, proporcionando sua captura. A quitosana é um copolímero linear, que 
apresenta grupos aminas ao longo de sua cadeia, sendo constituído por unidades de 2-amino-2-
deoxi-D-glucopiranose e 2-acetamida-2-deoxi-D-glucopiranose, unidas por ligações glicosídicas β 
(1,4) (LEONHARDT et al., 2010). Assim, pode ser utilizada para funcionalizar materiais 
mesoporosos do tipo SBA-15 e o material resultante aplicados na adsorção de CO2. 

Nessa direção, o presente trabalho teve como finalidade sintetizar o material mesoporoso 
SBA-15, funcionalizá-lo com a CS e caracterizar os materias obtidos, visando seu uso futuro como 
adsorvente de CO2. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O SBA-15 foi sintetizado por meio do método hidrotérmico proposto por Zhao et al. (1998). 
O material obtido foi lavado com uma solução de ácido clorídrico em etanol a 2% e calcinado em 
um forno mufla com temperatura de 30º até 550 ºC, em ar por 6 hora. 
 Para o processo de impregnação, primeiramente, foi feito uma solução de ácido clorídrico a 
0,1M.  Em seguida, a solução foi utilizada para fazer soluções de CS a 1,0 e 2,5% (m/v). 
Posteriormente, por meio do método de impregnação por via úmida, 0,5 g de suporte foi 
impregnada com 0,9 mL de solução de CS, para cada concentração (Kuherov, et al., 2003). 

Os materiais obtidos foram caracterizados por DRX, TG, DSC, MEV, FTIR e adsorção de 
CO2. Os difratogramas de raios-X foram obtidos por meio de equipamento da Rigaku modelo Mini 
flex II utilizando radiações de CuKα. Os dados foram coletados na faixa de 2θ de 1 a 5º. As análises 
térmogravimétrica foram realizadas em um equipamento TGA 50 da Shimadzo.  Foram pesadas 
aproximadamente 5 mg de amostra em cadinho de platina, sendo utilizada uma razão de 
aquecimento de 10 ºC.min-1, temperatura inicial de 25 a 900 ºC, atmosfera de nitrogênio com fluxo 
de 25 mL.min-1. As análises de calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram realizadas em 
equipamento da DSC 60 da Shimadzu. As massas utilizadas nas análises foram de 
aproximadamente 5 mg, as quais foram pesadas em panelas de alumínio, posteriormente fechadas. 
A temperatura de aquecimento partiu de 25 a 550 ºC, sob uma razão de aquecimento de 10 ºC.min-1, 
em atmosfera de nitrogênio sob fluxo de 25 mL.min-1. As micrografias foram num equipamento 
Philipps modelo XL30-ESEM, sendo empregada uma ampliação de 500x para a CS e 5000x para as 
outras amostras. As análises de FTIR foram realizadas em um instrumento modelo Nexus 470 da 
Thermo Nicolet na região do infravermelho médio, na faixa de 4000 a 400 cm-1. Para obter as 
isotermas de adsorção de N2 foi utilizado um equipamento modelo ASAP 2420. As amostras foram 
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pré-tratadas através de aquecimento a 120 ºC, sob vácuo, por 10 horas. A área superficial específica, 
SBET, foi calculada usando o método Brunauer–Emmett–Teller (BET) do multiple-point. O 
procedimento foi realizado a uma temperatura de 77K na faixa de pressão parcial (p/p0) de 0,01 a 
1,0.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os difratogramas das amostras estão expostos na Figura 1. A Figura 1(a) mostra o 
difratograma da CS pura. O resultado e semelhante a trabalhos já publicados (ZONG et al., 2000; 
WAN et al., 2003) o seu perfil de difração mostram dois picos principais em 2θ  igual à 10,1° e 
20,1°, correspondendo as formas cristalinas I e II da estrutura do polissacarídeo. 

1 2 3 4 5

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

(1
00

)

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

.)

2q (Graus)

 CS

(1
00

)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

(1
00

)

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

.)

2q (Graus)

 CS

(1
00

)

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

.)

2q (Graus)

 SBA-15 calc.
 CS/SBA-15 1,0%
 CS/SBA-15 2,5%(1

00
)

(1
10

)
(2

00
)

a)

 

Figura 1: DRX do SBA-15 calcinado e das amostras funcionalizadas. Em destaque (a) o DRX da CS. 

  

 Como podemos ver na mesma Figura acima, o difratograma do suporte puro apresenta três 
picos de reflexões em 2θ = 0,5 a 2º, correspondentes aos índices de Miller (100), (110) e (200). 
Conforme Tang et al. (2011), isto indica que o material obtido na síntese apresenta uma estrutura 
mesoporosa altamente organizada. A presença destes três picos são característicos da sílica 
mesoporosa SBA-15, com as reflexões correspondentes ao grupo espacial hexagonal 2D (p6mm)( 
Wang et al., 2009). O perfil de difração das amostras funcionalizadas com CS apresentaram os 
mesmos picos característicos do suporte puro, o que mostra a preservação da estrutura do suporte 
mesmo após a presença do polímero. É possível perceber uma diminuição das intensidades dos 
picos no plano (100), das amostras funcionalizadas, em comparação ao do SBA-15 puro, o que 
indica a ocorrência de uma diminuição de ordem de longo alcance após a impregnação e um 
provável preenchimento parcial dos poros da estrutura mesoporosa (KNOWLES et al., 2005; 
SZEGEDI et al., 2011). Os picos de reflexão correspondentes a CS não são percebidos nas amostras 
funcionalizadas, já que a sua quantidade nas mesmas é muito baixa. 

 A Figura 2 mostra termogramas das amostras. É possível notar que há uma perda inicial de 
massa, que corresponde a saída de água fisissorvida nos materiais. Nota-se nas curvas que essa 
quantidade de água é maior nas amostras com a CS presente. Isto indica a facilidade do 
polissacarídeo em reter água (Rueda et al., 1999).  A segunda perda de massa ocorre em uma 
temperatura de 200 ºC, o que mostra a presença do polímero no suporte mesoporoso. É percebida, 
ainda, uma saída gradual de material após essa temperatura, finalizando em torno de 600 ºC. Esta 
ocorrência pode ser atribuída a dificuldade de saída da quitosana da estrutura mesoporosa do 
suporte. 
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Figura 2. Curvas TG do SBA-15 e das amostras funcionalizadas. 

 

As perdas de massa envolvidas na análise termogravimétrica podem ser vistas na Tabela 1.   

Tabela 1: Perdas de massa envolvidas nos eventos térmicos das amostras. 

Solidos 1º Perda 2º Perda Resíduo  

SBA-15 

CS/SBA-15 1,0% 

CS/SBA-15 2,5% 

7,2 

7,0 

37,0 

2,0 

5,3 

9,1 

91,8 

86,8 

80,0 
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Figura 3: DSC das amostras de SBA-15 calcinado, CS/SBA-15 1,0% e CS/SBA-15 2,5%. 

Os termogramas de DSC das amostras são mostradas na Figura 3. O primeiro evento térmico 
registrado nas curvas, correspondente a um pico endotérmico, tendo início na temperatura ambiente 
e finalizando em torno de 150 ºC, correspondendo a saída de água não ligada quimicamente ao 
material. É possivel observar nas curvas das amostras funcionalizadas um segundo evento térmico 
exotérmico, que ocorre entre 260 e 340 °C, atribuído a degradação da rede polimérica da CS. Sendo 
o efeito exotérmico, segundo Zeng et al. (2011), resultado da reação de reticulação que ocorre 
durante degradação térmica da quitosana. É importante ressaltar que ocorre um alargamento nos 
picos exotérmicos nas amostras funcionalizadas, que aumenta com o aumento da quantidade de 
quitosana presente. Isto pode estar associado ao polímero estar distribuído na mesoestrutura do 
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suporte, dificultando a transferência de calor pelo equipamento, refletindo assim no alargamento do 
pico. 

 

 

Figura 4: MEV das amostras de SBA-15 calcinado (a), CS/SBA-15 1,0% (b) e CS/SBA-15 a 2,5% 
(c). 

 

A Figura 4 mostra as micrografias das amostras. Pode-se ver na imagem que corresponde ao suporte 
puro (Figura 4a), apresença de um material na forma de fibras com dimensões micrométricas, como 
vista por Chao et al (2002) e Katiyar et al (2006), que são formados a partir da adesão linear de 
nódulos  (COUTINHO, 2006). A forma do suporte observado indica uma boa morfologia do 
material sintetizado. Nas micrografias das amostras funcionalizadas, é perceptível que as mesmas 
mantêm a forma do suporte, tendo assim, quase nenhum efeito na morfologia do SBA-15 (TANG et 
al., 2011). Entretanto, nota-se a presença de esferas distribuídas no material (assinaladas pelos 
quadrados), provavelmente correspondente a CS que apresenta a característicar de formar agregados 
esféricos. 
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Figura 5: FTIR das amostras obtidas. 

Os espectros de FTIR das amostras podem ser vistas na Figura 5. Podemos destacar as 
bandas características do SBA-15, dentre elas a banda em 3450 cm-1 que corresponde ao 
estiramento vibracional dos grupos hidroxilas internos e externos na estrutura. O estiramento 
vibracional assimétrico da ligação Si-O-Si observado em 1080 cm-1, com ombro em 1230 cm-1. Os 
picos em 805 cm-1 e em 470 cm-1 que correspondem, respectivamente, ao estiramento simétrico e 
deformação da ligação Si-O-Si. O pico em 970 cm-1 devido a vibração Si-OH gerado pela presença 
de sítios defeituosos na estrutura (COUTINHO, 2006; TANG et al., 2011). Os espectros das 
amostras funcionalizadas apresentam uma semelhança ao do suporte em virtude das suas fortes 
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bandas de absorção, entretanto é possivel identificar picos característicos da estrutura da CS 
presente nos materiais funcionalizados. Na banda em 3450 cm-1 apresenta-se alargada em virtude 
das ligações N-H dos grupos aminas e das ligações O-H presentes no polímero. Picos de pequena 
intensidade em 1509 cm-1 e em 668 cm-1, segundo Tang et al (2011), correspondem a  vibrações das 
ligações H-N-H e NH3

+, respectivamente, indicando a presença de grupos aminas. O ombro em 
2922 cm-1 é atribuído a deformação axial C-H de grupos CH2 e CH3. 

As isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio a 77K e P/P0 de 0.01 a 1.0, para as 
amostras sintetizadas podem ser vistas na Figura 6. Todas isotermas obtidas foram do tipo IV e 
histerese do tipo I, que são características de materiais mesoporosos. Histereses do tipo I ocorrem 
em materiais com sistemas de poros cilíndricos ou poros formados a partir de aglomerados de 
partículas esferoidais, com poros de tamanhos uniformes (COUTINHO, 2006; KALBASI et al., 
2011). Pode-se notar que a quantidade de N2 adsorvida diminui nas amostras impregnadas com CS. 
As áreas superficiais das amostras são apresentadas na Tabela 2. 

 

Figura 6: Isotermas de adsorção de N2 das amostras. 

 

Tabela 2. Valores de área superficiais das amostras obtidas. 

          Amostras                    SBET 

(m2/g)          

       SBA-15 calc.                        535                      

      CS/SBA-15 1,0%                  520                      

      CS/SBA-15 2,5%                  436                      

 

  

Os valores de SBET das amostras mostram que a medida que a quantidade de CS utilizada 
aumenta, a área superficial diminui. Isto mostra a presença da CS na superfície e nos poros do 
suporte, mostrando que o polímero está sendo sucessivamente incorporada no SBA-15, 
corroborando com as outras análises (KALBASI et al., 2011; SZEGEDI et al., 2011; SHANG et al., 
2011). 
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CONCLUSÃO 

 

 As caracterizações realizadas nas amostras obtidas mostraram que a peneira molecular do 
tipo SBA-15 foi sintetizada com sucesso e que o método de impregnação de CS no suporte se 
mostrou eficaz. A obtenção da estrutura característica ao SBA-15 pode ser vista no seu 
difratograma, bem como a preservação da estrutura do mesmo após a impregnação com CS. Os 
resultados das análises térmicas indicaram a presença do polímero, bem como as consequências que 
sua presença gerou na estabilidade térmica das amostras funcionalizadas, por meio das variações de 
picos nas curvas de TG e DSC, em comparação ao suporte puro. Estas análises mostraram, 
respectivamente, perdas de massa e variações de energias correspondentes a quantidade de CS 
impregnada. Foi verificado nas micrografias que a morfologia do suporte se manteve e que o 
polímero não se apresentou exclusivamente no interior do suporte. Os espectros de FTIR indicaram 
bandas características da presença da CS nas amostras funcionalizadas. Sendo que obteve-se uma 
diminuição sucessiva de área superficial, nas amostras funcionalizadas, a medida que a quantidade 
de CS utilizada passou de 1,0 % para 2,5 %, comparadas com o suporte puro. Essa significativa 
incorporação de CS sugere que o material poderá ser usado com sucesso para absorver CO2. 
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO SBA-15 SUPORTADO COM Nb2O5 

 

Fernando Rodrigo Dantas Fernandes 1; Anne Gabriella Dias Santos 2; Luiz Di Souza 2 ; Antonio 
Souza Araujo 4 

 

 

RESUMO: Este trabalho teve com objetivo sintetizar materiais mesoporosos suportados com o 
pentóxido de nióbio, para posterior aplicação na produção de biodiesel . Desta forma, foi realizado 
impregnação do óxido pelo processo de pós-síntese. Neste trabalho os materiais obtidos foram 
caracterizados por difratometria de raios-X, análise termogravimétrica, microscopia eletrônica de 
varredura e espectroscopia na região do infravermelho. Os materiais foram obtidos com êxito, 
sendo observado três picos de difração referentes aos planos de difração característicos da estrutura 
mesoporosa.  

 

PALAVRAS- CHAVE: Peneiras moleculares; SBA-15; óxido de nióbio. 

 

INTRODUÇÃO 

 Diversos grupos de pesquisas em todo mundo vem propondo o uso de catalisadores 
heterogêneos (ONO, 2003; HATTORI, 2001), no intuito de substituir os catalisadores homogêneos 
convencionais que poderão potencialmente reduzir os custos da produção de biodiesel, assim como 
os danos gerados pela produção deste produzidos a partir do atual processo utilizado, tornando-o 
competitivo em relação ao combustível fóssil. Nesta classe de catalisadores, óxidos, hidróxidos e 
alcoóxidos de metais alcalinos terrosos tem tido suas atividades catalíticas avaliadas na obtenção de 
biodiesel por transesterificação de triglicerídeos (VENTAT et al 2006 ). 

Dentre os suportes inorgânicos mais empregados na última década, se encontram as 
peneiras moleculares mesoporosas, por apresentarem elevada área superficial, grande diâmetro de 
poros e consideráveis estabilidades térmicas e hidrotérmica, além de apresentarem poros 
unidirecionais. Neste contexto, a peneira molecular do tipo SBA-15 apresenta-se como um material 
promissor,  em decorrência da sua estrutura mesoporosa unidirecional, seu elevado diâmetro médio 
de poros e sua grande estabilidade térmica e hidrotérmica. Os seus mesoporos, ordenados 
hexagonalmente e interligados por microporos, possibilitam o alojamento ou a difusão de grandes 
moléculas, o que confere a este material uma vasta aplicabilidade na área de catálise (DAO et al., 
2008) e adsorção ( HIYOSHI et al., 2005, Luz 2010) . Esta é normalmente sintetizada em meio 
fortemente ácido, utilizando o tetraetilortosilicato (TEOS) como fonte de sílica e o copolímero 
tribloco Pluronic P123 (EO20PO70EO20) como direcionador (ZHAO et al., 1998a, b). A sua 
estrutura porosa, aliada à elevada área superficial, estabilidade térmica e hidrotérmica, bem como o 
seu grande diâmetro médio de poros, tornam este material muito promissor na área de catálise. 

No entanto, devido à ausência de sítios ativos nativos, a SBA- 15 apresenta baixa 
atividade catalítica (BACA et al., 2008; KUMARAN et al., 2008). Em decorrência deste fato, 
diferentes metais vêm sendo impregnados na forma de óxidos nesta peneira molecular como meio 
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de elevar a sua atividade catalítica (TIMOFEEVA et al., 2007) . Dentre os óxidos que vem sendo 
pesquisados, encontra-se o óxido de nióbio, sendo o Brasil o maior produtor deste óxido que 
apresenta fortes sítios ácidos, podendo ser utilizado para produção de biodiesel pelo processe de 
esterificação ou hidroesterificação. No entanto este óxido puro é solúvel apenas no ácido 
fluorídrico, sendo desta forma necessário a utilização de um suporte. A SBA-15, pelas 
características apresentadas anteriormente, pode ser usada para este fim. Neste sentido, basicamente 
dois métodos de incorporação são utilizados: pós-síntese e síntese direta. 

Como mostra (SRINIVASU et al 2009), a impregnação pós síntese pode causar 
problemas não obtidos na inserção do óxido durante a síntese, como por exemplo o processo de 
lixiviação e disposição do mesmo na superfície do material e não dentro dos poros. No entanto, as 
condições de síntese deste suporte possui um  pH muito baixo, o que  favorece a formação catiônica 
e suprime as interações entre Si-OH e Nb-OH, o que dificulta a inserção do óxido durante a  síntese 
. Desta forma, estudos vêm sendo desenvolvidos, no intuito de se sintetizar um catalisador que 
tenha a inserção do pentóxido de nióbio, na estrutura do SBA-15 (Sandanobu et al 2009; Treja ET 
AL 2008; Srinivasu et al 2009; Selvaraj et al 2009 ), pela modificação do pH de síntese e tempo de 
reação, dentre outras variáveis. Nesses estudos, foi constatado que a síntese está diretamente 
relacionada com o pH do gel da síntese. 

No entanto, muito ainda precisa  ser estudado, desta forma este trabalho tem como 
objetivo  estudar a  incorporação do Nb2O5 na SBA-15, tanto durante a síntese, como no processo 
de pós síntese,  com o intuito de encontrar melhores condições de síntese para se obter um melhor 
catalisador e com maior percentual do pentóxido de nióbio, para então ser posteriormente utilizado 
no processo de produção de biodiesel. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

As amostras de SBA-15 foram sintetizadas pelo método hidrotérmico, proposto por 
Zhao etal. (1998a), usando o copolímero tribloco P123 (EO20PO70EO20), ácido clorídrico 37%, 
água destilada e o tetraetilortosilicato (TEOS), seguindo a seguinte proporção molar: 1,000 TEOS: 
0,015 P123: 2,750 HCl: 166,0 H2O (QUINTELLA et al., 2008). O processo de síntese começa com 
a dissolução do P123 na água destilada e ácido clorídrico sob agitação e com temperatura entre 35 à 
40 °C por 2 horas. Após esse tempo a fonte de sílica, o TEOS foi adicionada. O resultado da 
mistura foi mantido sob agitação e com a mesma temperatura por 24 horas. Assim o gel obtido foi 
transferido para um pote de teflon onde foi colocado na estufa a 100°C e mantido a mesma 
temperatura por 48 horas. Após esse tempo o material foi resfriado a temperatura ambiente, filtrado 
a vácuo e lavado com 50 ml de etanol PA. O material foi secado a temperatura ambiente por 48 
horas. A impregnação do suporte foi realizada pelo método de via úmida, usando como fonte de 
nióbio o amônio niobium oxalato . Para a impregnação pós síntese, foi feito medidas nas razões 
molares de  Si/Nb iguais a :40, 30, 25, 15 e 5.  

A técnica de calcinação foi empregada para remoção total do direcionador dos poros das 
peneiras moleculares mesoporosas e para formação do pentóxido de nióbio. Para tanto, os suportes 
foram calcinados em atmosfera ambiente com aquecimento de 0,01°C/min e temperatura ambiente 
a 550° C, temperatura na qual foi mantida por  6 horas . Para os catalisadores suportados pelo 
processo de pós síntese a calcinação foi feita em atmosfera dinâmica de ar sintético (100 mL/min), 
na temperatura de 550°C por 6 horas . 

Caracterizações    
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As curvas termogravimétricas foram obtidas em equipamento modelo TGA 50 da 
Shimadzu. Nas análises foram utilizadas aproximadamente 5 mg de material em cadinho de platina, 
sendo as amostras submetidas a aquecimento de uma temperatura de 25 a 900 ºC, com uma razão de 
aquecimento de 10 ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio com fluxo de 25 mL.min-1.  Para 
verificar se a estrutura hexagonal típica da peneira molecular do tipo SBA-15 foi obtida, utilizou-se 
da técnica de difração de raios-X. Foi empregado o método do pó, sendo a amostra previamente 
pesado para então ser analisada. O equipamento utilizado foi feitas em equipamento Rigaku modelo 
Mini Flex II utilizando radiações de CuKα, em uma voltagem de 30 k/V e corrente de tubo de 30 m. 
A  abertura da fenda foi de 0,15º e o feixe foi defasado em relação a amostra com velocidade de 
2ºmin-1 e passo de 0,02º, sendo os dados coletados em baixo ângulo em  uma faixa de 2θ de 0,5 a 
5° e em alto ângulo de 10 a 80°.  As micrografias foram obtidas com o objetivo de observar 
morfologicamente a agregação entre a fase inorgânica o polímero e a forma das partículas. Para 
isto, utilizou-se do equipamento Philipps modelo XL30-ESEM. Para a realização da análise, a 
amostra foi depositada sobre uma fita adesiva de carbono que se encontrava fixado no porta-
amostra. Os espectros da região do infravermelho foram obtidos com auxílio de um espectrômetro 
Shimadzu FTIR – 8300, no Laboratório de Polímeros - Departamento de Química Inorgânica - 
UFC.  O procedimento de obtenção dos espectros na região do infravermelho consistiu em dispersar 
a amostra, em Brometo de potássio (KBr), utilizando-se  pistilo e pedra de ágata. Em seguida, a 
mistura foi colocada em prensa para formar uma pastilha que foi analisada em FTIR para a 
obtenção dos espectros de absorção na região do infravermelho. As bandas de absorção foram 
identificadas pelos respectivos comprimentos de ondas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados  apresentados a seguir, foram escolhidos como forma de demonstração de 
todas as atividades realizados durante o período de execução do projeto, tendo em vista que não 
seria possível apresentar todos os resultados, devido a restrição de páginas .  

As amostras Si SBA-15 e Nb30SBA-15 não-calcinadas foram usadas como referências 
para serem analisadas por termogravimétrica (TG/DTG), como pode ser visto nos gráficos 1 e 2 e 
na tabela 1. Estas medidas  foram feitas com o objetivo de observar a temperatura para se realizar  a 
calcinação visando a saída do direcionador , as possíveis alterações na condensação dos grupos 
silanois com a inserção do pentóxido de nióbio. As amostras apresentaram perda de massa com 
faixa de temperatura semelhantes. A primeira perda de massa de todas as amostras corresponde a 
água fisissorvida , com percentagens semelhantes para ambas as amostras. O  Nb30SBA-15  
apresentou um comportamento termogravimétrico diferente,  com quatro  perdas de massa, isto 
occore  devido ao processo de  impregnação de pós síntese . A primeiro etapa está relacionada  à 
perda de água fisissorvida , e as  demais perdas de massa correspondem as fases de óxido de nióbio, 
em função do tratamento térmico , no qual o oxalato de amônio é convertido ao pentóxido de 
nióbio.  
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Figura 1. Curvas da TG/DTG do Si-SBA-15 
não calcinada. 
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Figura 2. Curvas da TG/DTG do Nb30SBA-15 
não calcinada 
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Figura 3. Curvas da TG/DTG do Nb5SBA- 15  não calcinada

Tabela 1. Dados  Termogravimétricos  do SBA-15, Nb30SBA-15 e Nb30SBA-15. 

Amostras Variação de temperatura por etapa  
(ºC) 

Perda de Massa por etapa 
 (%) 

Si-SBA-15 

I II III IV I II III IV 

25-116 116-251 251-600 - 19,9 14,6 6,4 - 

Nb5SBA-15 25-119 119-178 178-310  13,78 2,85 3,34  

Nb30SBA-15 30-125 125-190 190-327 327-628 20,2 8,4 15,8 1,8 
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As figuras 3 e 4 apresentam o difratograma de raios- X em baixo e em alto ângulo, 
realizadas nos catalisadores  sintetizados pelo método de pós- síntese. Pode- se observar que todas 
as amostras apresentaram os três picos característicos do SBA- 15, caracterizando assim uma 
estrutura hexagonal. Analisando as amostras feitas a baixo ângulo, pode-se observar que à medida 
que se aumenta a quantidade de Nb a intensidade do pico principal diminui em comparação com o 
suporte SiSBA-15,esta disparidade como mostra  Sadanobu et al (2009),  pode ser atribuída  a 
imobilização do óxido de nióbio que acontece através de um reação de condensação entre grupos 
OH de superfície  do óxido de nióbio e grupos silanol na parede dos poros. Porém este 
comportamento não acontece com a amostra Nb25SBA- 15, esse acontecimento pode ser justificado 
por algum erro na impregnação ou até mesmo na medida de DRX. 

No tocante as medidas realizadas a alto ângulo, para a amostra Nb5SBA-15 foi 
observado um pico amorfo ao DRX, no entanto para as demais concentrações foi identificado vários 
picos atribuíveis a fase hexagonal e monoclínica do Nb2O5 cristalino , sendo estas fases a TT, no 
gráfico representadas por (*) e a M e H por (#), respectivamente. Em relação a impregnação feita a 
40 %, houve a destruição do material mesoporosos, isto pode ser justificado a grande quantidade de 
Nb inserida no suporte  que provavelmente ocasionou o rompimento  da parede deste. 
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Figura 3. Difratograma de raios- X em baixo ângulo das amostras (a) SiSBA-15, (b) Nb5SBA-15, 
(c) Nb15SBA-15, (d) Nb25SBA-15, (e) Nb30SBA-15 e (f) Nb35SBA-15, calcinadas. 
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 Figura 4. Difratograma de raios- X em alto ângulo das amostras , (a) Nb5SBA-15, (b) 
Nb15SBA-15, (c) Nb25SBA-15, (d) Nb30SBA-15 e (e) Nb35SBA-15 calcinadas. 

  

As micrografias eletrônicas de varredura das peneiras moleculares do tipo SBA-15 e 
Nb30SBA-15 com ampliações de 5000 e 15000 x são mostradas na figura 7.  As análises por 
microscopia eletrônica de varredura foram realizadas com o objetivo de observar a morfologia dos 
materiais sintetizados. Pode-se observar na figura, que fibras de sílica com dimensões 
micrométricas são formadas a partir da adesão linear de nódulos de partículas sub-micrométricas.  
Em todos os casos foram observadas fibras não uniformes, dando o aspecto de “colares de contas 
entrelaçados”, estruturas similares as encontradas na literatura ( Katiyar et al., 2006), indicando ser 
provavelmente essa a fase correspondente a SBA-15, o que corrobora com os resultados obtidos nas 
medidas de Raio X. Pode-se observar nos catalisadores que foram suportados que a morfologia não 
foi alterada com a impregnação do óxido de nióbio, sendo mantida a forma de fibras micrométricas.

 

  
  

  

  

 

 

Figura 7. Imagens do MEV para as amostras (A) SiSBA-15, (B) Nb30SBA-15 

 

A Figuras 8  apresenta os espectros de infravermelho na faixa de  4000-400 cm-1 das 
amostra Nb5SBA-15 e Nb30SBA-15 , que representam os resultados obtidos nas demais amostras.  
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Pode-se   observar as bandas de adsorção características dos materiais estudados.  A  banda em 
torno de 3440 cm-1, é atribuída aos estiramentos O – H dos grupos Si – OH do interior dos poros.  
Já a banda de  960 cm-1   é característica dos estiramentos simétricos e assimétricos das ligações Si 
– O dos grupos Si – OH. As bandas encontradas em torno de 1075 cm-1 são referentes às vibrações 
(estiramentos assimétricos) das ligações T – O – T (T = Si, Nb). A água adsorvida na superfície do 
material também é evidenciada na banda de 1630 cm-1 e  o estiramento simétrico das ligações  T-O-
T, (T = Si, Nb) são visualizadas  na banda de 805 com-1. Em   940 e 470 cm-1  , são evidenciados as 
vibrações Si-OH de sítios defeituosos na estrutura e  a deformação da ligação T-O-T (T = Si, Nb), 
respectivamente. 
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  Figura 8. Espectro de infravermelho para a amostra (a) Nb5SBA-15 e (b) Nb30SA-15 calcinadas.                     
 

 

CONCLUSÃO 

A partir  dos resultados obtidos, pode-se concluir   que: 

· Através da análise térmica, foi possível determinar a temperatura de calcinação dos 
materiais; 

· Os materiais sintetizados apresentaram planos de difração (100), (110) e (200), 
característicos da estrutura mesoporosa bidimensional com simetria P6mm, sendo estas 
estruturas também confirmadas nas medidas de MEV e FTIR.  

· As sínteses com modificação das razões molares de Si/Nb ,pelo processo de pós síntese 
apresentou resultados positivos , com resultados de DRX, MEV E FTIR  característicos 
destes materiais.  
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SOFTWARE DE CONTROLE DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS VIA BLUETOOTH PARA 
DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 
Davi Alves Magalhães¹; Marlos Antônio dos Santos²; Pedro Fernandes Ribeiro Neto³ 

 
 
RESUMO: No último século a humanidade construiu e incorporou à sua rotina diversos equipamentos 
elétricos e eletrônicos para os mais diversos fins, sendo os mais comuns o doméstico e industrial. Boa 
parte desses equipamentos utiliza algum tipo de controle remoto, seja para a comodidade do uso ou 
pelas necessidades de cada produto, e além destes, há também aqueles que não possuem esta facilidade, 
dispondo de controles embutidos no corpo do próprio aparelho. Em um único ambiente pode-se ter 
dezenas de eletrodomésticos, consequentemente aumentando o número de controles para utilizá-los e 
configurá-los. Além deste fato, há aparelhos cujos controles nem sempre estão acessíveis às pessoas 
com certos tipos de deficiência física ou com dificuldades de deslocamento. Este trabalho apresenta um 
sistema composto por software e hardware que centraliza os controles de eletrodomésticos em um 
dispositivo móvel, pelo qual se pode controlar e automatizar o funcionamento dos eletrodomésticos por 
características como tempo ou dados obtidos de diversos sensores, tornando mais cômoda a utilização 
destes, bem como provendo acessibilidade àqueles que dela necessitam. Tal sistema foi desenvolvido 
utilizando as linguagens Java e C++, um celular como dispositivo móvel, um dispositivo Arduino como 
unidade controladora e de processamento, além do padrão de comunicação sem fio Bluetooth usado na 
troca de dados e comandos entre o dispositivo móvel e o Arduino. 

 
PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade; Arduino; Bluetooth; sistema embarcado. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A presença de eletrodomésticos numa residência é algo tão comum que chega a ser 
impensável morar numa casa que não disponha de alguns destes equipamentos. Não só para a 
comodidade, muitos destes equipamentos são indispensáveis para a vida moderna. Por exemplo, a 
geladeira mantém os alimentos conservados por mais tempo, permitindo o estoque seguro de itens de 
alimentação. 

Não só no uso cotidiano, os equipamentos elétricos e eletrônicos também estão presentes 
em diversos setores. Na indústria, grande parte dos trabalhos pesados, que necessitem de extrema 
precisão ou considerados perigosos para o homem é executada por máquinas controladas por 
computadores; nos hospitais, equipamentos de uma Unidade de Tratamento Intensivo monitoram 
automaticamente o paciente. Além desses exemplos, tais equipamentos também são utilizados em 
sistemas de segurança, de telecomunicações, de entretenimento, dentre várias outras áreas. No entanto, 
é nas residências em que há a maior diversidade de equipamentos elétricos e eletrônicos para os mais 
diversos fins. Em uma sala de estar, por exemplo, pode-se ter televisão, aparelho de DVD, receptor de 
TV e condicionador de ar; numa típica cozinha encontra-se geladeira, micro-ondas, cafeteira, 
batedeiras, dentre outros equipamentos, além da iluminação controlada por interruptores. 

A grande maioria desses equipamentos possui controles em seu corpo para configuração e 
para facilitar a sua utilização. Mais recentemente, com as inovações tecnológicas 
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e o barateamento de diversas tecnologias de comunicação, a indústria tem investido em formas de 
controlar remotamente seus produtos visando à comodidade de quem os utiliza. Diante disto, a 
quantidade de controles remotos se multiplica nos ambientes, descentralizando e tornando confusa a 
forma de utilizá-los.  

Outro problema observado diz respeito à acessibilidade. Para os equipamentos que não 
possuem controles remotos, muitas vezes os controles no corpo do equipamento não estão facilmente 
acessíveis, o que torna virtualmente impossível para pessoas com deficiências físicas ou dificuldades de 
locomoção poder utilizá-los, o que também acontece para os equipamentos controlados remotamente 
quando o controle remoto está ausente. 

Diante do que foi exposto, este trabalho tem por objetivo apresentar uma solução para a 
descentralização de controles, que é um sistema composto por partes de hardware e software 
unificando os controles dos dispositivos elétricos em um dispositivo móvel, que será também capaz de 
controlar remotamente dispositivos que originalmente não possuem controle remoto, provendo, assim, 
acessibilidade. Além disto, este sistema também tem a capacidade de controlar os dispositivos a ele 
conectados de forma automática, de acordo com dados obtidos de sensores ou de dados temporais 
definidos pelo usuário. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Dentre as diversas plataformas embarcadas disponíveis no mercado, a escolhida para ser 
usada neste trabalho foi a Arduino. Criada por Massimo Banzi para fins educacionais, a plataforma 
embarcada Arduino é voltada para o desenvolvimento de projetos eletrônicos de baixo custo para fins 
diversos, sendo usada em projetos de pesquisa agropecuária, monitoramento remoto, domótica e artes 
cênicas e musicais. Tal plataforma consiste de uma placa de circuito impresso, contendo um 
microcontrolador, que é onde reside o programa responsável por controlar os dispositivos conectados à 
plataforma, e portas digitais e analógicas para conexão de dispositivos e sensores, e que pode ser 
expandida pela instalação de placas adicionais, chamadas Shields, para dar novas funcionalidades ao 
Arduino. Alguns exemplos de Shields são o Ethernet shield, que provê acesso à rede local e internet 
através de uma porta Ethernet, e o SHT15, que é um sensor de humidade e temperatura. Além disto, 
uma placa Arduino pode ser adquirida a um custo muito baixo, bem como suas placas adicionais. 

A plataforma também é composta por bibliotecas de software responsáveis pelo envio, 
recebimento e tratamento dos dados, baseadas na linguagem C++ e escritas numa IDE (Integrated 
Development Environment) própria, a Arduino IDE, que compila o código-fonte e envia o código-
objeto para ser armazenado e processado no Arduino. 

 

 
Figura 1: Arduino BT. 1: módulo Bluetooth. 2: Portas digitais. 3: Portas analógicas. 

Anais do VIII SIC 305

ISBN 978-85-7621-051-1



[Digite texto] 

 

Outra característica interessante da plataforma Arduino é que há vários modelos disponíveis, 
cada um com características que os tornam desejáveis para determinadas aplicações, como quantidade 
maior ou menor de portas digitais e analógicas, tamanhos diferentes de placas integradas, quantidades 
diferentes de memória e poder de processamento, dentre outras características. O modelo utilizado 
neste trabalho foi o Arduino BT, que possui um módulo Bluetooth integrado à sua placa. Na tabela 1 
estão detalhados alguns dos modelos de Arduino. 

 
Tabela 1: Alguns modelos de Arduino. 
Modelo Frequência 

de clock do 
processador 

Voltagem Memória 
flash 

Portas 
digitais 

Portas 
analógicas 

Outras 
conexões 

Arduino BT 16 MHz 5 V 32 kB 14 6 BlueGiga 
WT11 

Bluetooth 
Arduino Uno 16 MHz 5 V 32 kB 14 6 - 

Arduino Mega 16 MHz 5 V 128 kB 54 16 - 
Arduino LilyPad 8 MHz 2.7 – 5 V 16 kB 16 6 - 

 
O funcionamento do Arduino é bastante simples e permite a prototipagem rápida de 

sistemas complexos. A sua API (Application Programming Interface) interna possui bibliotecas escritas 
em C++ com as funções necessárias para o tratamento e envio dos dados, funções específicas para 
dados temporais e para controle das portas digitais. Cada código-fonte para Arduino tem duas funções 
principais, que são a setup() e loop() (veja a Figura 2). A primeira é o lugar onde se especifica as 
condições iniciais para a execução do programa, como a inicialização de variáveis, especificações de 
quais digitais portas serão usadas e como serão usadas, configurações do Bluetooth, dentre outras 
opções. A segunda função, como o nome sugere, é um loop e todo o código da função é repetido 
enquanto o Arduino está ligado. 

 

 
Figura 2: código que faz piscar um LED (Light Emissor Diode) conectado à porta digital 13 do 
Arduino. 
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Para o dispositivo de controle remoto quaisquer aparelhos celulares comuns podem ser 
usados, desde que disponham de suporte à J2ME (Java Plataform, Micro Edition) e à tecnologia de rede 
sem fio Bluetooth. A J2ME é uma plataforma que possibilita o desenvolvimento e a execução de 
softwares para dispositivos embarcados, estando presente em celulares, PDAs, controles remotos, 
geladeiras, dentre outros. A tecnologia J2ME foi escolhida devido a sua presença nos mais diversos 
aparelhos móveis, tanto nos mais modernos como nos mais simples. A tecnologia Bluetooth é um 
padrão de rede sem fio largamente difundida, estando presente em notebooks, celulares e PDAs, dentre 
outros dispositivos. Esta tecnologia de comunicação também está presente no modelo de Arduino 
escolhido neste trabalho, o Arduino BT. O aparelho celular utilizado neste trabalho foi o Nokia 5800 
XpressMusic, que possui suporte tanto a J2ME quanto a Bluetooth. 

Como as portas digitais do Arduino não têm a capacidade energética para alimentar 
eletrodomésticos, foi usado como dispositivo auxiliar um relé, que funciona como uma chave, sendo 
ligado de acordo com a corrente elétrica que é aplicada em sua bobina, criando um campo magnético 
que atrai a alavanca de seus contatos, fechando o circuito e conduzindo eletricidade. Desse modo, o 
relé foi usado como interruptor em conjunto com o Arduino, ligando ou desligando os aparelhos de 
acordo com o estado da porta em que foi conectado. As portas analógicas do Arduino são usadas para a 
leitura de sensores, que, por sua natureza analógica, enviam sinais analógicos para a placa. A leitura é 
feita verificando a tensão presente na porta, que no nível de software varia em valores inteiros de 0 a 
1023. Assim é possível estabelecer valores limites para a atuação do Arduino. Por exemplo, caso a 
luminosidade esteja abaixo de 450 unidades, ligue uma lâmpada ativando a porta onde o relé da 
lâmpada está conectado. 

Dois softwares foram escritos neste sistema. O primeiro é o que reside no Arduino, que é 
responsável por controlar os equipamentos de acordo com tempos determinados ou de acordo com 
sensores. Também são suas funções o monitoramento dos sensores e responder e interagir com as 
solicitações feitas pelo dispositivo móvel. O segundo software reside no aparelho móvel que será usado 
como controlador remoto, e é responsável por obter informações sobre o estado do sistema, dos 
sensores e dos atuadores a ele conectados, representando essas informações para o usuário, bem como 
trocar mensagens com o Arduino com novas configurações ou comandos para serem executados. 

A orquestração dessas mensagens segue o modelo computacional Cliente-Servidor, em que 
requisições são enviadas ao Servidor (Arduino) a partir do Cliente (dispositivo móvel). As mensagens 
seguem a estrutura nome da função + @ + argumentos. O caractere @ é usado como delimitador de 
mensagens para facilitar a identificação das funções e dos argumentos dados. A estrutura e sintaxe das 
mensagens enviadas pelo dispositivo móvel e as respectivas respostas dadas pelo Arduino foram 
predefinidas por uma API descrita na tabela 3. 

 
Tabela 3: mensagens trocadas entre o Arduino e o dispositivo móvel. 
Mensagem 

de envio 
Argumentos da 
mensagem de 

envio 

Descrição Mensagem 
de retorno 

Argumentos da 
mensagem de retorno 

getTime@ - Solicita a hora do 
sistema do Arduino. 

h:m:s@ h: hora; m: minuto; s: 
segundo. 

setTime@ 
h:m:s@ 

h: hora; m: minuto; 
s: segundo. 

Atualiza a hora do 
sistema do Arduino. 

- - 

addCompone
nt@npc:tc@ 

npc: número da 
porta do 

Adiciona um 
componente ao 

- - 
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componente; tc: 
tipo do componente 

sistema 

removeComp
onent@npc

@ 

npc: número da 
porta do 

componente 

Remove um 
componente do 

sistema 

- - 

removeAllCo
mponents@ 

- Remove todos os 
componentes 

adicionados ao 
sistema 

- - 

listCompone
nts@ 

- Solicita a lista dos 
componentes 

conectados ao sistema 

tc:npc@tc: 
npc@tc... 

tc: tipo do componente; 
npc: número da porta 

do componente 
setInfoComp

onent@tc: 
npc:da:npa:vl

s@ 

tc: tipo do 
componente; npc: 
número da porta; 
da: duração de 
atuação; npa: 

número da porta do 
atuador; vls: valor 
limite do sensor 

Atualiza informações 
sobre componentes 

sensores e suas 
funções no sistema. 

Pode variar de acordo 
com o tipo de 
componente 
modificado. 

- - 

setInfoComp
onent@tc: 

npc:da:ea:ha
@ 

tc: tipo do 
componente; npc: 
número da porta; 
da: duração de 

atuação; ea: estado 
do atuador; ha: 

hora de 
acionamento. 

Atualiza informações 
sobre componentes 

atuadores e suas 
funções no sistema. 

Pode variar de acordo 
com o tipo de 
componente 
modificado. 

- - 

getInfoComp
onent@npc

@ 

npc: número da 
porta do 

componente. 

Solicita informações 
sobre um componente. 

A mensagem 
retornada depende do 
tipo do componente. 

tc:npc:npa:v
ls: 

da:vle@ 

tc: tipo do componente; 
npc: número da porta; 
npa: número da porta 
do atuador; vls: valor 
limite do sensor; da: 

duração de atuação; vle: 
valor momentâneo do 

sensor. 
getInfoComp
onent@npc

@ 

npc: número da 
porta do 

componente. 

Solicita informações 
sobre um componente. 

A mensagem 
retornada depende do 
tipo do componente. 

tc:npc:npa 
:ha:da 
:ea@ 

tc: tipo do componente; 
npc: número da porta; 
npa: número da porta 
do atuador; hora de 

acionamento; duração 
de atuação; estado do 

atuador. 
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Com o uso das mensagens, o usuário pode criar vínculos entre os sensores e os atuadores de 
forma flexível, permitindo a criação de diversas situações de acordo com a conveniência. O usuário 
pode, por exemplo, programar sua cafeteira para preparar o café pouco antes do seu horário de acordar, 
ou configurar um ventilador pra ligar caso a temperatura do ambiente ultrapasse um limite, que é 
medido por um sensor de temperatura, dentre outras aplicações. O modelo conceitual do sistema 
proposto é descrito na Figura 3, mostrando a interação entre as diferentes partes que o compõem.  

 

 
Figura 3: modelo conceitual do sistema proposto. 

 
Como estudo de caso duas situações foram simuladas. Na primeira foi simulado o controle 

remoto e automatizado de uma cafeteira. Para isto, a cafeteira foi ligada ao relé e o fio de ativação do 
relé atuador à porta digital 9 do Arduino. Por meio do dispositivo móvel foi configurado o tempo em 
que a cafeteira deveria ser ligada e o tempo em que deveria permanecer em funcionamento, como se 
pode ver na Figura 4. As configurações são enviadas para o Arduino, que na hora configurada liga a 
cafeteira (Figura 5), deixando-a funcionar de acordo com o tempo determinado. Como é possível 
visualizar nas Figuras 4 e 5, é possível ligar ou desligar a qualquer instante a cafeteira, independente da 
programação do tempo. 

 

 
Figura 4: Cafeteira controlada remotamente pelo dispositivo móvel através do Arduino. Ao lado uma 
captura de tela do dispositivo móvel com dados sobre o atuador (cafeteira). 
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Figura 5: Cafeteira ligada automaticamente de acordo com o horário programado no Arduino. 

 
Na segunda situação foi simulado um sistema de alarme simples. Para tanto, foram usadas 

uma sirene e um sensor de presença, ambos retirados de um sistema de segurança convencional. Com a 
sirene ligada ao relé, o fio de ativação do relé foi conectado à porta digital 9 do Arduino e o sensor de 
presença foi conectado à porta analógica 1. Por meio do dispositivo móvel foi criado um vínculo entre 
o sensor de presença e o atuador, neste caso a sirene, de modo que caso os valores observados no 
sensor ultrapassem um limite determinado pelo usuário, o atuador seria ativado, soando o alarme. Na 
Figura 6 temos a apresentação dessa simulação. 

 

 
Figura 6: simulação de um sistema de alarmes. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Conforme exposto, o sistema proposto oferece comodidade ao centralizar os comandos 

básicos de quaisquer dispositivos em um celular, tornando menos trabalhosa a tarefa de ativar ou 
desativar tais dispositivos. Além disto, o sistema proposto também contempla a acessibilidade uma vez 
que torna possível controlar eletrodomésticos à distância, até mesmo aqueles que originalmente não 
possuem um controle remoto, o que é desejável em casos onde o usuário possui algum tipo de 
deficiência física ou motora. Outros fatores interessantes são que o sistema proposto possui um custo 
muito baixo de implementação e de manutenção, e a complexidade de implantação é pequena. Apesar 
da simplicidade da implementação do sistema, o controle completo dos dispositivos a ele conectados 
fica restrito às características de fabricação dos próprios dispositivos. Por exemplo, no estudo de caso 
foi possível programar uma cafeteira para ligar em um determinado horário e preparar o café, mas 
comandos mais específicos não são oferecidos. Controlar o termostato de uma geladeira, por exemplo, 
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exigiria componentes mecânicos complexos que provavelmente não seriam adequados ao uso 
cotidiano. Para tal é necessário haver uma integração tecnológica, de modo que seja possível controlar 
características específicas do estado dos eletrodomésticos através de outros modos que não o mecânico. 

Outro ponto a destacar é que é possível expandir o alcance dos controles do sistema, uma 
vez que toda a comunicação com o controle centralizador é feita utilizando Bluetooth e toda a troca de 
mensagens e configuração do sistema é feito utilizando a API desenvolvida durante este trabalho. Deste 
modo não fica restrito aos celulares o papel de controle, podendo a tarefa ficar a cargo de qualquer 
outro dispositivo com o padrão Bluetooth de comunicação que use os métodos da API desenvolvida 
corretamente. 
 
CONCLUSÃO 
 

Diante do que foi exposto, conclui-se que o sistema proposto atingiu os objetivos de 
oferecer comodidade no uso de eletrodomésticos, bem como oferecer acessibilidade no uso desses 
equipamentos por oferecer a possibilidade de controla-los remotamente e automatizar o seu uso de 
forma bastante flexível. 
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RESUMO: O objetivo dessa pesquisa foi estudar a degradação eletroquímica de 
compostos orgânicos dos efluentes da carcinicultura, utilizando ânodos 
dimensionalmente estáveis (ADE’S), como alternativa para minimizar os impactos 
ambientais gerados por essa atividade. Inicialmente, realizou-se um levantamento da 
área de estudo escolhida, FAZENDA ISMAR AQUICULTURA LTDA, no município 
de Mossoró/RN. As amostras representativas do efluente foram coletadas no período da 
despesca dos camarões, nos pontos de captação d’água e viveiro7. Realizou-se a 
caracterização físico-química e biológica do efluente, assim como um estudo sobre a 
degradação eletroquímica dos compostos orgânicos presentes nessas águas de viveiro, 
utilizando materiais eletrocatalíticos. Também foram estudadas as análises da 
viabilidade econômica no laboratório do tratamento eletroquímico, através do 
acompanhamento dos resultados das DQO’s, utilizando ADE’S. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Efluentes de carcinicultura; Ânodos dimensionalmente 
estáveis; Processos oxidativos avançados. 

INTRODUÇÃO: 

O homem, ao longo da história e com o desenvolvimento tecnológico, passou 
conhecer e manipular os recursos naturais, de modo a transformá-los de acordo com 
seus interesses sociais e econômicos, resultando em sua degradação.  

Neste sentido, o Brasil é um país privilegiado por grande parte das reservas de 
água doce do mundo (11,6%). Ainda assim, há forte tendência ao racionamento desse 
recurso em virtude da má distribuição e dificuldade no acesso, além da precariedade do 
saneamento e da contaminação, na maioria das vezes, proveniente de atividades 
agropecuárias e do descarte de efluentes domésticos e industriais (TUNDISI, 2003).  

A carcinicultura chama atenção por utilizar, com expressividade, os recursos 
naturais nos ambientes costeiros e estuarinos. 

No Brasil essa atividade iniciou na década de 70 e o Rio Grande do Norte foi 
seu berço, devido incentivo do governo estadual na busca da substituição da atividade 
salineira que se encontrava com dificuldades econômicas. (SEBRAI/ESPM, 2008). 

Uma alternativa bastante promissora para o tratamento de várias matrizes 
ambientais tem sido os Processos Oxidativos Avançados (POA’s) (NOGUEIRA e 
JARDIM, 1998).  
                                                           
1  Discente do curso de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-
mail:ruilianne14hta@hotmail.com 
2 Docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail: 
janetejane@uern.br 
3 Aluno de Mestrado no Curso de Ciências Naturais/FANAT/UERN. E-mail: leonardoquimica@hotmail.com. 
4 Docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-
mail:suelycastro@uern.br 
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A eletroquímica surge como uma técnica promissora por ser limpa e rápida, 
promovendo a destruição ou remoção de poluentes. Isto se deve ao uso do elétron como 
reagente, a facilidade na automação e operação, a utilização de catalisador na forma de 
revestimento de eletrodos metálicos e a formação de espécies reativas na superfície do 
eletrodo (DE ANGELIS, 1998). 

Os ADE’s têm algumas vantagens que leva a sociedade científica a estudar a sua 
atividade eletrocatalítica na oxidação de compostos orgânicos tendendo à aplicação no 
tratamento de efluentes, tais como: estabilidade dimensional, permitindo um desenho 
mais favorável de célula industrial; maior durabilidade; facilidade de perfuração, 
resultando numa forma física a qual favoreça a liberação do gás produzido; mais leve e 
maior versatilidade de fabricação, conforme exigência do desenho da célula; maior área 
eletroquimicamente ativa e menor custo de manutenção e consumo de energia. 

Perante os resultados positivos obtidos destes processos a caracterização físico-
química e biológica do efluente, assim como um estudo sobre a degradação 
eletroquímica dos compostos  ricos em matéria orgânica presentes nessas águas de 
viveiro, foi realizado um estudo afim de minimizar os impactos ambientais que essa 
água possa vir a causar utilizando materiais eletrocatalíticos  e análises da viabilidade 
econômica no laboratório do tratamento eletroquímico. 
 

MATERIAL E MÉTODOS: 

Para as análises físico-químicas foram utilizados um Espectrofotômetro de UV-
Visível com fibra ótica, modelo Cary 50 Conc, da marca Varian. 

Para a determinação da Demanda Química de Oxigênio (DQO) um 
espectrofotômetro HANNA HI 83.099 após a digestão das amostras em um HANNA 
termo-reactor. Foram realizadas in situ análise de oxigênio Dissolvido (OD), 
temperatura, pH e condutividade com um Medidor Multiparamétrico, modelo 5 Star, da 
marca Orion. As eletrólises foram realizadas em uma cela eletroquímica de 
compartimento único de 300 mL e efetuadas sob agitação, com um agitador magnético.    

 Para aplicação de corrente foi utilizado uma fonte de alimentação da marca 
MINIPA, modelo MLP-3305 e para obter e controlar a temperatura utilizou-se um 
banho termostático e um termômetro de bulbo. 

As eletrólises foram realizadas utilizando-se três eletrodos, um Ânodo 
Dimensionalmente Estável (Ti/Ru0,34Ti0,66O2) e como cátodo para os estudos foi 
utilizado 2 eletrodos de Aço 316, com área de aproximadamente 20 cm-2 cada.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Com o desenvolvimento desse projeto, foi possível obter a caracterização física, 
química e biológica dos afluentes e efluentes da carcinicultura. 

A caracterização físico-química e biológica da água na aquicultura é importante 
para o desenvolvimento da atividade, visto manter os padrões de qualidade da água, 
segundo a literatura especializada. De forma a evitar o acúmulo de compostos que 
venham causar danos a vida aquática. Na carcinicultura a qualidade da água é 
importante para cultivo, bem como para o descarte de seus efluentes, visto estes serem 
apontados como causa de desequilíbrios ambientais (HERBECK et al 2012, 
BRUGGER, 2003).O processo Eletrólise com Ânodo Dimensionalmente Estável 
(Ti/Ru0,34Ti0,66O2)  foi acompanhado pela redução da DQO e os resultados mostraram 
que a redução foi considerável na primeira hora de eletrólise, mantendo-se praticamente 
constante posteriormente. Durante a eliminação da matéria orgânica, o tempo mostrou-
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se independente da densidade de corrente. Teoricamente em uma maior densidade de 
corrente teríamos uma oxidação mais significativa, visto a existência de um maior fluxo 
de elétrons, no entanto para a eletrólise da água da carcinicultura com esse material 
eletrocatalítico, após quatro horas de eletrólise o comportamento foi semelhante ao de 
menor densidade de corrente. Os ADE's são eletrodos ativos, neste ocorrem uma 
oxidação seletiva por parte dos óxidos superiores gerados    MOx(•OH) → MO(x+1) + H+ 
+ e-  que por sua vez em maiores densidades de corrente são gerados em maior número, 
contribuindo mais para oxidação da matéria orgânica, no entanto, eles podem interferir 
na oxidação da matéria orgânica porque também são responsáveis pelo desprendimento 
de oxigênio : MO(x+1)  →  MOx   +  ½ O2 (COMNNILLIS 1994, MOOK et al 2012).  
    

 
 

 

Diante do comportamento semelhante nas três densidades de corrente em estudo 
(Figura 1) e na busca de um menor custo energético, realizou-se um estudo da 
influência da temperatura na mineralização da matéria orgânica a 20 mA cm-2, 
utilizando uma temperatura de  40 °C (Figura 2). A 25 °C ocorreu uma maior redução 
da DQO, o que pode ser justificado pelo fato da temperatura maior favorecer a reação 
de desprendimento de oxigênio e de cloro, desfavorecendo a oxidação da matéria 
orgânica. Porém, a diferença de redução foi pequena, provavelmente devido à formação 
de espécies de cloro que contribuem para ocorrência da oxidação indireta da matéria 
orgânica (MARTÍNEZ-HUITLE et al 2009). Para ambas as temperaturas a oxidação da 
matéria orgânica foi mais significativa na primeira hora de eletrólise. 

Figura 1-  Concentração da DQO durante quatro horas de eletrólise em  diferentes 
densidades de corrente à 25°C com ADE (Ti/Ru0,34Ti0,66O2).  
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Durante as eletrólises foi monitorado o pH da solução, e quando a densidade de 
corrente utilizada foi de 20 mA cm-2 à 25°C, houve uma redução significativa do pH de 
levemente básico para ácido, em torno de 2, na primeira hora de eletrólise 
permanecendo ácido após as quatro horas do estudo (Figura 3). 

O pH é um parâmetro importante quando se trabalha em meio de elevada 
concentração de cloreto devido às diferentes espécies de cloro que podem ser 
eletrogeradas (MARTÍNEZ-HUITLE, 2009). Em altas concentrações de NaCl e baixos 
valores de pH há o predomínio de espécies de Cl2 e HClO, os quais têm alto potencial 
oxidante. Como a água da carcinicultura tem uma salinidade alta, essas especies em 
solução podem ter contribuído para o aumento da oxidação da matéria orgânica, visto 
que, na primeira hora de eletrólise, na densidade de corrente de 20 mA cm-2 e a 25 °C 
ocorreu uma grande redução da DQO e durante as quatro horas teve comportamento 
semelhante aos estudos de maior densidade de corrente (Figura 1). 

Para os valores de pH durante as eletrólises nas densidades de 40 e 60 mA cm-2 à 
25°C e 20 mA cm-2 à 40°C, as variações foram pequenas (Figura 3). 

 
 

 

Quando a porcentagem de degradação da matéria orgânica foi verificada, 
observou-se que após 1 hora de eletrólise a 20, 40 e 60 mA cm-2 à 25°C a remoção da 

Figura 2. - Influência da temperatura na concentração da DQO com o ADE 
(Ti/Ru0,34Ti0,66O2). 

 

Figura 3 - Variação do pH com o tempo em diferentes densidades de corrente e 
temperaturas com ADE(Ti/Ru0,34Ti0,66O2). 
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DQO foi de 88,3%, 93,3% e 84,4% e após as quatro horas de eletrólise 92,6%, 98,7% e 
91,7% respectivamente para o ADE (Figura 4). Para este material eletrocatalítico a 
menor densidade de corrente se torna mais viável visto seu comportamento frente à 
água da carcinicultura se considerarmos seu custo energético e a oxidação da matéria 
orgânica. 

 
 

 

A porcentagem de degradação da matéria orgânica também foi verificada, na 
eletrólise a 20 mA/cm2 à 40°C e a remoção da DQO em uma hora de eletrólise foi de 
56% e após 3 horas foi de 73%, menor que a a realizada na mesma densidade de 
corrente à 25°C no mesmo período (Figura 5). 

 

 
 

 

 Com relação ao consumo energético por unidade de volume na primeira hora 
de eletrólise e nas densidades de correntes de 20, 40 e 60 mA cm-2 à 25 ºC, foram de 6,0 
kWhm-3, 16,13 kWhm-3 e 27,3 kWhm-3, o que equivale a um custo de R$ 1,74 R$ m-3, 

Figura 4 – Remoção da DQO durante quatro horas de eletrólise em diferentes 
densidades de corrente à 25°C com ADE(Ti/Ru0,34Ti0,66O2). 

Figura 5 -  Remoção da DQO durante três horas de eletrólise à densidades de corrente 
de 20 mA cm-2 à 40 e 25°C com ADE(Ti/Ru0,34Ti0,66O2). 
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4,68 R$ m-3,  e 7,92 R$ m-3, respectivamente e após quatro horas o consumo foi  24 
kWhm-3, 64,53 kWhm-3  e 109,20 kWhm-3 o que equivale a um custo de 6,96 R$ m-3, 
18,71 R$ m-3, 31,67 R$ m-3 respectivamente. 
 Quanto ao consumo energético da eletrólise realizada na densidade de corrente 
de 20 mA cm-2 e a 40°C, mostrou-se semelhante ao obtido na mesma densidade à 
temperatura de 25°C. Quando o ADE é utilizado. Para esse estudo foi considerado o 
valor de 0,29 R$ um kWhm-3 (Figura 6). 
 A densidade de corrente de 20 mA cm-2 a 25°C apresentou um menor custo por 
unidade de volume durante as quatro horas de eletrólises, sendo que o custo dobra a 
cada hora e a oxidação da matéria orgânica não. Assim torna-se viável energeticamente 
o estudo de uma hora com custo de 1,74 R$ m-3 e uma porcentagem de remoção de 80% 
da DQO ou no máximo um estudo de duas horas de com um custo de 3,48 R$ m-3 e uma 
remoção de 89%. Posteriormente há um estudo da eficiência de corrente e custo por 
unidade (kg) na busca por melhores condições e materiais eletrocatalíticos na oxidação 
da matéria orgânica presente na carcinicultura, onde este item ficará mais claro.  
 

 
 

       

 

CONCLUSÃO: 

 As concentrações de DQO, cloreto e salinidade e condutividade apresentaram 
valores bastante expressivos. No estudo realizado, verificou-se que o material 
eletrocatalítico,  ADE(Ti/Ru0,34Ti0,66O2)  a uma densidade de corrente de 20 mA cm-2 e 
à 25 °C se sobressai por apresentar menores custos e melhores eficiências de corrente 
no período de maior degradação da matéria orgânica. Para trabalhos futuros, é 
importante o estudo de mais variáveis para estes eletrodos bem como uma correlação 
com outros materiais eletrocatalíticos para otimização do tratamento, visto que a técnica 
é economicamente viável para a degradação da matéria orgânica em águas da 
carcinicultura, bem como o estudo se há a formação de compostos tóxicos derivados do 
cloro, as cloroaminas, por esta apresentar alta concentração de cloreto. 
 

 

Figura 6 - Custo em quatro horas de eletrólise em diferentes densidades de corrente e 
temperatura com o ADE(Ti/Ru0,34Ti0,66O2). 
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UM ESTUDO SOBRE A GPU COMPUTING PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS 
MAGNÉTICOS NANOESTRUTURADOS  

 
Serafim do Nascimento Júnior; Ana Lúcia Dantas 

 
 
RESUMO: O objetivo da pesquisa foi estudar a tecnologia CUDA, uma arquitetura de 
programação paralela de alto desempenho presente nas unidades de processamento gráfico (GPUs) 
da NVIDIA, com o intuito de futuramente aproveitar o poder computacional das GPUs, por meio de 
sua extensão da linguagem C e/ou FORTRAN, para simulação de sistemas físicos de ordem de 
grandeza bem pequena, especificamente, a nível nanométrico. Isso é possível porque hoje essas 
GPUs são unidades de processamento de propósito geral, possibilitando a execução de aplicações 
não-gráficas, como simulações científicas. No início do projeto, após a participação em um mini-
curso na UFPB que retratava a GPU Computing, foi realizado um levantamento bibliográfico a 
respeito dessa tecnologia para que pudéssemos estudar as técnicas de programação em GPU 
utilizando a arquitetura CUDA e sua extensão da linguagem C, além dos requisitos de hardware e 
os softwares necessários para esse tipo de programação. Os materiais coletados para o estudo foram 
livros, artigos científicos e técnicos, dissertações de mestrado, as ferramentas computacionais 
requeridas para esse tipo de programação, entre outros e a forma de coleta dos mesmos ocorreu por 
meio de sites e da biblioteca da universidade. Com o estudo realizado nos foi concluído que se a 
GPU Computing reduz significativamente o tempo de processamento dos algoritmos no que se 
refere a CPU, logo se faz necessário dominar essas técnicas para usá-las na simulação 
computacional de sistemas físicos de ordem de grandeza de baixa escala métrica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: CUDA; Computação Científica; Computação Paralela e de Alto 
Desempenho; Física Computacional; GPU Computing. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A computação de propósito geral sobre as unidades de processamento gráfico, mais 
conhecida como GPU Computing, está ganhando cada vez mais espaço na área acadêmica, em 
virtude do alto poder computacional propiciado nesse tipo de programação. A necessidade de 
diminuir o tempo computacional, componente importante na simulação de algoritmos de sistemas 
físicos de ordem de grandeza muito pequena e em outros tipos de simulação científica, está fazendo 
com que os cientistas procurem por novas técnicas computacionais que possibilitem otimizar o 
tempo de execução de seus programas de maneira eficaz , permitindo a visualização mais rápida dos 
resultados e proporcionando agilidade na verificação da corretude dos dados gerados nas 
simulações, assim como avanços mais rápidos nas pesquisas, além de outros benefícios. 

Foi pensando nisso, que entre o final de 2006 e início de 2007, a NVIDIA lançou no 
mercado a tecnologia CUDA, uma arquitetura para as suas unidades de processamento gráfico que é 
unificada para calcular dados numéricos, apresentando duas interfaces de programação mutuamente 
exclusivas: C for CUDA e CUDA Driver API, respectivamente, alto e baixo nível. Foram criadas 
para facilitar o aprendizado desse tipo de programação, graças à baixa curva de aprendizado, 
principalmente na primeira interface. 

Outras interfaces de programação já estão sendo suportadas pelas GPUs NVIDIA, tais 
como: FORTRAN, C++, OpenCL, DirectX Compute e Java, porém muitas delas ainda estão em 
fase de desenvolvimento. 

A Compute Unified Device Architecture – CUDA é uma arquitetura de programação 
paralela de propósito geral que, como o nome informa e já foi um pouco explicitado, está associada 
à unidade de processamento gráfico que, apesar de ter sido desenvolvida com o objetivo de atingir a 

Anais do VIII SIC 319

ISBN 978-85-7621-051-1



 

renderização gráfica, hoje também é utilizada para o processamento paralelo de alto desempenho de 
algoritmos numéricos, permitindo a execução dos mesmos pelo seu processador gráfico que tem 
uma potência inúmeras vezes maior do que a unidade central de processamento. 

De maneira mais geral, Ikeda (2011, p. 29) dá um conceito mais formal para esse tipo 
de arquitetura:  

Acrônimo para Compute Unified Device Architecture, o CUDA é um modelo de 
programação paralela para uso geral de GPUs, criado pela NVIDIA em 2007 e inicialmente 
disponível na série GeForce 8. Foi um avanço da empresa no GPGPU e na computação de 
alto desempenho, com o benefício da maior facilidade de uso. 

A Computação sobre a GPU está auxiliando em inúmeras áreas da Ciência por meio da 
tecnologia CUDA, uma arquitetura que torna fácil o uso da Computação Paralela, permitindo assim 
a execução de algoritmos com maior velocidade temporal. Algumas das áreas que mais trabalham 
com GPU Computing atualmente são: Ciência Ambiental, Medicina (em Imagens Médicas), 
Simulação de Dinâmicas de Fluídos e Física Computacional. 

Consoante Sanders e Kandrot (2010, p. 10) em relação à Ciência Ambiental, 
O crescente interesse no que se referem às mudanças climáticas, os altos preços de 
combustíveis e o aumento elevado na poluição do planeta, tanto no ar quanto nas águas, 
colocaram em pauta os danos colaterais que os avanços da indústria proporcionaram. Os 
agentes de limpeza e detergentes continuam sendo um dos produtos de consumo 
potencialmente prejudiciais em uso regular. Como resultado, muitos cientistas tem começado 
a explorar métodos para a redução do impacto ambiental assim como de detergentes sem a 
redução de sua eficácia. [...] A introdução de simulações de computador não serve apenas 
para acelerar uma abordagem de laboratório tradicional, mas estende-se a amplitude de teste 
para numerosas variantes das condições ambientes, muito mais do que poderiam ser 
praticamente testadas no passado.  

Na área de Imagens Médicas, o uso se dá em simulações de imagens tridimensionais em 
técnicas de Ultrassonografia, que são mais requeridas pelos Médicos pelo fato de serem mais 
seguras para os indivíduos do que os Raios-X. Antes o limite computacional, principalmente em 
relação ao tempo de execução dos algoritmos que realizam essas simulações, inviabilizava a criação 
dessas imagens, porém com o surgimento da arquitetura CUDA associado ao poder computacional 
das GPUs e a possibilidade de computar paralelamente os algoritmos de maneira mais fácil, hoje é 
possível obter as imagens rapidamente. 

Com a GPU Computing, a pesquisa em Simulações de Dinâmicas de Fluídos está se 
beneficiando, pois conforme Sanders e Kandrot (2010, p. 9),  

Tempos atrás o projeto de rotores e lâminas altamente eficientes estava deixado de lado, pela 
dificuldade na modelação eficiente - por meio de formulações simples - dos movimentos 
complexos do ar e de fluídos em volta desses dispositivos, pois a precisão computacional 
para a realização dessas simulações era e ainda são muito caras computacionalmente, por isso 
antes, somente os melhores supercomputadores do mundo poderiam oferecer os recursos 
computacionais necessários para que as simulações nesses sistemas se tornassem as mais 
realísticas possíveis.  

Sendo assim, a Computação em GPUs está levantando as pesquisas em dinâmicas de 
fluídos, pois com esse novo modo de programação é possível ter um supercomputador em casa e 
assim tornar mais rápido o desenvolvimento e a execução dessas aplicações científicas. 

Em Física Computacional, nossa área de pesquisa e estudos, a GPU Computing 
auxiliará no aumento do processamento dos algoritmos numéricos que estamos trabalhando, em 
busca de melhor desempenho temporal na execução dos mesmos, pois os recursos computacionais 
que dispomos para executar nossos programas, mesmo sendo excelentes CPUs, demoram bastante 
tempo para retornar os resultados, tornando as pesquisas mais lentas.  

Se referindo a Ciência Ambiental, mas que também está valendo para todas as áreas que 
necessitam da GPU Computing, Sanders e Kandrot (2010, p.11) citam que “desde que a CUDA da 
NVIDIA tem reduzido o tempo de execução de simulações completas de várias semanas para 
poucas horas, os anos a vir devem oferecer um aumento dramático em produtos que tenham eficácia 
aumentada e impacto ambiental reduzido.” 

Anais do VIII SIC 320

ISBN 978-85-7621-051-1



 

David B. Kirk, autor de um dos livros mais influentes do mundo em Computação 
Paralela, nesse ano abriu o primeiro dia da Conferência Internacional de Computação, em Curitiba, 
que foi promovida pela mesma empresa que integra o 32° Congresso da Sociedade Brasileira de 
Computação – CSBC. Nesse evento ele ressaltou que  

A computação em GPU irá revolucionar a Ciência, pois mesmo uma CPU com vários cores, 
capaz de fazer inúmeras funções, não consegue processar grandes quantidades de dados de 
forma rápida. A GPU tem outra arquitetura e possui centenas de cores para auxiliar no 
processamento de uma quantidade grande de informação (Em: 
<www.nvidia.com.br/object/prbr_072411.html >. Acesso em: 23 de agosto de 2012). 

Como podemos ver, a Computação sobre as unidades de processamento gráfico motiva 
inúmeras áreas que requerem alto processamento em algoritmos que demandam uma grande 
quantidade de informações, pois ela provê a obtenção rápida dos resultados em suas simulações e 
com isso a finalização dos trabalhos de pesquisa se torna mais rápida.  

A procura por essa tecnologia se dá por esse motivo, pois com a otimização do tempo 
de processamento dos algoritmos executados na GPU, o desejo das áreas que requerem a execução 
rápida de algoritmos é satisfeito. Com tudo, o estudo da programação sobre as GPUs NVIDIA 
utilizando a arquitetura CUDA e sua interface de programação C/FORTRAN for CUDA para 
auxiliar nesse tipo de computação é necessária para reduzir o tempo de processamento dos 
algoritmos utilizados em nosso projeto, sendo por esse motivo que o estudo sobre a GPU 
Computing foi realizado. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

No início do projeto, após a participação em um mini-curso relacionado à GPU 
Computing que foi ministrado na Universidade Federal da Paraíba, foi realizado um levantamento 
bibliográfico para encontrar material de estudo para que pudéssemos desbravar a tecnologia CUDA 
e aprender as técnicas de programação sobre as unidades de processamento gráfico da NVIDIA. 

A pesquisa bibliográfica, feita por meio da internet e de livros que retratam o tema em 
questão, foi o principal procedimento para o desenvolvimento do projeto, pois foi essa a maneira 
mais prática para encontrar os principais materiais de estudo. 

Com as pesquisas, descobrimos que alguns dos principais livros para estudo da GPU 
Computing são: CUDA BY EXAMPLE An Introduction to General-Purpose GPU Programming, 
Programming Massively Parallel Processors A hands on Approach, CUDA C Programming Guide, 
CUDA C Best Practices Guide, CUDA Reference Manual e CUDA Fortran Programming Guide 
and Reference, dos quais os autores se encontram nas referências. Por meio deles é possível 
conseguir uma base de conhecimento bem sólida tanto sobre a GPU Computing quanto a respeito 
da Computação Paralela, pois essas subáreas da Computação se relacionam. 

Além dos materiais de estudo citados, foram estudados inúmeros artigos científicos e 
técnicos, tanto aqueles que descrevem a GPU Computing de alguma maneira como os que 
utilizaram essa tecnologia para obter melhor desempenho em simulações de algoritmos complexos, 
sendo isso feito com o intuito de sabermos as áreas onde essa nova abordagem da computação está 
sendo usada. 

Para programar sobre uma GPU NVIDIA que contempla a CUDA é necessário que o 
seu computador apresente uma dessas placas gráficas, onde no mínimo ela seja um GeForce 8. 

Sendo assim, também contam como materiais de estudo os softwares necessários para 
se programar em CUDA, tais como: o driver atualizado da placa de vídeo NVIDIA, versões atuais 
do CUDA Toolkit (quite de ferramentas CUDA), o GPU Computing SDK (quite de 
desenvolvimento de software) e um ambiente de programação, como o Microsoft Visual C++ 2010, 
que permita a compilação de algoritmos escritos em C/C++ que utilizam as técnicas da CUDA para 
a programação sobre a GPU.  
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Em relação ao ambiente de programação, ele deve apresentar a mesma arquitetura (32 
ou 64 bits) do CUDA Toolkit, caso contrário, no momento da execução dos algoritmos será 
apresentado um erro. 

Descobrimos que outro requisito para programar sobre a GPU é ter o conhecimento 
sobre a arquitetura da mesma, pois as placas gráficas, partindo daquelas da série GeForce 8 até a  
Tesla, apesar de suportarem a CUDA, apresentam configurações diferentes. A Fermi foi a 
arquitetura das placas gráficas NVIDIA estudada no projeto, pois a maioria das placas apresentam 
essa arquitetura e a configuração da mesma varia dependendo da placa. 

Esse estudo é importante, porque segundo Ikeda (2011, p. 22), “A mais recente geração 
de GPUs da NVIDIA, com a arquitetura Fermi, introduz diversas funcionalidades que entregam 
melhor desempenho, melhora a forma de programação empregada e amplia a variedade de 
aplicações que podem se beneficiar dela”. 

As características da mesma serão explicitadas brevemente com base na figura abaixo: 
 

 
Figura 1. Representação básica da arquitetura Fermi. 

 
Analisando a Figura 1, percebemos que arquitetura Fermi apresenta 16 

multiprocessadores, onde cada um apresenta: 32 núcleos CUDA, local onde as threads são 
executadas; quatro unidades para execução de funções especiais como seno, cosseno, tangente entre 
outras; 16 unidades para carregamento e armazenamento de dados; uma unidade para arquivamento 
de registradores; duas unidades para agendar warps; duas unidades de despache; uma memória 
cache de instruções; uma rede de interconexão; uma memória compartilhada e uma cache L1; e uma 
memória cache uniforme. 

Além dos multiprocessadores e sua parte interna, externamente também estão presentes 
nessa arquitetura os seguintes componentes: uma memória cache L2, que é compartilhada por todos 
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os multiprocessadores; seis interfaces de memória DRAM de 64 bits; uma interface que possibilita a 
comunicação com a unidade central de processamento; e um escalonador de threads, que as 
distribui para os multiprocessadores que estiverem disponíveis e permite a execução paralela de 
inúmeros kernels (programas que são executados na GPU) quando possível. 

Nessa arquitetura, cada multiprocessador pode executar até 1536 threads 
concorrentemente e quando um bloco termina sua tarefa, ele libera os recursos que utilizava, para 
que o escalonador encontre outro bloco de thread inativo que possa usar os recursos do 
multiprocessador que ficou livre. 

Além de tudo que foi abordado até o momento, também foi estudado o modelo de 
programação ao qual a GPU Computing é baseado, o Stream Processing, que em Português 
significa processamento de threads, e que constitui consoante Ikeda (2012, p. 29), “uma forma 
simples e restrita de paralelismo em que não há necessidade de coordenar a comunicação nem de 
sincronização explícita, sendo ideal para aplicações com alta demanda aritmética e dados 
paralelos”. 

Esse modelo é escalável, possibilitando de maneira uniforme o crescente volume de 
kernels para manipulação sobre a GPU. Zibula apud Ikeda (2010, p. 35) ressalta que “o 
gerenciamento automático das threads reduz de forma significativa a complexidade da computação 
paralela, permitindo definir explicitamente o paralelismo de determinadas partes do código”. 

Com o estudo sobre o modelo de programação, pudemos aprender e entender algumas 
técnicas de programação em GPU, tanto em C quanto em Fortran, pelo fato de terem sido estudados 
os guias de referência e de programação em CUDA das extensões dessas linguagens, e algumas 
dessas técnicas serão apresentadas na próxima seção. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Como resultado do estudo sobre essa nova abordagem de computação, foi possível 
entender e aprender algumas técnicas computacionais para se programar sobre uma GPU NVIDIA 
que apresente a CUDA. 

Um programa desenvolvido para ser executado pela GPU, não será processado por 
completo na mesma, pois em GPU Computing os programas elaborados são heterogêneos, ou seja, 
partes do código são rodadas na CPU e outras na GPU. Nesses algoritmos, todo módulo que 
apresentar a palavra mágica host na sua definição, a execução do mesmo acontecerá sobre a CPU e 
caso apresente as palavras, device ou global, o processamento desses acontecerá sobre a GPU. 

Antes de apresentarmos os exemplos de programas que usam as técnicas ressaltadas no 
primeiro parágrafo é muito importante aprender o fluxo que um programa escrito em CUDA 
apresenta. Esse fluxo ocorre da seguinte maneira: 

· O código do host inicializa um determinado vetor com dados; 
· É feita uma cópia desse vetor na memória do host para ser colocada na memória 

do device; 
· São realizados cálculos sobre o vetor de dados pelo device; 
· O vetor do device que está com os dados modificados é copiado novamente para 

o host. 
Todos os algoritmos escritos em CUDA seguem esse fluxo para que os benefícios de 

desempenho possam ser obtidos e com os comandos que permitem a realização desse fluxo, isso se 
torna possível. 

Na programação em CUDA, as funções que serão executadas na GPU são chamadas de 
kernels e as mesmas apresentam o especificador global antes do nome do módulo, em C ele é 
escrito __global__ e em FORTRAN attributes(global), se em um algoritmo uma função ou 
subrotina não apresentar esse especificador, automaticamente o compilador entenderá a mesma 
como um kernel.  
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Um kernel especifica uma parte do programa a ser executada N vezes em paralelo por N 
diferentes threads na GPU. No caso dos fragmentos que serão executados na CPU, os mesmos 
apresentam o especificador host, sendo em C __host__ e em FORTRAN attributes(host). 

Ikeda (2011, p. 36) ressalta que o modelo de programação estimula a divisão dos 
problemas em dois passos: 

· Separá-los em subproblemas independentes, formando os grids; 
· Depois dividi-los em blocos independentes de mesmo tamanho (thread blocks), 

onde as threads podem trabalhar de forma cooperativa e compartilham uma 
memória somente visível entre elas. 

Para melhor entender essa divisão apresentamos abaixo uma figura retirada do Guia de 
Programação da NVIDIA CUDA:  

 

 
Figura 2. Grid e blocos de thread. 

 
A figura 2 mostra o momento após a execução de um algoritmo escrito em CUDA, onde 

os dados que serão processados são organizados em um grid que é constituído de blocos de thread e 
cada um desses blocos constitui-se de inúmeras threads, que são as tarefas que serão executadas 
pela GPU. 

Abaixo apresentamos um código escrito em CUDA C que realiza a soma de dois 
vetores armazenando o resultado em um terceiro vetor e em seguida explicamos alguns fragmentos 
do mesmo. 
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Figura 3. Algoritmo que soma dois vetores, baseado em Sanders e Kandrot (2010, p. 67-68). 

 
Na quarta linha desse código é calculado o identificador de uma thread que esteja 

inativa na GPU e que servirá de índice para os vetores que estão alocados na mesma. Dentro do laço 
que começa na quinta linha, após a primeira soma, os identificadores de thread são atualizados à 
medida que o laço é incrementado para que a soma dos demais elementos do vetor aconteça.  

Em todos os kernels que criarmos, teremos que encontrar os identificadores das threads 
disponíveis para que se possa acontecer o processamento paralelo. Na linha 37 vemos a chamada 
desse kernel. 

Com base nos estudos realizados, percebemos que a GPU Computing com CUDA é 
uma tecnologia que proverá a execução rápida dos algoritmos numéricos que trabalhamos, 
possibilitando aumentos significativos em nossas pesquisas. Portanto, para atingirmos esse objetivo 
é necessário se aprofundar nessas técnicas saindo da teoria partindo para a programação. 
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CONCLUSÃO 
 

Concluímos que, com o conhecimento obtido a respeito das técnicas de programação 
com a CUDA sobre as unidades de processamento gráfico da NVIDIA, será possível aperfeiçoar-se 
cada vez mais nesse estudo, para que com isso possamos colocá-las em prática e começar a 
programar usufruindo dos recursos dessa nova abordagem da computação, a GPU Computing, e 
assim alavancar nossas pesquisas.   
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RESUMO: 

Devido ao aumento da quantidade de componentes que podem ser integrados em um mesmo 

chip, o desenvolvimento de sistemas de hardware se tornou mais complexo. Enquanto a 

complexidade aumentou, a competição no mercado para disponibilizar um projeto de modo 

rápido e com baixo custo de desenvolvimento, também aumentou, resultando no problema da 

automação do projeto de sistemas computacionais. Na busca em resolver problemas dessa 

natureza, novas técnicas surgiram e estão sendo pesquisadas. Esta pesquisa aborda sobre 

Síntese de Alto Nível, que consiste no desenvolvimento de técnicas para o projeto de sistemas 

de hardware com o objetivo de elevar os níveis de abstração de um projeto, reduzindo o 

tempo de desenvolvimento. O objetivo principal da pesquisa foi integrar especificação formal 

em um ambiente de projeto orientado a linguagem de descrição de hardware, mais 

precisamente a linguagem VHDL. Portanto, esta pesquisa coloca métodos formais em 

perspectiva no contexto de projetos de sistemas de hardware. 

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem VHDL; Formalismo Z; Síntese de Alto Nível 

 

INTRODUÇÃO: 

Os circuitos integrados estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, uma 

vez que estão embutidos em brinquedos, eletrodomésticos, veículos, aparelhos de telefonia, 

dispositivos de automação predial, etc. O contínuo progresso de fabricação de circuitos 

integrados, que atualmente permite colocar em uma única pastilha de silício (chip) um sistema 

completo, requer técnicas que agilizem o processo de fabricação e reduzam custos de 

desenvolvimento. Esse projeto está inserido exatamente nesse contexto, uma vez que busca 

integrar a linguagem de especificação formal Z em um ambiente de projeto de hardware, 

visando reduzir o tempo de verificação e testes de  circuitos integrados. 

 A linguagem de especificação formal Z, ou simplesmente Notação Z,   é baseada em 

conceitos matemáticos fundamentados na teoria dos conjuntos e lógica de primeira ordem.  A 

notação Z é definida como padrão ISO (ISO/IEC 13568:2002 - Information technology ,2002) 

e dispõe de ferramentas para suporte a atividades formais, tais como verificadores de tipos, 

provadores de teorema e animadores de especificação formal (Saaltink, M. 1997a, 1997b) e  
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(Hazel, Strooper, e Traynor, 1997). A expressividade da notação permite iniciar uma 

especificação com um alto nível de abstração e, por meio de refinamentos sucessivos, atingir 

um nível mais concreto sem perda da precisão e integridade das propriedades definidas. 

Devido a essas características e considerando os aspectos sequenciais das arquiteturas, a 

linguagem Z foi adotada e estudada nessa pesquisa. 

Outra linguagem adotada na pesquisa foi a de descrição de hardware, denominada 

VHDL (IEEE Standard VHDL Language Reference Manual, 1993) e (Pedroni, 2010). Esta 

linguagem é utilizada na documentação, descrição, síntese e simulação de dispositivos de 

hardware. Foram realizados estudos sobre a linguagem de descrição de hardware VHDL com 

o intuito de perceber como é estruturado um componente e/ou sistema para fazer uma 

modelagem do mesmo na linguagem Z, produzindo uma menor quantidade de erros e 

possíveis falhas, aumentando assim a confiabilidade do projeto e prevenindo possíveis 

problemas e falhas. 

A seguir serão apresentados os recursos utilizados no desenvolvimento da pesquisa, 

bem como, os métodos, resultados obtidos e as considerações finais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

A pesquisa envolveu levantamento bibliográfico sobre trabalhos desenvolvidos na busca de 

resolver o problema de automação de projetos de sistemas computacionais, bem como, no 

estudo das linguagens Z e VHDL. 

O levantamento bibliográfico foi realizado a partir de artigos, monografias, dissertações e 

teses armazenadas em bases de dados, tais como SCOPUS, ISI Web of Knowledge, portal de 

periódicos da CAPES/MEC. 

Para estudar a linguagem de especificação Z foi realizada uma revisão da teroria dos 

conjuntos e da lógica de primeira ordem, que constituem a base do formalismo Z (Moura, 

2001). O ambiente de desenvolvimento de software adotado para suporte à linguagem Z foi o 

software gratuito Z-EVES, bem como o animador de especificação Possum.  

O estudo da linguagem VHDL consistiu no uso da ferramenta Quartus II da Altera, kit de 

desenvolvimento educacional DE-0 da Altera e manual da linguagem (IEEE Standard VHDL 

Language Reference Manual, 1993) e (Hamblen, Hall e Furman, 2005). A pesquisa foi 

realizada no laboratório de pesquisa LUMEN. 

 

RESULTADOS: 

A partir da pesquisa realizada constatou-se que a medida que se pode integrar mais 

componentes em um chip, novas técnicas e ferramentas surgem com o objetivo de tornar mais 

rápido e com menor custo  o desenvolvimento de sistemas computacionais. 

Anais do VIII SIC 328

ISBN 978-85-7621-051-1



Em (Moreira,Wehrmeister , Pétin e Levrat, 2010 ), por exemplo, os autores propuseram uma 

metodologia para gerar código VHDL a partir de especificações em UML (Unified Modeling 

Language). A metodologia é suportada por uma ferramenta denominada Genertica. Anderson 

e Höst apresentam em (Anderson e Höst, 2010) uma investigação do processo de automação 

de UML para SystemC e implementam um mapeamento de UML para SystemC a partir de 

um gerador de código. Embora UML, seja uma linguagem bastante difundida na indústria e 

na academia, a mesma possui uma semântica informal, possuindo ambiguidades. Essa 

característica de UML ressalta a diferença e a motivação, desta pesquisa, para utilização da 

linguagem Z na geração de código VHDL, uma vez que Z, permite descrever com exatidão as 

características essenciais dos elementos usados no projeto. 

Em (Anderson, T. Top 10 Tips for Success with Formal Analysis)
4
, constata-se que a 

indústria de circuitos integrados tem utilizado a análise formal como um importante 

componente na verificação funcional de projetos de propriedade intelectual (Property 

Intellectual – IP) e sistemas em um único chip (System-on-Chip – SoC). Uma das razões do 

uso de formalismo no projeto de circuitos integrados consiste na identificação de bugs ainda 

nas fases iniciais do projeto, bem como, na redução do tempo utilizado com simulações e 

testes (Gupta, 1992). 

Em (Butterfield e Woodcock, 2007) e (Butterfield, Freitas e Woodcock, 2009), pode-se 

constatar a utilização da linguagem Z na especificação de hardware. Nesse trabalho é 

apresentada a construção de um modelo formal de uma memória flash do tipo NAND. O 

modelo está especificado em Z e captura a arquitetura interna do dispositivo. 

Neil Evans apresenta em (Evans, 2010) os resultados de um projeto industrial para 

desenvolver hardware de alta integridade utilizando métodos formais com a linguagem 

VHDL. Os formalismos adotados foram CSP, B e CSP||B. Essa pesquisa, integrou vários 

formalismos para provar que o código VHDL sintetizável estava de acordo com os requisitos 

funcionais de um controlador embarcado.  

Com as pesquisas realizadas foram obtidos conhecimentos básicos sobre métodos formais 

sendo feito estudos sobre o formalismo Z e um aprofundamento sobre linguagem de descrição 

de hardware VHDL, onde foi lecionado um minicurso sobre projetos de sistemas digitais 

utilizando a placa DE-0, que contém o FPGA Cyclone III.  

 

CONCLUSÃO: 

A partir do conhecimento básico sobre o formalismo Z, e sobre a linguagem VHDL foram 

estudadas formas para traduzir especificação de código VHDL para notação Z, como por 

exemplo, especificação do código de uma máquina de estados que controla um semáforo de 

trânsito.  A partir dos estudos sobre formalismo Z foi visto que, apenas a linguagem Z não é 

suficiente para descrever um sistema mais complexo. Entretanto, estudos feitos até agora 
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serviram como base para conhecer se aprofundar nesses dois universos: VHDL e 

especificação formal. Por meio dos estudos criou-se uma perspectiva da utilização do Z 

combinado com outro formalismo que complemente as características que Z não possui. 

 

 

Referências: 

[1] ISO/IEC 13568:2002 - Information technology (2002), Z formal specification notation -

Syntax, type system and semantics. Disponível em: http://www.iso.org. 

[2] Saaltink, M. (1997a), The Z/EVES User’s guide. Technical report, ORA Canadá, 

Ontário, Canadá. TR-97-5493-06. 

[3] Saaltink, M. (1997b), The Z/EVES system. In J. P. Bowen, M. G. Hinchey, and D. Till, 

editors, ZUM’97: Z Formal Specification Notation, vol. 1212 of Lecture Notes in Computer 

Science., pp. 72–85. 

[4] Hazel, D., Strooper, P., Traynor, O. (1997), Possum: An Animator for the SUM 
Specification Language. In Proc. AsiaPacific Software Engineering Conference and Int. 

Computer Science Conference, pp. 42--51. 

[5] IEEE Standard VHDL Language Reference Manual. New York, 1993 

[6] Pedroni, V. A. Eletrônica Digital Moderna e VHDL. Rio de /janeiro: Elsevier, 2010. 

[7] Moura, A. Especificações em Z: uma introdução. Campinas-SP. Ed. Unicamp, 2001.  

[8] Hamblen, J. O., Hall, T. S., Furman, M. D. Rapid Prototyping of Digital Systems, 
Quartus II Edition. Springer, 2005. 

[9] Moreira, T.; Wehrmeister, M.; Pereira, C.; Pétin , J.; Levrat, E. Automatic Code 
Generation for Embedded Systems: From UML Specifications to VHDL Code, 
Industrial Informatics (INDIN), 2010 8th IEEE International Conference. 

[10] Anderson, P., Höst, M. UML and SystemC a Comparison and Mapping Rules for 
Automatic Code Generation. Embedded Systems Specification and Design Languages 
Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 10, 2008. 

[11] Anderson, T. Top 10 Tips for Success with Formal Analysis, disponível em: 

http://www.eetimes.com/design/eda-design/4231293/Top-10-Tips-for-Success-with-Formal-

Analysis---Part-1, dezembro, 2011. 

[12] Gupta, A. Formal Hardware Verification Methods: A Survey. Formal Methods 
System Design, 1992, pp 151-238. 

[13] Butterfield, A., Woodcock, J. Formalising Flash Memory: First Steps. 12th IEEE 

International Conference on Engineering Complex Computer Systems (ICECCS), 2007. 

Anais do VIII SIC 330

ISBN 978-85-7621-051-1



[14] Butterfield, A., Freitas, L.,  Woodcock, J. Me chanising a Formal Model of Flash 
Memory.  Journal Science of Computer Programming, Volume 74 Issue 4, February, 2009, 

Pages 219-237 

[15] N. Evans,  Integrating Formal Methods with Informal Digital Hardware 
Development.  ;In Proceedings of ECEASST. 2010 

Anais do VIII SIC 331

ISBN 978-85-7621-051-1



USO DO GEOPROCESSAMENTO NO MAPEAMENTO DA CRIMINALIDADE NA 
CIDADE DE MOSSORÓ – RN 

 
Lino Augusto Pinto de Sousa1 

Francisco Chagas de Lima Júnior2 
 

RESUMO: O crescimento dos índices de violência no Brasil e a falta de indicadores sociais de 
segurança pública tem sido um das grandes dificuldades alegadas pelos gestores no que diz 
respeito à implementação racional e eficiente de políticas e programas de controle, prevenção e 
combate ao crime.  Quando o crime torna-se parte do cotidiano urbano e os índices de violência 
e criminalidade crescem de forma desproporcional ao investimento em segurança pública, as 
técnicas tradicionais de mapeamento (registro de boletim de ocorrência e fichamento do 
criminoso, por exemplo) são totalmente ineficientes. Neste contexto, o uso geoprocessamento 
pode ser utilizado como uma ferramenta eficiente e eficaz na instrumentalização de políticas 
públicas para o combate à criminalidade. Este projeto propõe uso de técnicas de 
geoprocessamento para o mapeamento da criminalidade na cidade de Mossoró, proporcionando 
assim, a visualização e a compreensão da distribuição espacial das ocorrências dos crimes de 
roubos, furtos, assaltos e homicídios na cidade, permitindo assim a identificação de locais e 
horários de maior incidência, prováveis causas, perfil das vítimas e dos criminosos, dentre outras 
informações dos delitos. Os dados coletados serão utilizados na construção de uma base de dados 
georreferenciados e através da construção de mapas temáticos e de um software SIG (Sistema de 
Informação Geográfica), poderão ser realizadas operações de filtragem no banco de dados para 
busca de informações relevantes úteis no auxílio à tomada de decisão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sistema de informação geográfica, Geoprocessamento, Mapeamento da 
criminalidade. 
 
1. INTRODUÇÃO 

O atual crescimento da violência urbana e da criminalidade no Brasil sofre a 
influência de fatores culturais e sócio-econômicos, tais como: crescimento desordenado da 
população, falta de sistema educacional eficiente, inexistência de reais mecanismos de 
distribuição de renda, desiguais oportunidades no mercado de trabalho, tráfico e uso de 
entorpecentes, e principalmente a confiança ou quase certeza da impunidade por parte do 
infrator.   O constante sentimento de insegurança por parte do cidadão desvirtua a vida em nossas 
cidades, transformando a convivência e o usufruo de espaços públicos e de participação coletiva 
em um ambiente de medo que precisa a todo custo ser evitado.  

Neste contexto, a cidade de Mossoró, que nos últimos anos tem apresentado um 
notável desenvolvimento econômico decorrente da instalação de indústrias, do crescimento no 
ramo da construção civil, e do incremento na oferta do número de vagas no ensino superior, tem 
também apresentado um crescimento significativo no índice de criminalidade e violência tendo, 
nos 138 primeiros dias do ano de 2011, apresentado o registro de 81 homicídios, uma taxa 
alarmante de mais de um homicídio a cada dois dias (0,59 homicídios por dia, dados da Polícia 
militar 05/2011), estatística que ultrapassa a capital do estado.  Além deste número que desperta 
a atenção, outro fator que merece destaque no cotidiano da cidade de Mossoró é o baixo número 
de casos elucidados, cerca de 90% dos casos de homicídios não foram resolvidos pela polícia 
civil (dados do Jornal Correio da Tarde Edição 1.602 - Ano VI – de 20 de Maio de 2011), diante 
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deste quadro assustador surge algumas indagações, o que está errado no combate à 
criminalidade? O que os gestores públicos podem fazer? Será que faltam ações de inteligência? 
Será que a ausência de pesquisas aplicadas em violência e criminalidade tem sido obstáculo para 
a existência de políticas mais consistentes de controle de criminalidade? Refletir sobre algumas 
destas perguntas é também um dos propósitos deste trabalho. 

O sucesso no combate à criminalidade não depende apenas de vontade política, boas 
estratégias de atuação ostensiva ou até mesmo de um elevado número de policiais nas ruas, mas 
está condicionado ao bom aparelhamento policial, ao uso de inteligência e principalmente ao uso 
de modernas tecnologias da informação na obtenção e gerenciamento de dados que permitam o 
controle e a prevenção do delito, e que sejam capazes de garantir a precisão necessária para uma 
atuação investigativa eficaz e eficiente.  

O trabalho de Inteligência Policial busca as informações necessárias que 
identifiquem o exato momento e lugar da realização de atos preparatórios e de execução de 
delitos praticados por organizações criminosas, obedecendo-se aos preceitos legais e 
constitucionais para a atividade policial e as garantias individuais [GONÇALVES 2006]. 

No que diz respeito ao uso de tecnologia da informação no combate ao crime uma 
das técnicas que se destaca é o mapeamento da criminalidade [RENO et AL. 1999] através do 
uso de Sistemas de Informação Geográfica [MAXIMO 2004], que consiste em realizar o 
geoprocessamento de dados criminais, criando assim, uma base de dados criminais 
georreferenciada, que pode ser utilizada como ferramenta poderosa na prevenção e combate ao 
crime e à violência.  Desta forma, propõe-se neste trabalho a elaboração de um mapeamento da 
criminalidade na cidade de Mossoró- RN, criando-se assim, uma base de dados criminais 
georreferenciada útil para o auxilio na tomada de decisão. 

 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O desenvolvimento da pesquisa está sendo realizando na cidade de Mossoró que uma 
cidade de médio porte, situada na região oeste do estado Rio Grande do Norte, distando cerca de 
280 quilômetros da capital Natal, é o segundo município mais populoso do estado, e segundo o 
IBGE, é o principal município da Costa Branca Potiguar.  Mossoró vive atualmente um intenso 
crescimento econômico e de infraestrutura, entretanto, o aparente progresso da cidade nos 
últimos anos, vem acompanhado de um aumento significativo do número de ocorrências 
policiais, tais como, furtos, roubos, assaltos e principalmente homicídios. 

No que diz respeito à metodologia e materiais utilizados neste trabalho pode-se 
destacar a realização de uma revisão bibliográfica abrangendo os temas que fundamentam a 
pesquisa, bem como a formatação dos dados de boletim de ocorrências criminais para o formato 
georreferenciados. Nas seções a seguir será apresentado o estado da arte do tema proposto, 
seguido da metodologia aplicada no desenvolvimento do projeto. 
 

2.1. Revisão Bibliográfica 
 No que diz respeito ao desenvolvimento deste trabalho pode-se destacar a 

realização de uma criteriosa revisão bibliográfica, abrangendo os temas que fundamentam a 
pesquisa.  Nas seções a seguir será apresentado o estado da arte do tema proposto. 
 

2.1.1. Uso SIG no Combate à Criminalidade 
 

 Um Sistema de Informação Geográfica – SIG, consiste de um procedimento de 
registro e sobreposição de diferentes distribuições espaciais de dados no papel (ou em outro meio 
adequado) com o objetivo de encontrar pontos que se inter-relacionem. Do ponto de vista de 
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software, SIG é um sistema computacional que apresenta a capacidade de acessa e integrar 
diferentes níveis de informação, baseando-se principalmente no posicionamento geográfico dos 
eventos. Trabalhando com base na sobreposição de camadas (do inglês layers) os SIGs utilizam, 
por exemplo, uma técnica conhecida como álgebra com mapas, recurso que permite que 
informações georreferenciada presentes em diversos mapas distintos sejam incorporados em um 
único contexto, destacando assim, a informação de interesse. Assim, resumidamente um O SIG é 
um sistema de mapeamento computadorizado que permite, através da sobreposição de 
informações em camadas, a produção de descrições detalhadas de condições geográficas e a 
análise das relações entre variáveis (HARRIS, 1999).  

 No setor de segurança pública um trabalho bastante interessante de aplicação de 
SIG foi desenvolvido por (MÁXIMO, 2004) onde o autor apresenta um mapeamento de 
criminalidade para órgãos de segurança pública, através do uso de mapas temáticos para 
visualização de dados georreferenciados.  No citado trabalho o autor desenvolveu uma pesquisa 
na cidade de São José – SC, onde, junto à secretária de desenvolvimento urbano da cidade e das 
polícias civil e militar do citado estado obteve diversos dados referentes a mapas digitais, fotos 
aéreas e ocorrências criminais. Neste contexto, o autor apresenta a realização de mapeamento de 
criminalidade utilizando um software SIG Arcview e obteve resultados referentes à incidência de 
ocorrências de crimes de furto em comércio e furto de veículos registrados durante o anos de 
2002 e 2003 na citada cidade do estado de Santa Catarina. 

 Segundo (MÁXIMO, 2004), com o uso de SIG pode-se estabelecer uma 
correlação do crime, com indicadores sociais, como nível de pobreza, falta de segurança, 
ocupação desordenada de loteamentos urbanos, dentre outras. O autor registra ainda, que no 
Brasil, o mapeamento da criminalidade com uso de SIG, está sendo aplicado com sucesso em 
Belo Horizonte, Minas Gerais e Ceará. 
 

Outro trabalho interessante foi publicado por (FREITAS & VIEIRA, 2007) onde os 
autores apresentam o uso do Geoprocessamento como uma alternativa de alto valor para o 
tratamento de questões de segurança pública.  Os resultados deste trabalho mostram que a 
compreensão da dinâmica espacial das ocorrências criminais torna-se mais evidente à medida 
que as informações disponíveis são sistematizadas, concluindo-se que o Geoprocessamento 
apresenta-se como uma ferramenta poderosa para a gestão e análise da criminalidade urbana, 
proporcionando uma atuação mais bem direcionada, de forma exata e não intuitiva, 
proporcionando a otimização das operações policiais. 

 No que diz respeito ao desenvolvimento de sistemas SIG, um exemplo 
“emblemático” é o “Early Warning System Project” da polícia de Chicago, sistema que é 
alimentado por três tipos de fontes: fontes policiais, fontes não policiais e grupos comunitários 
(BEATO, 2000) e trabalha com o objetivo de prevenção e combate à criminalidade executando 
três fases básicas: seleção, intervenção e acompanhamento pós-intervenção.  
 

2.1.2. Banco de Dados Georreferenciados 
 

No que se refere ao combate ao crime, a necessidade de possuir, atualizar e controlar 
a informação é fundamental em qualquer investigação policial.  Assim, o uso de tecnologias que 
possibilite o amplo uso da informação, pode produzir significativo aumento da eficiência na 
segurança pública.  Ao se analisar o crescimento da criminalidade e as complexas relações 
sociais que motivam o crime, percebe-se claramente que, aparelhar a força policial com 
armamentos, viaturas e efetivo sem que disponibilizar ferramentas de inteligência que permitam 
otimizar o uso de tais recursos, não é a forma mais eficiente de resolver o problema. 

 
Uma das tecnologias da informação que tem um grande potencial de contribuição na 
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área de segurança pública, no que diz respeito ao uso de processos de inteligência policial são os 
Bancos de dados Georreferenciados. Um banco de dados é “georreferenciado” quando os dados 
constantes nele têm uma correspondência (no espaço geográfico) com o objeto real representado. 
Assim, o banco de dados georreferenciados é o principal componente de um Sistema de 
Informações Geográficas e é utilizado para possibilitar análises complexas das informações 
obtidas sobre determinado local, empreendimento, fenômeno climático, evento etc.   
 

2.1.3. Mapeamento da Criminalidade 
Em um passado recente, o mapeamento da criminalidade consistia em uma 

representação por alfinetes dos crimes ocorridos em uma determinada região. Neste contexto, os 
mapas produzidos eram muitos úteis para a “análise criminal”, por identificarem o local onde os 
crimes aconteciam, entretanto as limitações eram bastante significativas, pois além da difícil 
leitura e armazenamento os mapas produzidos, tais mapas eram estáticos, não havendo 
possibilidade de uma análise investigativa de manipulação e monitoramento de contínuo dos 
dados.  Especialistas afirmam que para se confeccionar um único mapa, ocupavam-se áreas 
superiores a 200 metros quadrados e levavam meses para a sua conclusão, sem contar com a 
difícil tarefa de atualização rotineira (HARRIES, 1999).  

 
A aplicação de SIG, bem como, de banco de dados georreferenciados no mapeamento 

da criminalidade permitiu, a substituição dos famosos mapas de alfinetes que ocupavam grandes 
extensões nas paredes, e dificultavam a atualização das informações, pela versatilidade dos 
mapas digitais acessíveis num microcomputador (HARRIES, 1999, p. 2), conforme é 
apresentado na Figura 1, a seguir. 
 
 

    
(a) Mapas de alfinetes                                   (b) Imagem digital 

Figura 1. Evolução do mapeamento de criminalidade (Fonte: HARRIES, 1999) 
 
Segundo HARRIES:  

O mapeamento é mais eficaz quando suas múltiplas capacidades 

são reconhecidas e utilizadas em toda sua extensão.  O mapa é o 

produto final de um processo que começa com o primeiro relatório 

policial, que passa pela equipe do processamento de dados, é 

introduzida no banco de dados, e finalmente transformada em um 

símbolo no papel. Segundo esta interpretação estreita, o mapa é 

meramente uma ilustração ou parte do banco de dados (HARRIES, 

1999, p. 35). 
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2.2. Desenvolvimento da Proposta 
A principal contribuição deste trabalho fundamenta-se no argumento de Vasiliev, 

(1996) citado por (HARRIES, 1999) “os crimes ocorrem – tudo ocorre – tanto no tempo quanto 
no espaço”.  E é embasada ainda por (REULAND, 1997), que afirma que “a utilização intensiva de 
tecnologias de informação espacial tem promovido uma verdadeira revolução silenciosa nas polícias de 
todo o mundo”.  Desta forma, a principal atividade desenvolvida neste trabalho consiste em transforma 
dados tabulados oriundos de boletins de ocorrências policiais em mapas conceituais, que permite que 
informações georreferenciada presentes em diversas camadas de dados sejam incorporados em 
um único contexto, destacando assim, a informação de interesse e permitindo estabelece um 
determinado padrão de comportamento criminal. 

A idéia principal do trabalho consiste em partir de um conjunto de dados pouco, ou 
quase não relacionado, e estabelecer relações contextuais de tempo e espaço, através da 
sobreposição de dados e da identificação e classificação de informações relevantes. Esta meta 
será alcançada através da utilização do software SPRING3 para geração de uma base de dados 
criminais georreferenciada. 

A metodologia aplicada utilizou o software SIG em um conjunto de dados de boletins 
de ocorrências da cidade de Mossoró, do período 2010 a 2011.   Para obtenção e manipulação do 
mapa da cidade, a equipe de projeto estudou a API4 do Google Maps, que permitiu a utilização 
vetorizada da área geográfica em estudo.  

Nos dados de boletins de ocorrências, foi executado um trabalho de pré-
processamento, a fim de preservar a privacidade dos dados destituindo-os de informações que 
identificaria os indivíduos participantes dos delitos, sem, no entanto, tirarem de tais dados as 
informações de utilidade para o processo de mapeamento.   

Os dados tabulados foram submetidos ao software SIG, em um processo de 
identificação de padrões criminais, para posterior criação de mapas temáticos de criminalidade. 

 
3. RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

Atualmente a pesquisa esta em fase de produção dos resultados relativos ao 
mapeamento da criminalidade.  Com a ajuda da API do Google Maps foi possível obter os mapas 
temáticos da cidade de Mossoró.  Tais mapas estão sendo utilizados no software SPRING, e em 
breve estarão em formato vetorizado. Os mapas temáticos, pós-vetorização serão inseridos no 
software SIG, os quais, posteriormente poderão ser utilizados em forma de consultas. 

 
 
4. CONCLUSÃO 
 

Em virtude de algumas dificuldades técnicas e institucionais a pesquisa sofreu um 
atraso no seu desenvolvimento, entretanto, todo o trabalho de levantamento e formatação dos 
dados criminais já foi realizado, bem como, boa parte do trabalho de implementação prática. 
Assim, pode-se afirmar que o projeto está em fase de conclusão, tendo recebido atualmente o 
reforço de mais um aluno de iniciação científica que foi agregado ao mesmo. 
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4 Uma API (Application Programming Interface) é uma interface entre aplicativo e programação, ou um conjunto de 
instruções e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software baseado na Web. 
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disponibilidade de estrutura física, equipamentos, bem como, todo o apoio logístico para a 
realização da pesquisa. 
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