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ANÁLISE, CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE PARÂMETROS
DESTINADOS À QUALIDADE DAS ÁGUAS DE ABASTECIMENTO NA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN).
Sarah Martins dos Reis1; Bergson da Cunha Rodrigues2; Carlos Henrique Catunda
Pinto3.
RESUMO: Alguns nutrientes são necessários aos seres vivos, desde que, os mesmos estejam dentro de
limites estabelecidos por normas. Dessa forma, despertou-se o interesse pelo monitoramento desses
índices de íons nitrato e nitrito, sendo que o monitoramento ambiental pode ser definido como um
processo de coleta de dados, estudo e acompanhamento contínuo e sistemático das variáveis, visando
identificar e avaliar quantitativa e qualitativamente as condições dos recursos naturais, assim como as
tendências ao longo do tempo (WANG, 1998). A presença de íons nitrato e nitrito em água são
indicativos de contaminação devido a uma variedade de atividades humanas. Esta pesquisa teve por
objetivo determinar as concentrações de nitrato e nitrito na UERN. Foram realizadas 12 campanhas de
amostragem (Agosto/2010 à Julho/2011). A metodologia proposta foi Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater. A Organização Internacional de Padronização (ISO), através das
ISO 2019 e ISO 3001, de 1975, e dos Métodos Oficiais de Análises, de 1980, recomendam o método
analítico clássico utilizado é à espectrofotometria na região do UV-Visível, pois este método permite a
automação de técnicas de determinação viáveis para análises de grandes quantidades de amostras. Sendo
que, com as leituras realizadas as amostras do Epílogo possuem uma maior concentração de nitrato.
Supostamente esse problema é decorrente da falta de esgotamento sanitário, na região de maior
concentração urbana. Diante dos registros, é necessário destacar a necessidade da continuidade do
monitoramento nas suas diferentes dimensões, principalmente da potabilidade da água para consumo nas
propriedades e dos indicadores ambientais, em maior espaço de tempo.
PALAVRAS-CHAVE: Água; Contaminação ambiental; Nitrato e Nitrito.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento industrial trouxe vários benefícios para a humanidade,
tais como o aumento da expectativa de vida, maior conforto, desenvolvimento
tecnológico, entre outros. Contudo, junto com esses benefícios, surgiram também vários
problemas, como os altos índices de poluição, degradação dos ecossistemas,
esgotamento ou consumo desordenado dos recursos naturais, entre outros. A poluição
hídrica gerada tem recebido uma especial atenção em função dos efeitos causados pela
sua toxicidade (ANDRADE, 2003).
Devido ao crescimento da população mundial nas últimas décadas e a sua
rápida industrialização, tem-se observado um aumento dos níveis de poluição
ambiental. O termo poluição vem da palavra “polluere” que significa corromper, sujar,
profanar; tem sido definido no seu sentido mais amplo como qualquer modificação de
um ambiente de modo a torná-lo impróprio às formas de vida que ele normalmente
abriga (BELGRANO, 2003). De forma mais restrita, a modificação do ambiente, para
ser considerada poluição deve afetar, de maneira nociva, direta ou indiretamente, a vida
e o bem estar do homem.
___________________________________
1

Discente do Curso de Química, da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central. E-mail:
sarahmartins84@hotmal.com
2
Doutor em Química, docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais. E-mail:
bergsoncrodrigues@ig.com.br
3
Doutor em Engenharia Química, docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais.
E-mail: carloscatunda@uern.br.
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Diversos ecossistemas aquáticos são comumente contaminados por
efluentes contendo elevada concentração de substâncias, dentre estas os íons NO3(Nitrato) e NO2-(Nitrito). Nitrato é a forma mais completamente oxidada do nitrogênio.
Ele é formado durante os estágios finais da decomposição biológica, tanto em estações
de tratamento de água como em mananciais de água natural (BURAKHAM, 2004). Sua
presença não é estranha, principalmente em águas armazenadas em cisternas em
comunidades rurais. Nitratos inorgânicos, assim como o nitrato de amônia, são
largamente utilizados como fertilizantes. Baixas concentrações de nitrato podem estar
presentes em águas naturais. No entanto, um máximo de 10,0 ppm de nitrato
(nitrogênio) é permissível em água potável, enquanto o nitrito é um estado intermediário
do ciclo do nitrogênio, sendo o máximo de 1,00 ppm de nitrito (nitrogênio). Esses
processos ocorrem em instalações de tratamento de água, sistemas de distribuição de
água e águas naturais. Em águas superficiais a presença de nitritos pode indicar a
decomposição parcial de matéria orgânica, descarga excessiva oriunda de estação de
tratamento de água ou poluição industrial (YUE, 2004). Em águas poluídas a presença
de nitrito pode indicar a presença de bactérias redutoras de nitrato quando as condições
presentes são anaeróbias. Concentrações até 0,10 ppm de nitrito (nitrogênio) são
inofensivas, já em concentrações entre 0,10 ppm e 0,50 ppm podem provocar danos à
saúde (BURAKHAM, 2004)
O lançamento também de esgoto sanitário sem tratamento diretamente na
terra ou em locais de fácil infiltração vem ocasionando problemas relacionados à
contaminação de águas subterrâneas com íons nitrato e nitrito. A atividade industrial,
agrícola e atividade doméstica têm contribuído muito para um aumento significativo nas
concentrações desses íons em águas, representando uma importante fonte de
contaminação dos corpos aquáticos. Por ser bastante solúvel, o nitrato é dissolvido e
transportado aos lençóis freáticos por ação da água da chuva (MACIEL, 200). Essa
situação é bastante comum em regiões que utilizam águas subterrâneas para
abastecimento. O nitrito (NO2-) e o nitrato (NO3-) têm sido considerados contaminantes
ambientais de larga expansão para corpos d´água, tanto subterrâneos como superficiais,
em todo o mundo. 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.
Dessa forma, despertou-se o interesse pelo monitoramento desses índices de
íons nitrato e nitrito, sendo que o monitoramento ambiental pode ser definido como um
processo de coleta de dados, estudo e acompanhamento contínuo e sistemático das
variáveis, visando identificar e avaliar quantitativa e qualitativamente as condições dos
recursos naturais, assim como as tendências ao longo do tempo (WANG, 1998). As
variáveis sociais, econômicas e institucionais também são incluídas, por exercer
influências sobre o meio ambiente. Este oferece conhecimento e informações básicas
para avaliar a presença de contaminantes, para compreender os sistemas ambientais e
para dar suporte às políticas ambientais. 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 No 357, de 17 de Março de 2005 do
CONAMA (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE) e pela Portaria do
Ministério da Saúde No 518/2004; Os valores máximos dos íons nitrato (NO3-) é de 10,0
mg/L ou ppm de N (Nitrato) e dos íons nitrito (NO2-) é de 1,00 mg/L ou ppm de N
(Nitrito).
Quando presente no corpo humano, o NO3- pode ser reduzido a NO2- através
de mecanismos diversos, para, então, causar problemas à saúde humana. Além disso, o
NO2- pode, ainda, reagir com o ferro (II) da hemoglobina e gerar uma doença conhecida
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como methemoglobinemia (BURAKHAM et al., 2004) que, quando em bebês, é
conhecida como “blue baby syndrome” (BISWAS; CHOWDHURY; RAY, 2004) em
razão da mucosa do bebê doente apresentar-se com uma coloração azul e ainda a
formação potencial de nitrosaminas carcinogênicas .
O objetivo desse trabalho foi monitorar e quantificar de maneira eficiente à
concentração desses íons presentes na água de abastecimento público. Considerando a
importância do conhecimento da concentração desses íons para a saúde pública,
tecnologias mais limpas podem ser usadas para diminuir de maneira significativa essas
substâncias de modo a garantir a qualidade de vida da população.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram realizadas 12 (Doze) campanhas de amostragem, durante o período
de Agosto/2010 a Julho/2011 em 18 pontos do Epílogo Campus e 11 pontos no Campus
Central da UERN (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte). As amostras
foram coletadas em frascos de polietileno devidamente lavados com água deionizada e
no procedimento da amostragem as amostras de água nas torneiras e bebedouros foram
coletadas após deixar a água escorrer por três minutos e em seguida, armazenadas nos
devidos frascos. A sistemática de coleta e de preservação das amostras seguiu a
metodologia proposta no Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater. Para prevenir o máximo de redução do nitrato a nitrito pela ação de
microorganismos usou-se o procedimento cinético de abaixamento de temperatura póscoleta.
A Organização Internacional de Padronização (ISO), através das ISO 2019 e
ISO 3001, de 1975, e dos Métodos Oficiais de Análises, de 1980, recomendam o
método analítico clássico utilizado é à espectrofotometria na região do UV-Visível, pois
este método permite a automação de técnicas de determinação viáveis para análises de
grandes quantidades de amostras. Este espectrofotômetro é um instrumento capaz de
registrar dados de absorbância ou transmitância em função do comprimento de onda,
sabendo que os comprimentos de onda utilizados foram de 220 nm (NO3-) e 530 nm
(NO2-). Foram usados como recipientes cubetas de quartzo (1cm), sendo considerada
ideal para simplificação dos cálculos da expressão da Lei de Lambert-Beer (SKOOG,
1992). Um dos objetivos do método espectrofotométrico é avaliar quantitativamente,
sendo que para a realização das leituras visando obter resultados rigorosos é necessário
efetuar uma rigorosa calibração. Alguns aspectos foram levados em consideração para
as construções das curvas de calibração: solução padrão, escolha do branco adequado e
seleção da área espectral. Preparou-se uma série de padrões exatos cobrindo a faixa de
trabalho, efetuaram-se as leituras usando o branco apropriado para acertar o zero, além
do comprimento de onda recomendado pela literatura. Obtiveram-se os resultados da
absorbância e em seguida, plotou-se os resultados relacionando a absorbância com as
concentrações, obtendo-se a curva de calibração.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com as figuras 1(Um) e 2(Dois) obtidas, observa-se que as
concentrações de NO3- e NO2- estão dentro do permitido pela Resolução CONAMA 357
(2005) e pela Portaria do Ministério da Saúde No 518/2004.
A maior média detectada na figura 1 foi de 3,20 mg/L (NO3-) do mês de
Março/11 no Epílogo de Campus-UERN e de 0,30 mg/L (NO3-) do mês de Abril/11 no
Campus Central-UERN.
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Na figura 2, as concentrações das amostras apresentaram valores
caracterizados como zero devido apresentarem valores muito baixos, gerando em alguns
casos até valores “negativos” e na leitura do equipamento há a existência da relação
sinal-ruído, fazendo com que a sua média seja designado um valor zero. Sendo que,
para a realização da média dos valores das concentrações, levaram-se em conta os testes
estatísticos e a média aritmética.
As amostras coletadas no Epílogo de Campus - UERN possuem uma maior
concentração tanto de nitrato quanto de nitrito em relação ao Campus Central -UERN.
Supostamente esse problema é decorrente da falta da rede de coleta de esgotamento
sanitário, na região de maior concentração urbana, onde se insere o prédio do Epílogo
de Campus - UERN. Diante dos registros, é necessário e importante destacar a
necessidade da continuidade do monitoramento nas suas diferentes dimensões,
principalmente da potabilidade da água para consumo nas propriedades e dos
indicadores ambientais, em maior espaço de tempo.

Figura 1-Gráfico referente à concentração de íons Nitrato-UERN.
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Figura 2-Gráfico referente à concentração de íons Nitrito-UERN.

CONCLUSÃO
Verificou-se que a espectrofotometria de absorção molecular através da
ferramenta analítica do método dos padrões, possibilitou fazer determinações de nitrato
e nitrito em amostras, com precisão analítica e facilidade de operação, podendo ser uma
alternativa no controle desses íons em amostras ambientais.
Considerando ainda, que as áreas estudadas localizavam-se em pontos
opostos da cidade, a uma distância considerável, os parâmetros analisados, como o
nitrato, por exemplo, podem estar indicando contaminação de maior amplitude. Assim,
faz-se necessário avaliar a qualidade do manancial subterrâneo em outras áreas do
município de Mossoró-RN, principalmente em função do lançamento dos esgotos
sanitários urbano no subsolo.
Em contrapartida, o crescimento urbano acelerado do município de
Mossoró-RN, associado com a falta de esgotamento sanitário e drenagem adequada,
resulta no aporte de carga contaminante originária, principalmente, de fossas e
sumidouros domésticos em direção às águas do aqüífero.
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ANÁLISE DAS ÁREAS DE RISCO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE
MOSSORÓ (RN)
Nedson Danildo da Fonseca1; Alfredo Marcelo Grígio2

RESUMO: A apropriação e uso dos recursos naturais sempre foram inerentes ao homem que passou a dominá-los mais
drasticamente a partir do momento que começa a desenvolver ainda no paleolítico suas primeiras técnicas. É bem
verdade que o contexto histórico em que dada sociedade se insere condiciona a relação desta com os recursos que a
natureza dispõe. Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivos caracterizar, mapear e interpretar os aspectos
geológicos, geomorfológicos e pedológicos do município de Mossoró RN. Para tanto se fez uso de pesquisa
bibliográfica acompanhado de levantamento de dados, através de documentos como o Plano Diretor de
Desenvolvimento do Município de Mossoró e Projeto RADANBRASIL. Em seguida estes dados foram analisados e
passaram a alimentar um banco de dados no software Arcview® GIS 3.2, para a elaboração e descrição das
características que compõem os mapas temáticos simplificados de geologia, geomorfologia e solo/associação de solos
do município. Verificou-se que a geologia de Mossoró é constituída predominantemente por formações de origem
sedimentar. Quanto à forma não é possível perceber uma geomorfologia muito aguçada, pois o município já se encontra
no baixo curso do Rio Apodi Mossoró, sendo que em algumas partes já sofre influência direta das marés. Portanto, tanto
o rio como as marés podem ser considerados importantes agentes modeladores desse ambiente formado pela Planície
Fluvial, Planície Fluvio-marinha e Superfície Pediplanada. Já a pedologia apresenta uma grande variedade de solos,
nove no total, além de apresentar a associação de 12 tipos de solos.
PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Informações Geográficas; Riscos Ambientais; Recursos Naturais.

INTRODUÇÃO
A apropriação e uso dos recursos naturais sempre foram inerentes ao homem, este
passou a dominá-los mais drasticamente á partir do momento que começa a desenvolver suas
primeiras técnicas ainda no paleolítico. É bem verdade que o contexto histórico em que dada
sociedade se insere condiciona a relação desta com os recursos que a natureza dispõe.
Portanto, podemos afirmar que após a revolução industrial a pressão humana sobre estes
irá fazer surgir os primeiros graves problemas socioambientais, pois esse momento marca uma
relação de mudanças, na qual resultaram na reorganização da reprodução e reestruturação dos
processos produtivos, criando assim novas relações sociais impulsionadas pelas novas descobertas
científicas e conseqüente avanço tecnológico (Limonad, 2002).
A partir de então a grande indústria começa a ditar os novos fluxos migratórios e
interferir diretamente na relação do homem com a natureza, transformando-a em máquina geradora
de recursos que proporcionam riquezas monetárias, alterando significativamente o modo de vida
das pessoas, contribuindo para a acumulação de capital e aumentando a iniquidade social. Cabe
ressaltar que mesmo o Brasil não vivendo diretamente essa fase da revolução industrial, sofre
reflexos assim como os diversos países do mundo, pois adota o mesmo sistema econômico, que por
muito tempo excluiu do debate tanto as questões ambientais quanto sociais fazendo com que
passássemos a conviver com sérios problemas dessa ordem.
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Vários agravantes propiciam o crescimento dos problemas socioambientais no Brasil, a
começar pela legislação espaça e a ineficiência dos instrumentos de controle e aplicação destas. No
âmbito local a questão socioambiental esta subordinada aos governos municipais que em sua
maioria apresentam legislação fraca e políticas públicas pouco aplicáveis, fazendo com que a gestão
ambiental não se efetive, tornando as populações mais vulneráveis aos riscos acima dos níveis
toleráveis e ao comprometimento da qualidade de ambiental.
Esta problemática torna-se ainda mais relevante quando temos em uma mesma região a
interação entre elementos de diversos setores econômicos e sociais: indústria petrolífera e salineira,
carnicicultura, agricultura em larga escala, extração mineral da argila e calcário, além da forte
pressão sobre o meio ambienta exercida por uma urbanização sem planejamento.
Nesta acepção sinalizamos a relevância desse estudo uma vez que Mossoró-RN passa
por um momento de constante transformação de sua paisagem, tendo em vista sua pujante dinâmica
econômica e seus conseqüentes impactos sob o meio físico e biótico, por se tratar de uma área de
equilíbrio ecossistêmico bastante frágil, o semiárido nordestino. Assim, podendo ser um importante
instrumento capaz de subsidiar a formulação de políticas públicas mais expressivas fortalecendo
desse modo, a gestão ambiental do município.
Uma vez que as análises dos riscos ambientais devem levar em consideração a dinâmica
entre as relações dos sistemas naturais, estrutura produtiva da área em análise e as condições sociais
da reprodução humana, esta pesquisa tem como objetivos caracterizar, mapear e interpretar os
aspectos geológicos, geomorfológicos e pedológicos do município citado, tendo como base o uso do
Sistema de Informação Geográfica.
MATÉRIAL E MÉTODOS
O município de Mossoró abrange uma área de 2.110, 21 Km², o que equivale a 3,96%
da superfície do RN, situado a cerca de 290 km de Natal, capital do estado. Tem como coordenadas
geográficas a Latitude 5° 11’ 13” Sul e Longitude 37° 20’ 39” Oeste (IDEMA, 2005).
Esta unidade territorial soma um total de 259.815 habitantes, dos quais 237.241
habitantes residem na zona urbana, enquanto a população rural soma apenas, 22. 574 habitantes
(IBGE, 2010). Assim sendo um município eminentemente urbano, fato que acompanha a tendência
das cidades médias do Brasil.
Esta pesquisa possui um caráter quali-quantitativo, onde esta fase de pesquisa se
fundamenta principalmente numa análise ambiental dos aspectos físicos (geologia, geomorfologia e
pedologia) da área de estudo, servindo como base para futuro cruzamento com dados bióticos e
antrópicos. Este se dará em um projeto seguinte cuja titulação é, Mapa Social: Territórios e
Desigualdades – fase II Subprojeto: Descrição, Mapeamento e Análise Socioambiental do
Município de Mossoró (RN): Cruzamento dos Indicadores Ambientais do Município de Mossoró.

Portanto a primeira etapa consistiu uso de uma análise bibliográfica
acompanhada dos primeiros levantamentos de dados, através de documentos como o Plano Diretor

de Desenvolvimento do Município de Mossoró, além dos dados referentes ao Projeto
RADANBRASIL. Estes se referem principalmente aos aspectos físicos ou geoambientais, como
citado anteriormente.
Superada essa fase os dados foram analisados e passaram a alimentar um banco de
dados no Software Arcview® GIS 3.2, que por sua vez foram transportados para o formato “shape
file”, sendo assim possível a elaboração e descrição das características que compõem os mapas
temáticos simplificados de geologia, geomorfologia e solo/associação de solos do município de
Mossoró- RN.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
CARACTERIZAÇÃO E MAPEAMENTO DOS GEOAMBIENTES DO MUNICÍPIO DE
MOSSORÓ/RN

1 - Geologia
De acordo com o mapa simplificado de geologia apresentado pelo Plano Diretor de
Desenvolvimento de Mossoró com base o Projeto RADAMBRASIL, o município está dividido em
cinco unidades geológicas: Formação Jandaíra, Formação Barreiras, Paleocascalheiras, Depósitos
de Planícies e Canais de Maré e os Depósitos Aluvionares (figura 1).

Figura 1: Mapa das Unidades Geológicas município de Mossoró - RN.

Datada do Cretáceo e sobreposta aos arenitos da Formação Açu a Formação Jandaíra
pertence às rochas do Grupo Apodi. Esta unidade é composta principalmente por calcários cinzas e
cremes, margas e folhelhos, argilitos, dolomitos, calcarenitos bioclásticos e foraminíferos
bentônicos, sendo esta a maior unidade geológica do município (MINORA, 2011). Além de outras
sedimentações mais recentes seu andamento sedimentar é discordantemente recoberto por rochas
sedimentares cenozoicas como a Formação Barreiras.
Já a Formação Barreiras data do período Tércio-quaternário e encontra-se distribuída
em várias áreas do município de Mossoró, destacando-se a porção norte que se encontra mais
próxima do litoral.
Essa unidade geológica se caracteriza por apresentar sedimentos de areia, silte, argila,
conglomerados e seixos arredondados de quartzo e limonita, granulometricamente mal selecionados
com certo grau de compactação e oxidação que tendem a aumentar nas proximidades do litoral,
formando blocos de lateritas ferruginosas (NUNES, 2006).
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São sedimentos provenientes de ambientes continentais fluviais e deltaicos intercalados
com registros de correntes de lama, areia e de flutuações climáticas (SOUZA NETO, 2009). Sua
formação se deu em decorrência do retrabalhamento de extensas capas lateríticas tropicais, onde seu
desenvolvimento se deu em sucessivos ciclos de estabilidade tectônica e climática.
Outra unidade geológica encontrada em Mossoró são os depósitos de paleocascalheiras
tendo origem coluvial e aluvial, estes apresentam superfície de pediplanação mais atual que a
Formação Barreiras. Constituídas por sedimentos arenosos e arenoargilosos esbranquiçados e
avermelhados, por vezes constituindo depósitos conglomeráticos com seixos de quartzos
provenientes do retrabalhamento de sedimentos. Esse material é formado de origens diferentes.
Alguns são testemunhas da Formação Barreiras que, submetidos à intensa erosão e lixiviação,
proporcionam uma pequena espessura, constituída quase que exepcionalmente por solos arenosos.
Também se observa no município os Depósitos Aluvionares que constituem os terraços
fluviais da bacia hidrográfica, datam do cenozóico e apresentam sedimentos recentes e
incosolidados que se forma ao logo das margens do Rio Apodí-Mossoró e nas proximidades de sua
desembocadura.
São constituídas, geralmente de intercalações de camadas e lentes de diversas
granulometrias, indo da fração argilosa à fração conglomerática, além de apresentar grande
concentração de matéria orgânica em estado de decomposição. Por fim, observa-se no município a
presença de depósitos de planícies e canais de Maré que ocorrem nas áreas de ação direta e indireta
das marés. São característicos de ambientes estuarinos, onde a salinidade elevada do solo e o
substrato lamoso plástico resultam da sedimentação flúvio-marinha, contendo restos de vegetais em
decomposição, recobertos por vegetação arbustivos característica desse tipo de ambiente.
Apresentam também minerais como turfa (utilizado para fins energéticos), diatomito (indústria de
tintas) e argila (artesanato).
2 – Geomorfologia
De acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento de Mossoró e com base no Projeto
RADAMBRASIL, são encontradas três classes geomorfológicas descritas a seguir (figura 2). A
Planície Fluvial corresponde aos depósitos aluviais recentes e os correlativos que compõe os
terraços e os salões da planície do rio Apodí-Mossoró e seu principal afluente o rio Angicos
(Carmo), sendo sujeito a inundações periódicas em épocas de cheias (ROCHA et al, 2009).
Localizada em todo o percurso do Apodí-Mossoró e Angicos.
Já a Planície Flúvio-Marinha aparece na porção norte do município, mais próximo da
desembocadura do rio Apodí-Mossoró, consequentemente em uma área que apresenta grande
interação com as marés. Suas altitudes são baixas, apresentando uma morfologia extremamente
plana. A vegetação nessa área é quase inexistente, exceto espécies muito bem adaptadas como os
manguezais e plantas halófitas.
Por fim, aparece a Superfície Pediplana abrangendo quase todo o território
mossoroense. É uma unidade pertencente à formação geomorfológica do Tabuleiro Costeiro,
coberto por depósitos aluvionares ao longo de drenagens sobre relevo plano a suavemente
ondulado. Esta unidade está relacionada à justaposição de seqüências sedimentares do Terciário ao
Quaternário. O relevo é sustentado por crosta laterítica, frequentemente interrompido por drenagens
e ravinamentos (MINORA, 2011).
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Figura 2: Mapa da Unidades Geomorfológicas município de Mossoró - RN.

3 - Solos/Associações de Solos
O mapeamento do município de Mossoró conta com a composição de nove tipos de
solos (figura 3), sendo que a área de estudo apresenta a associação de 12 solos, conforme é
apresentado no Plano Diretor de Desenvolvimento de Mossoró baseado no projeto
RADANBRASIL e no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos desenvolvido pela EMBRAPA
(2006), podendo ser observado:
Os Cambissolos são originários do Calcário Jandaíra do período Cretáceo, apresentam
fragmentos da rocha matriz ainda em processo de intemperização. Por sua vez sua coloração varia
entre amarelados, bruno - escuro, avermelhados e acinzentados. Sua textura varia entre arenosa e
argilosa em relevo plano ou ondulado, apresentam ainda variações quanto à profundidade que vão
de rasos, pouco profundos até profundos (NUNES, 2006). Quando irrigados podem tornar-se
produtivos, principalmente a fruticultura como melão e melancia e sua susceptibilidade a erosão
varia de acordo com sua profundidade, sendo os rasos mais susceptíveis.
Já os Gleissolos são hidromórficos pouco desenvolvidos de coloração preta, sua
constituição se dá essencialmente de matéria orgânica, principalmente restos de vegetais, podendo
se formar em áreas de relevo plano e se acumulam em áreas próximas a cursos d’água (SOUZA
NETO, 2009). Apresentam ainda acidez bastante elevada, e sua drenagem varia entre mal drenado e
muito mal drenado.
Em seguida, temos os Argissolos Vermelho-Amarelo originários de rochas sedimentares
da Formação Barreiras ou associados a rochas cristalinas metamórficas em áreas que variam de
relevo plano a ondulado. Compreendem solos que vão de medianamente profundos a profundos,
além de fortemente a moderadamente drenados (NUNES, 2006). Sua textura apresenta granulação
de arenosa a argilosa, dificultando a infiltração da água ao longo do perfil, fato que propicia um
maior escoamento superficial. Outra característica importante é a acidez, tendo seu pH variando
entre 5,0 e 6,5.
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Figura 3: Mapa de Solos/Associações de Solo do município de Mossoró - RN.

Ademais observamos os Chernossolos, cuja formação deriva do calcário da formação
Jandaíra (Grupo Apodí), sendo encontrado em áreas de relevo plano e apresentam alta fertilidade
natural (NUNES, 2006). Além disso, são solos de textura argilosa e normalmente cascalhentos, são
moderadamente rasos e mal drenados, quando molhados estes apresentam consistência muito
plástica e pegajosa.
O território de Mossoró apresenta ainda os Latossolos vermelho-amarelo, cuja origem
se dá a partir de rochas sedimentares da Formação Serra de Martins e apresentam um avançado
estágio de intemperização com cores amareladas, avermelhadas e brunadas. São bem desenvolvidos
e profundos, apresentam boa agregação entre as partículas com alta porosidade e permeabilidade, a
textura varia de média a argilosa (NUNES, 2006). O baixo teor de matéria orgânica de cálcio,
magnésio e potássio, além do pH ácido fazem deste um solo quimicamente pobres.
Depois, vêm os Vertissolos, característicos de regiões semiáridas, presente nas várzeas
do rio Apodí-Mossoró e Angicos (do Carmo). Sua coloração varia de cinza a preta, com alta
pegajosidade quando úmido e dureza quando exposto a períodos secos, apresenta ainda alto teor de
argila, fato que contribui para o aparecimento de gretas de contração quando seco e expansão nos
períodos chuvosos (NUNES, 2006). Variam de rasos a profundos, moderado ou imperfeitamente
drenado devido à alta concentração de argila. O uso agrícola desse solo é bastante limitado pelo fato
de apresentar variações físicas com as mudanças de ambiente, porém apresenta grande quantidade
de nutrientes.
Por fim, os Neossolos que são pouco desenvolvidos decorrentes de deposições fluviais,
encontrados nos vales dos rios (várzeas). Apresenta alta fertilidade natural, são medianamente
profundos, moderadamente drenados. São provenientes de sedimentos não consolidados (material
argiloso, siltoso e arenoso) formando camadas estratificadas. É bastante utilizado na agricultura,
principalmente o plantio de fruticultura, não apresentam grandes riscos a erosão, mas estão
vulneráveis a inundações periódicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos com a elaboração e descrição dos mapas temáticos de geologia.
Geomorfologia e pedologia são de fundamental importância para cruzamento e elaboração de
diversos outros mapas temáticos, como vegetação, uso e ocupação do solo, vulnerabilidade, além do
próprio mapa de risco ambiental. Portanto, será imprescindível para a segunda fase da pesquisa
Social: Territórios e Desigualdades – fase II Subprojeto: Descrição, Mapeamento e Análise
Socioambiental do Município de Mossoró (RN): Cruzamento dos Indicadores Ambientais do
Município de Mossoró.
A geologia de Mossoró é constituída predominantemente por formações de origem
sedimentar, sendo bastante recentes com períodos que datam do cretáceo e até mais recentes como o
terciário. Esse mosaico geológico constitui-se então pela Formação Jandaíra, Grupo Barreiras,
Paleocascalheiras, Depósitos Aluvionares, Depósitos de Planícies e Canais de Maré.
Quanto a forma não é possível perceber uma geomorfologia muito aguçada, pois o
município já se encontra no baixo curso do Rio Apodi Mossoró, sendo que em algumas partes já
sofre influência direta das marés. Portanto, tanto o rio como as marés podem ser considerados
importantes agentes modeladores desse ambiente formado pela Planície Fluvial, Planície FlúvioMarinha e Superfície Pediplanada.
Já a pedologia apresenta uma grande variedade de solos, nove no total, além de
apresentar a associação de 12 tipos de solos. Isto ressalta ainda mais a importância do estudo de
cada um deles para analisar suas aptidões com o objetivo de diminuir futuros problemas como seu
uso.
Portanto, consideramos que a aplicação de pesquisas que contemplem esses elementos é
de suma importância para a gestão e planejamento do território, sendo base para a formulação de
políticas públicas mais eficazes. Além disse, compreendem importantes auxílios na gestão
sustentável dos recursos.
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ANÁLISE E COMPARTIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS AMBIENTAIS DA BACIA DO
RIO APODI /MOSSORÓ - RN

Samylle Ruana Marinho de Medeiros1; Rodrigo Guimarães de Carvalho2

RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi analisar os componentes ambientais físicos e biológicos, dispostos na bacia
hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, sob o prisma da abordagem sistêmica. Assim sendo, procedeu-se a análise dos
mapas temáticos (geologia, geomorfologia, solos, recursos hídricos) nos quais estão evidenciados os elementos
geoambientais, e da imagem do satélite LANDSAT 7 TM+ (ano 2005). As técnicas utilizadas para o reconhecimento e
interpretação do material geocartográfico foram a interpretação visual, a análise automatizada e o overlay. Os sistemas
ambientais representativos da bacia do rio Apodi-Mossoró, para a escala de mapeamento adotada neste estudo (1:
250.000), foram vetorizados em ambiente computacional com o uso do software Arcview 3.2. Desse modo, a partir do
conhecimento sobre como estão dispostas as estruturas das paisagens e como se inter-relacionam os diversos
componentes do meio, foi possível elaborar uma compartimentação dos sistemas ambientais. Nessa direção, também
foram avaliados os sentidos da dinâmica ambiental por meio dos princípios gerais da ecodinâmica, sendo produzido um
mapa de capacidade de suporte dos sistemas ambientais da bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró.
PALAVRAS CHAVES: Análise ambiental sistêmica; Ecodinâmica; Planejamento ambiental; Bacia do rio
Apodi/Mossoró.

INTRODUÇÃO
A problemática ambiental vivenciada pela sociedade mundial hodierna está ligada
essencialmente a existência de uma racionalidade econômica, capaz de direcionar a ação humana
para a exploração desmedida dos recursos naturais. Com a eclosão nas últimas décadas do século
XX, do que se convencionou chamar de “Crise Ambiental” (LEFF, 2006, p. 16), novos rumos
começaram a ascender, com destaque para o papel do planejamento ambiental na gestão do
território. Destaca-se, ainda, que esse planejamento deve ser subsidiado por estudos ambientais,
tendo como fio condutor os princípios atrelados ao conceito de desenvolvimento sustentável.
No Nordeste do Brasil existem inúmeras bacias hidrográficas vinculadas a uma
situação climática preponderantemente semiárida e submetidas a processos de uso e ocupação que,
historicamente, tem conduzido a processos de degradação ambiental. Entre esses processos destacase a exaustão dos solos, a supressão desmedida da vegetação, destruição das matas ciliares e
diversos tipos de contaminação e poluição dos solos, das águas e do ar. Todos esses processos, de
forma conjunta e sinérgica, têm promovido uma perda crescente da biodiversidade e da capacidade
produtiva dos sistemas ambientais dessa região.
A bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró (BHRAM) é a segunda maior bacia
hidrográfica do estado do Rio Grande do Norte. Apresenta uma grande importância econômica
liderada pelas atividades de extração do petróleo, produção de sal marinho, utilização dos solos para
agricultura e fruticultura irrigada com grande expressão no médio e baixo curso, pecuária extensiva
e mineração de calcário.

1
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samyllemedeiros@yahoo.com
2
Doutorando em Geografia, docente do Departamento de Gestão Ambiental da Faculdadde de Ciências Econômicas, Campus
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O objetivo principal da presente pesquisa foi analisar os sistemas ambientais da bacia
hidrográfica do rio Apodi/Mossoró, como forma de subsidiar o ordenamento do espaço geográfico
observando o princípio da sustentabilidade. Os objetivos específicos foram:
 avaliar os diversos componentes do meio, quais sejam: geologia, geomorfologia, clima,
recursos hídricos, solos e vegetação;
 delimitar os sistemas ambientais, com base em critérios geomorfológicos, na escala de 1:
250.000;
 interpretar, considerando os princípios da ecodinâmica, a direção da dinâmica ambiental e a
capacidade de suporte dos sistemas ambientais.
MATERIAL E MÉTODOS

pesquisa:










Foram utilizados os seguintes equipamentos e materiais na elaboração da presente

Computador de mesa: PC, Pentium IV, 2.000 MH, HD de 80 GB e 2 GB de Memória RAM;
Software de entrada e manipulação de dados: Arcview GIS 3.2;
Software de entrada de dados e vetorização: Autodesk Map, 2004;
Verificação de imagens de satélite: Google Earth Pro;
Impressora Modelo HP Deskjet F4280;
Aparelho GPSMAP 76CSx;
Máquina fotográfica digital: SONY DSC, Resolução 8 Mega Pixels;
Imagem de satélite: LANDSAT 7 ETM+, ano de 2005;
Arquivos cartográficos digitais:
o
o
o
o
o
o

Tipologia do relevo, Declividade e Hipsometria (SEMARH – RN);
Geologia e derivados (CPRM);
Tipologia dos solos (EMBRAPA);
Rede Hidrográfica (SEMARH – RN);
Poligonais dos municípios e mesoregiões (IBGE);
Desmatamento (MMA).

A base metodológica se constitui na análise ambiental sistêmica, baseado na obra de
autores como Sochava (1976), Bertrand (1969), Tricart (1977), Christofoletti (1979; 1999),
Rodriguez e Silva (2002), Rodriguez; Silva e Cavalcanti (2004), Rodriguez e Silva (2007),
Rodriguez et al. (2010) e Bertrand e Bertrand (2007).
Com a análise das cartas temáticas, nas quais estão evidenciados os elementos
geoambientais componentes do meio ambiente (geologia, geomorfologia, clima, recursos hídricos,
solos e vegetação), assim como da imagem de satélite citada anteriormente, foram vetorizados em
ambiente computacional, com o uso do software Arcview 3.2, os sistemas ambientais
representativos da bacia do rio Apodi-Mossoró para a escala de mapeamento adotada nesse estudo
(1: 250.000). As técnicas utilizadas para o reconhecimento e análise do material geocartográfico
foram a interpretação visual, a análise automatizada e o overlay.
Para a compartimentação dos sistemas ambientais deu-se ênfase à percepção de
conjunto e as interações dos diversos componentes ambientais. Considerou-se a geomorfologia
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como atributo principal na delimitação dos sistemas ambientais, uma vez que o relevo sintetiza a
organização ambiental da BHRAM.
A definição da capacidade de suporte foi construída a partir da análise das condições
ambientais referentes às unidades sistêmicas da BHRAM. Buscou-se inicialmente, por meio de
análise de imagem de satélite LANDSAT 7 TM+ de 2005 e de trabalhos de campo, verificar uma
correlação entre os sistemas ambientais e as categorias empregadas por Tricart (1977) para
avaliação do grau de estabilidade empregando-se os princípios da ecodinâmica.
A ecodinâmica busca estudar a organização do espaço para determinar como uma ação
humana se insere na dinâmica natural com a finalidade de corrigir certos aspectos desfavoráveis e
para facilitar a explotação sustentável dos recursos naturais que o meio oferece. Tricart (op. cit.)
desenvolveu uma tipologia de meios morfodinâmicos em função da intensidade dos processos que
atuam sobre o meio natural, quais sejam: meios estáveis, meios intergrades (transição) e meios
fortemente instáveis (Quadro 1).
CLASSIFICAÇÃO ECODINÂMICA DOS SISTEMAS AMBIENTAIS
MEIOS FORTEMENTE
MEIOS ESTÁVEIS
MEIOS DE TRANSIÇÃO
INSTÁVEIS
Atividade morfogenética fraca
Transição entre os meios estáveis
Morfogênese muito ativa
ou nula. Equilíbrio entre os
e fortemente instáveis, podendo
comandando a evolução do
componentes bióticos e
tender tanto a um quanto a outro.
ambiente. Cobertura vegetal
abióticos. Cobertura vegetal
ausente ou muito aberta, relevos
densa. Predominância da
dissecados, solos rasos,
pedogênese frente à
condições bioclimáticas muito
morfogênese. Dissecação
agressivas.
moderada do relevo.
Quadro 1 – Esboço descritivo dos meios ecodinâmicos segundo Tricart.
Fonte: TRICART (1977).

Dessa forma, os sistemas ambientais da BHRAM foram classificados como ambientes
estáveis, de transição e fortemente instáveis em função da relação morfogênese/pedogênese. A
capacidade de suporte dos sistemas ambientais é diretamente proporcional a sua capacidade de
resistência e resiliência frente às intervenções de origem antrópica. Assim, por intermédio da
avaliação das características gerais de cada um dos meios ecodinâmicos, convencionou-se neste
estudo que os meios fortemente instáveis são detentores de uma capacidade de suporte baixa ao uso
e ocupação antrópicos. Isso se deve ao fato de que esse tipo de ambiente apresenta uma dinâmica
ambiental muito intensa e muito sensível ao desmatamento. Os meios de transição são detentores de
uma capacidade de suporte moderada à baixa dependendo fundamentalmente das condições
limitativas do relevo. Já os meios estáveis são detentores de capacidade de suporte alta, na qual a
exploração antrópica pode desenvolver certo nível de exploração direta do meio, em consonância
com a manutenção da base de sustentação dos recursos naturais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tendo como base principal a compartimentação geomorfológica (Figura 1), delimitouse os domínios de paisagem que subscrevem os sistemas ambientais físicos na bacia do rio ApodiMossoró. Cabe ressaltar o caráter genérico dessa delimitação em função da escala de mapeamento
adotada. As feições geomorfológicas de menor dimensão territorial foram incorporadas aos sistemas
geomorfológicos aos quais estavam inscritas. Foi o caso dos platôs que foram acoplados aos
maciços residuais e dos inselbergs e pães de açúcar que foram incorporados a depressão sertaneja.
Essas mudanças têm como objetivo ajustar os sistemas ambientais à escala pretendida de análise e
planejamento.
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Figura 1 – Compartimentação geomorfológica da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró.
Fonte: Elaborado por Rodrigo Guimarães de Carvalho.

Os sistemas ambientais da BHRAM (Figura 2) têm na chapada do Apodi e na depressão
sertaneja as maiores áreas territoriais. Juntas, essas unidades representam 67% da área total. A
depressão periférica (9%), os maciços residuais (9%) e o tabuleiro costeiro (10%) representam
juntos 28% da área. Já a planície litorânea, a planície fluvial e a planície flúvio-marinha,
respectivamente, com 0,2%, 3% e 1,8%, são as unidades de menor dimensão territorial (Tabela 1).
Tabela 1 – Valores absolutos aproximados e percentuais das áreas territoriais dos sistemas ambientais na
bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró.
Sistema Ambiental
Área Km2
%
Planície Litorânea
Planície Flúvio-Marinha
Planície Fluvial
Tabuleiro Costeiro
Chapada do Apodi
Depressão Periférica
Depressão Sertaneja
Maciços Residuais
Total

Fonte: Elaborado por Rodrigo G. de Carvalho.

69
262
455
1484
4447
1349
5911
1476
15.453
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Figura 2 – Compartimentação dos sistemas ambientais da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró.
Fonte: Elaborado por Rodrigo Guimarães de Carvalho.

Às condições geológica/geomorfológicas, climato-hidrológicas e fito-ecológicas são
sumarizadas como forma de subsidiar a compreensão sobre os elementos de análise para a definição
da ecodinâmica dos sistemas ambientais. O principal critério de análise reside na avaliação das
condições entre o balanço morfogênese/pedogênese. Desse modo, é fundamental a apreciação sobre
a idade do ambiente, a maturidade dos solos, as influências do relevo para potencializar a erosão
dos solos, a capacidade protetora/estabilizadora da cobertura vegetal e as condições climáticas,
principalmente a pluviometria. Quanto maior a instabilidade dos sistemas ambientais, menor será a
capacidade de suporte, o que significa que o poder público deve impor normas mais restritivas
quanto ao uso e ocupação do solo para atividades socioeconômicas de médio a alto impacto
ambiental (Quadro 2).
SISTEMAS
AMBIENTAIS
PLANÍCIE
LITORÂNEA

GEOLOGIA/
GEOMORFOLOGIA
Depósitos arenosos
inconsolidados de idade
quaternária. Amplas faixas de
praia, terraços marinhos,
morfologias dunares de gerações
variadas.

CLIMA/
RECURSOS HÍDRICOS
Pluviometria variando entre
600 e 800mm. Ocorre a
infiltração quase que
completa da água,
alimentando o aqüífero
dunar, por vezes aflorando
na forma de lagoas
interdunares.

SOLOS/
VEGETAÇÃO
Neossolos quartzarênicos
e quartzarênicos
marinhos. Vegetação do
complexo litorâneo,
predominando a
vegetação pioneira
psamófila e a vegetação
subperenifólia de dunas.
Associações de espécies
da caatinga.

ECODINÂMICA E CAPACIDADE
DE SUPORTE
Ecodinâmica de ambientes fortemente
instáveis. A dinâmica ambiental é
comandada por processos marinhos e
eólicos. Os sedimentos inconsolidados
são constantemente mobilizados
dificultando a edafização. A
capacidade de suporte é baixa.

PLANÍCIE
FLÚVIO-MARINHA

Depósitos recentes com
predominância de material
argiloso, silte, areia fina e detritos
orgânicos. Ampla planície de
acumulação de sedimentos
flúvio-marinhos.

Pluviometria variando entre
600 e 800mm. Ambiente
submetido a hidrodinâmica
do rio Apodi-Mossoró e
fluxo marinho. Solos
encharcados e salinos.

Gleissolos. Predomínio de
vegetação de mangue.

PLANÍCIE
FLUVIAL

Depósitos constituídos por
materiais de diversos calibres.

Pluviometria variada devido
ao caráter alongado da área.
Superfície sujeita a
inundações periódicas com
boa potencialidade de águas
subterrâneas.

Neossolos flúvicos
revestidos por mata de
galeria. Destaque para as
florestas de carnaúba, que
já se encontram bastante
degradadas.

Ecodinâmica de ambientes fortemente
instáveis. Os solos estão submetidos a
intenso processo de transporte
condicionado pelos fluxos fluviais e
marinhos, ocorrendo períodos de
sedimentação/erosão. Capacidade de
suporte baixa.
Ecodinâmica de ambientes fortemente
instáveis. Os solos estão sujeitos
continuamente a processos de
deposição / erosão em função das
constantes inundações laterais.
Capacidade de suporte baixa.
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TABULEIRO
COSTEIRO

Sedimentos terciários diversos da
Formação Barreiras. Relevos
ralativamente baixos (máximo de
100m) e planos a suavemente
ondulados.

Pluviometria variando entre
600 e 800mm. Drenagem
superficial mais adensada,
presença de lagoas naturais e
recarga do aqüífero
barreiras.

Neossolo quartzarênico e
Latossolos. Vegetação
subcaducifólia de
tabuleiros associada a
espécies da caatinga.

CHAPADA DO
APODI

Sedimentos mesozóicos da
Formação Jandaíra, calcarenitos e
calcilutitos bioclásticos. Relevo
plano, com suave inclinação na
direção do litoral (1o a 3o).

Pluviometria variando entre
600 e 800mm. Drenagem
superficial escassa. Aquífero
com boa capacidade, em
profundidades variadas, de
100 a 1500m.

Cambissolos e
Chernossolos. Vegetação
de caatinga, caducifólia.

DEPRESSÃO
PERIFÉRICA

Arenito de origem continental e
idade mesozóica da Formação
Açu. Faixa estreita de terra,
alongada de leste para oeste.
Relevo ondulado.

Pluviometria variando entre
600 e 800mm. Recursos
hídricos superficiais
adensados, com direções
variadas. Relevo
medianamente dissecado.

Argissolos, Latossolos e
Planossolos. Vegetação
caducifólia de caatinga.

DEPRESSÃO
SERTANEJA

Rochas cristalinas précambrianas, como o granito,
migmatitos e gnaisse. Relevo
composto por superfícies de
pediplanação e distribuição
esparsa de inselbergs.

Argissolos, Neossolos
Regolíticos e Litólicos,
Luvissolos. Vegetação
caducifólia de caatinga.

MACIÇOS
RESIDUAIS

Rochas cristalinas com
características de maior
resistência aos processos
erosivos. Apresentam
declividades diversificadas,
variando entre 10o e 40o de
inclinação das vertentes.

Pluviometria variando entre
800 e 900mm. Recursos
hídricos superficiais
adensados, com padrão de
drenagem dentrítico. Relevo
medianamente dissecado nos
pediplanos e com fortes
inclinações em inselbergs
distribuídos na área.
Pluviometria variando entre
800 e 1200mm. Recursos
hídricos superficiais
submetidos a fortes
inclinações, entre 15 e 45o.
Presença de nascentes e
cachoeiras, acumulações
superficiais e subterrâneas
mais pronunciadas nas áreas
de platô.

Argissolos, Neossolos
Litólicos. Vegetação
subcaducifólia, arbustiva
e arbórea. Associação de
espécies da caatinga.

Ecodinâmica de ambientes estáveis. O
relevo plano, consorciado com a boa
permeabilidade do terreno possibilitou
a evolução pedogenética e a fixação da
vegetação de porte arbustivo-arbóreo
com boa capacidade protetora dos
solos. Capacidade de suporte alta.
Ecodinâmica de ambientes estáveis.
Apesar da pouca capacidade protetora
da vegetação, as condições do relevo e
a permo-porosidade não favorecem a
erosão linear, permitindo a evolução
pedogenética. Capacidade de suporte
alta.
Ecodinâmica de ambientes de
transição. O relevo levemente
movimentado impõe a necessidade da
cobertura vegetal para a proteção do
solo à erosão. A pedogênese atua, mas
o desmatamento pode acentuar os
processos de transporte. Capacidade
de suporte moderada.
Ecodinâmica de ambientes de
transição. O relevo levemente
movimentado e a densidade da
drenagem impõe a necessidade da
cobertura vegetal para a proteção do
solo à erosão. A pedogênese atua, mas
o desmatamento pode acentuar os
processos de transporte. Capacidade
de suporte moderada.
Ecodinâmica de ambientes de
transição tendendo a fortemente
instáveis a partir do desmatamento.
Apesar da grande capacidade protetora
da vegetação e evolução pedogenética,
o relevo pode facilmente acionar
processos morfogenéticos
concentrados, como escorregamentos,
deslizamentos ou solifluxão. A
manutenção da vegetação é fator
crucial para a estabilidade ecológica.
Capacidade de suporte baixa.

Quadro 2 – Sistemas ambientais, características geoambientais, ecodinâmica e capacidade de suporte.
Fontes: EMPARN [200-?a]; EMPARN [200-?b]; Nunes (2006).

Nessa perspectiva, a capacidade de suporte dos sistemas ambientais da bacia
hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, relacionada ao quadro ecodinâmico, está esboçada na Figura 3.
A capacidade de suporte baixa está associada a sistemas ambientais sensíveis a
atividades econômicas de alto impacto ambiental, a saber: a planície litorânea, a planície flúviomarinha no baixo curso, a planície fluvial no médio curso e os maciços residuais distribuídos no
médio e alto curso da bacia. No caso dos maciços, o principal fator que limita a exploração
socioeconômica se refere ao relevo fortemente acidentado.
As áreas com capacidade de suporte alta apresentam um relevo plano, com baixa
densidade de drenagem superficial, sendo associadas aos sistemas ambientais com baixa
vulnerabilidade às atividades socioeconômicas. Contudo, em razão do regime climático semiárido,
devem ser exercidas atividades permanentes de manejo do solo, da água e da vegetação.
As áreas com capacidade de suporte moderada requerem, para o uso intensivo, um
manejo ainda mais elaborado do que as áreas com capacidade de suporte alta, considerando a maior
intensidade da erosão linear que é favorecida pelo adensamento da drenagem superficial e ligeira
dissecação do relevo nos pediplanos sertanejos.
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Figura 2 – Capacidade de suporte dos sistemas ambientais da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró.
Fonte: Elaborado por Rodrigo Guimarães de Carvalho.

CONCLUSÃO
A aplicação da análise ambiental sistêmica na interpretação das paisagens e no auxílio a
processos de planejamento ambiental e territorial pode contribuir para o alcance dos objetivos
gerais que permeiam o conceito de desenvolvimento sustentável. Quando aplicada a bacias
hidrográficas, essa metodologia deve ser particularizada conforme a dimensão da bacia, a
complexidade socioeconômica, a heterogeneidade de paisagens, entre outros fatores.
A avaliação dos sistemas ambientais da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró
mostrou uma heterogeneidade interna de paisagens. O planejamento e a gestão integrada devem
priorizar uma intensificação no uso e ocupação do território em sistemas ambientais que detenham
uma maior capacidade de suporte. Entre eles, a chapada do Apodi e os tabuleiros costeiros,
apresentam um maior potencial para a exploração socioeconômica sustentável. Malgrado essa
virtude, a exploração deve ser realizada de forma comedida, principalmente quando se trata do
desmatamento desenfreado que coloca o município de Mossoró entre os 20 municípios que mais
desmataram entre 2002 e 2008 no bioma caatinga (MMA, 2010).
Os sistemas ambientais que possuem uma capacidade de suporte baixa devem ter seu
uso e ocupação controlados e privilegiando atividades que visem o uso indireto dos recursos
ambientais. Torna-se fundamental a manutenção das áreas protegidas como as Áreas de Preservação
Permanente e as Reservas Legais, assim como, a criação de Unidades de Conservação segundo o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).
Nas áreas de transição, com capacidade de suporte moderada, o uso deve ser controlado.
O manejo do solo, da água e da vegetação, pode contribuir para que haja uma exploração
sustentável dos recursos ambientais. Contudo, qualquer tipo de intervenção no meio natural deve
ser realizada com base em estudos que indiquem o limite de carga para cada ambiente.
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ANÁLISE FLORÍSTICA E FITOSSOCIOLÓGICA DA VEGETAÇÃO EM FRAGMENTOS
DE CAATINGA NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO CAJAZEIRAS, RN.
Guilherme Fernandes de Souza1; Jacimária Fonseca de Medeiros2
RESUMO: Esta pesquisa se configurou em uma análise florística e fitossociológica de vegetação em fragmentos de
caatinga na microbacia hidrográfica do Riacho Cajazeiras,RN. Foi analisada a vegetação em dois ambientes um
antropizado e um mais conservado, pautando-se em uma visualização da composição florística e evidenciando os
parâmetros fitossociológicos. Foi utilizado o método das parcelas múltiplas, sendo demarcadas 10 parcelas, 5 em cada
área estudada em sistemas de delimitação de 10m x 10m. Dentro de parcela foram medidas a altura total e o DAB,
diâmetro ao nível da base, de cada indivíduo. Para a coleta dos desses dados foram utilizados como subsídios trenas,
fitas métricas e fichas de campo.A composição florística mostrou a presença de 385 indivíduos distribuídos em 6
famílias e 13 espécies. As espécies que se destacaram em números de indivíduos nas duas áreas foram Croton
Sonderianus (52,20%), Caesalpinia Pyramidalis (18,18%), Combretum Leprosum (5,97%). Na classificação por área
pode-se perceber a diferenciação entre o os requisitos citados anteriormente, a área antropizada é dotada de 184
indivíduos situados em 5 famílias e 7 espécies, já na área mais conservada foram constatadas 201 indivíduos
distribuídos em 6 famílias e 13 espécies. Nas duas áreas foram determinados os Parâmetros Fitossociológicos de
Densidade, Freqüência, Dominância e Índice de Valor de Importância. Foi analisado que a espécie Croton sonderianus
detém os maiores valores de Densidade Relativa e Frequência Relativa nas duas áreas, opondo-se os resultados
apresentados pela Caesalpinia pyramidalis que a segunda espécie em relação Densidade Relativa na área antropizada
em comparação com o ambiente conservado, sendo que a representada nesta ótica é a Myracrodruon Urudeuva.
Palavras Chaves: Análise florística, Caatinga, Fitossociologia, Microbacia.
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INTRODUÇÃO
O ecossistema caatinga tem sua ocorrência em quase todos os estados do Nordeste e
norte de Minas Gerais, apresentando-se como principal cobertura vegetal da região, com
características diferenciadas em relação às mudanças de estações, as plantas se evidenciam por
formações xerófilas e variadas. Segundo Ross (2008), a caatinga é considerada uma mata seca que
desenvolve um mecanismo de perda de folhas durante o período de secas, além disso, as plantas
estão adaptadas às condições variadas do clima.
O bioma adaptado às condições do clima semiárido abarca uma vasta área do território
Potiguar em quase todas as cidades do estado. A caatinga localiza-se em relevos variados e
condições de solo diversas a qual influência em seus aspectos florísticos e características das
plantas, as quais se adaptam e promovem diferenciações entre as plantas de áreas planas e áreas de
relevo mais elevado. A cobertura vegetal predomina os dobramentos do cinturão orogênico do ciclo
brasiliano, as estruturas de relevo são predominantemente planas de baixas altitudes, que variam
entre 50 m e 300 m, com a presença de morros residuais, Ross (2006). O clima semiárido
condiciona o tipo de formação vegetal, evidenciado popularmente por conter apenas duas estações
uma chuvosa e uma seca chamada de verão, as chuvas do Nordeste são mal distribuídas, e com
baixa pluviosidade ao longo do ano.
Assim como outras formações vegetais, a caatinga perpassou por constantes
descaracterizações ao longo do tempo, tendo com precursores a exploração de madeira e
agropecuária, apontando-se com área de preocupação no que diz respeito à conservação das
espécies vegetais e manutenção do bioma.
As análises florística e fitossociológica proporcionam o conhecimento das áreas de
formações vegetais, apontando ações de conhecimento e conservação de complexos vegetacionais.
Na composição florística são identificados às espécies e famílias encontradas em determinadas
áreas, promovendo a conscientização das características que refletem a presença de determinadas
plantas em um ambiente. Quanto aos estudos de bacia hidrográfica em relação às caracterizações
vegetacionais em fragmentos de caatinga proporcionam a identificação dos elementos que a compõe
concebendo a importância da mesma para formação vegetal. Para Medeiros (2010) apud Souza
(2009) os diagnósticos em bacia hidrográfica são importantes, aonde vem possibilitar uma
caracterização dos elementos que estão inseridos, a qual promove a visualização da qualidade da
água.
Dessa forma este trabalho teve como objetivos desenvolver estudos em fragmentos de
caatinga, localizados na Microbacia do Riacho Cajazeiras. As análises se constituíram de
composição florística e fitossociológica em duas áreas com ações antrópicas diferenciadas, com a
perspectiva de promover ações de conservação na área de estudo.
MATERIAL E MÉTODOS
Os estudos de vegetação em caatinga embutido em análises Florísticas e
Fitossociológicas desenvolvidos, se detiveram inicialmente ao levantamento bibliográfico sobre
trabalhos desenvolvidos anteriormente, a fim de adquirir subsídios e metodologias cabíveis para o
desenvolvimento das atividades propostas na área em apreço.
A partir das leituras realizadas e dos dados prévios sobre a área procedeu-se e
delimitação da Microbacia Hidrográfica do Riacho Cajazeiras. Para tal foram utilizados os
Softwares Google Earth, proporcionando a identificação da microbacia e visualização dos seus
limites, que vão desde a nascente no Município de Água Nova – RN até o açude 25 de Março
localizado na cidade de Pau dos Ferros – RN.
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Após as atividades citadas, realizou-se um Mosaico, com as imagens de satélite obtidas
com softwares Google Earth. Para a confecção do mosaico utilizou-se também o programa Corel
Draw, para recorte e montagem da imagem. Diante da identificação e análise da imagem
microbacia, foi possível constatar as áreas para efetuação dos estudos, ver figura 1.
Figura 1: Localização da área em estudo.

Fonte: imagem de satélite retirada do software Google Earth

As atividades de campo se realizaram na Serra do Bom Será no Município de Água
Nova-RN, se localizando em ambientes com grau de conservação e altitudes diferenciadas. Para o
desenvolvimento dos estudos foi utilizado sistema de delimitação de parcelas de 10m x 10m,
perfazendo 100m², sendo 5 em cada área estudada. Dentro de cada parcela foi medido o Perímetro
Basal e Altura de cada individuo utilizando-se fitas métricas e trenas. Nesta etapa seguiu-se o
critério de inclusão adotado pela Rede de Manejo Florestal, sendo 10 centímetros de perímetro
basal e 1 metro para a altura. Caba salientar a importância de uma equipe para realização das
atividades, pois demanda de uma quantidade de tempo considerável para a realização do trabalho.
Os dados obtidos em campo foram tabulados utilizando-se do software Microsoft Excel,
calculando-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
Na análise florística foram identificados 385 indivíduos, localizados em 6 famílias e
13 espécies. As famílias estão caracterizadas em Anarcardiaceae, Apocynaceae, Combretaceae,
Euphobaceae, Fabaceae e Rhamnaceae, distribuídas nas espécies Amburana Cearensis,
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Anandenanthera columbrina, Aspidosperma, Pyrifolium, Bauhinia Cheilanta, Croton Sonderianus,
Caesalpinia Férrea, Cobretum Leprosum, Jatropha Poliana, Myracrodruom Urudueva Allemão,
Piptadenia Stipucacea, Tipuana Auriculata, Ziziphus Joazeiro. Verificou-se que na área
antropizada foram encontradas 184 indivíduos situados 5 famílias e 7 espécies, já na área mais
conservada foram constatadas 201 indivíduos distribuídos em 6 famílias e 13 espécies. (Na Tabela
1 e 2 é possível à visualização da classificação de famílias e espécies em cada área).
Torna-se evidente a diferenciação nos dois ambientes, pois, a área antropizada abarca
menos indivíduos como também uma menor diversidade de famílias e espécies, podendo-se
perceber uma descaracterização do complexo vegetacional nas áreas mais aplanadas, consequência
da prática de extração de madeira e agropecuária. Todavia, no ambiente mais conservado foi
possível concluir a existência de uma considerável diversidade de espécies em virtude de sua
localização e condições irregulares do solo, a qual dificulta a execução das práticas citadas
anteriormente.
As espécies com o maior número de indivíduos nas duas áreas foram Croton Sonderianus
(52,20%), Caesalpinia Pyramidalis (18,18%), Combretum Leprosum (5,97%). Quando partimos
para as diferenças em valores percentuais na distribuição de indivíduos em cada área, os estudos
correspondem da seguinte forma, na área mais antropizada, destacam-se Croton Sonderianus
(50,54%), Caesalpinia Pyramidalis (29,89%), Combretum Leprosum (8,69%). Assim como na área
antropizada, o Croton Sonderianus (53,71%) é a espécie que apresenta o maior número de
indivíduos no ambiente mais conservado, seguido de Myracrodruom Urudueva Allemão (7,96%) e
Caesalpinia Pyramidalis (7,46%). Conforme evidenciado nos dados, a espécies Croton
Sonderianus vulgarmente chamada de Marmeleiro, ocupa uma considerável área destacando-se em
quantidades de indivíduos nos ambientes, percentualmente mais de 50% dos indivíduos amostrados
são desta espécie. A Caesalpinia Pyramidalis, a Catingueira também foi vislumbrada nos dois
ambientes, entretanto com um valor percentual inferior no mais conservado, diferentemente do que
ocorreu com as espécies Combretum Leprosum e Myracrodruom Urudueva Allemão ocupando
diferenças em valores percentuais nas áreas destacadas.
Tabela 1- Famílias e espécies encontradas em área antropisada, na Microbacia do Riacho
Cajazeiras.
Família/ Espécie
Nome Vulgar
APOCYNACEAE
Aspidosperma, Pyrifolium
Pereiro
COMBRETACEAE
Combretum cf. leprosum mart.
Mofumbo
EUPHORBIACEAE
Croton sonderianus müll. Arg.
Jatropha Poliana
FABACEAE - CAESALPINIOIDEAE
Caesalpinia pyramidalis Tul.
FABACEAE – MIMOSOIDEAE
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke
Anadenanthera colubrina

Marmeleiro
Pinhão
Catingueira
Jurema Branca
Angico

Tabela 2 - Famílias e espécies encontradas em área mais conservada, na Microbacia do Riacho
Cajazeiras.
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Nome Vulgar

ANARCARDIACEAE
Myracrodruon urudeuva Allemão

Aroeira

APOCYNACEAE
Aspidosperma, Pyrifolium

Pereiro

COMBRETACEAE
Combretum cf. leprosum mart.

Mofumbo

EUPHORBIACEAE
Croton sonderianus müll. Arg.
Jatropha Poliana

Marmeleiro
Pinhão

FABACEAE
Tipuana Auriculata

Pau Mocó

FABACEAE - CAESALPINIOIDEAE
Caesalpinia pyramidalis Tul.
Bauhinia cheilantha
Caesalpina férrea
FABACEAE – FABOIDEAE
Amburana cearensis

Catingueira
Mororó
Jucá
Cumaru

FABACEAE – MIMOSOIDEAE
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke
Anadenanthera colubrina
RHAMNACEAE
Ziziphus joazeiro

Jurema Branca
Angico
Juazeiro

Quanto à ocorrência de espécies por parcelas nas duas áreas podemos caracterizar a
localização dos indivíduos encontrados da seguinte forma, na área antropizada, com as maiores
ocorrências estão às espécies Croton sonderianus, Combretum Leprosum que ocorre nas cinco
parcelas, e a Caesalpinia pyramidalis, Piptadenia Stipulacea presentes em quatro parcelas. Na área
conservada destacam-se as espécies com maiores ocorrências Croton sonderianus também presente
nas cinco parcelas, Piptadenia Stipulacea em quatro, e as Caesalpinia pyramidalis, Combretum
Leprosum em três parcelas. (A ocorrência das demais espécies por parcelas nas duas áreas podem
ser visualizadas na tabela 3).
Tabela 3: Ocorrências das espécies por área e parcelas na Micro Bacia do Riacho Cajazeiras.
Espécies
Ocorrência
Ocorrência
N°
de Nº total de
de Espécie por parcela Indivíduos
Indivíduos
por Área I/II em Área.
por Área.
Amburana cearensis
II
II/1
II/2
2
Anadenanthera colubrina
I/II
I/2 na II/1
I/3 na II/1
4
Aspidosperma pyrifolium
I/II
I/1 na II/1
I/2 na II/1
3
Bauhinia cheilantha
II
II/4
II/11
11
Caesalpinia pyramidalis
I/II
I/4 na II/3
I/55 na II/15
70

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

Caesalpina férrea
Croton sonderianus müll.
Combretum Leprosum
Jatropha poliana
Myracrodruon Urudeuva
Piptadenia Stipulacea
Tipuana Auriculata
Ziziphus joazeiro

II
I/II
I/II
I/II
II
I/II
II
II

II/2
I/5 na II/5
I/5 na II/3
I/1 na II/2
II/2
I/4 na II/4
II/2
II/1

50

II/14
I/93 na II/108
I/16 na II/7
I/1 na II/7
II/16
I/13 na II/5
II/14
II/1

14
201
23
8
16
18
14
1
385

Dentre os diagnósticos feitos na área antropizada foi possível evidenciar a hegemonia da espécie
Croton sonderianus abarcando os maiores valores de Densidade Relativa (19,255%), Frequência
Relativa (7,042%) e Dominância Relativa (18,864%). Outras espécies descaram-se no ambiente,
como a Caesalpinia pyramidalis com a Densidade Relativa (11,387%), entretanto a segunda espécie
em relação à Frequência Relativa é a Combretum Leprosum com (7,042%) assemelhando-se a
Croton sonderianus, a qual vem ser seguida em Dominância Relativa também pela Combretum
Leprosum (4,486%). (Os demais resultados obtidos na área estão concebidos na tabela 4).
Tabela 4: Parâmetros fitossociólgicos na área antropizada.
Espécies
Nome Dab
D%
Fab
F%
Científico
Anadenanthera colubrina
0,3
0,621
0,2
2,817
Aspidosperma pyrifolium
0,2
0,414
0,1
1,408
Caesalpinia pyramidalis
5,5
11,387
0,4
5,634
Croton sonderianus müll.
9,3
19,255
0,5
7,042
0,5
Combretum Leprosum
1,6
3,313
7,042
0,1
1,408
Jatropha poliana
0,1
0,207
Piptadenia Stipulacea
1,3
2,692
0,4
5,634

Doab

Do%

31,64
0,893
12,341 0,348
123,401 3,483
668,361 18,864
158,932 4,486
3,854
0,109
82,451 2,327

VI
4,331
2,171
20,504
45,161
14,841
1,724
10,652

Na área mais conservada, onde as atividades de degradação no ambiente não atingiram de
forma atenuante o complexo vegetacional, é possível conceber os parâmetros fitossociológicos,
abordando características diferenciadas em relação à outra área estudada, com também semelhanças
em espécies quanto aos aspectos de Densidade Relativa. Dessa forma a espécie que se destaca em
relação aos dois primeiros parâmetros é a Croton sonderianus com a Densidade Relativa
(22,177%), Frequência Relativa (6,944%) e com a Dominância Relativa (14,480%). Em relação às
demais espécies podemos evidenciar a Myracrodruon Urudeuva em Densidade Relativa (3,285%)
seguido da Caesalpinia pyramidalis (3,106%), em Frequência Relativa estão a Bauhinia cheilantha
(5,634), e a Caesalpinia pyramidalis (4,225%), e por fim a Dominância Relativa sobressaindo-se a
Myracrodruon Urudeuva (15,461) sobre a Croton sonderianus (14,480%). (Os demais resultados
obtidos na área estão concebidos na tabela 5).
Tabela 5: Parâmetros fitossociológicos na área mais conservada.
Espécies
Nome Dab
D%
Fab
F%
Científico
Amburana cearensis
0,2
0,411
0,1
1,408
Anadenanthera colubrina
0,2
0,414
0,3
4,225
Aspidosperma pyrifolium
0,1
0,207
0,1
1,408
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233,893
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6,601
0,052
0,040

VI
8,424
4,692
1,655
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Bauhinia cheilantha
Caesalpinia pyramidalis
Caesalpina férrea
Croton sonderianus müll.
Combretum Leprosum
Jatropha poliana
Myracrodruon Urudeuva
Piptadenia Stipulacea
Tipuana Auriculata
Ziziphus joazeiro

1,1
1,5
0,5
10,8
0,7
0,7
1,6
0,2
1,4
0,1

2,227
3,106
1,027
22,177
1,437
1,437
3,285
0,411
2,875
0,205

51

0,4
0,3
0,2
0,5
0,3
0,2

5,634
4,225
2,778
6,944
4,167
2,778

0,2
0,4
0,2
0,1

2,778
5,556
2,778
1,389

59,939 1,692
196,203 5,538
32,247 0,902
517,545 14,480
109,554 3,065
19,125 0,535
552,603 15,461
14,57
0,408
106,68 2,985
3,3
0,092

9,603
12,869
4,707
43,601
8,669
4,750
21,524
6,374
8,637
1,687

Notificaremos nesta conceituação as disparidades ocorrentes entre as duas áreas a qual o
foco do estudo se deteve, mostrando as relações existentes nos parâmetros fitossociológicos
conceituados na discussão anterior. Foi analisado que a espécie Croton sonderianus detém os
maiores valores de Densidade Relativa, e Frequência Relativa nas duas áreas, opondo-se os
resultados apresentados pela Caesalpinia pyramidalis que a segunda espécie em relação Densidade
Relativa na área antropisada em comparação com o ambiente conservado, sendo que a representada
nesta ótica é a Myracrodruon Urudeuva.
CONCLUSÕES
A espécie com maior incidência nas duas áreas Croton Sonderianus seguida da
Caesalpinia Pyramidalis e Combretum Leprosum. As famílias com maiores representações foram
Euphorbiaceae, Fabaceae. A família Fabaceae – Caesalpinioideae demonstrou o maior número de
espécies, sendo Caesalpinia pyramidalis (Catingueira), Caesalpina férrea (Jucá) Bauhinia
cheilantha (Mororó), a segunda família com duas espécies Fabaceae – Mimosoideae, as
Anadenanthera colubrina (Angico) e Piptadenia stipulacea (Jurema Branca), também com duas
Espécies a Família Euphorbiaceae com as Croton sonderianus müll (Marmeleiro) e Jatropha
Poliana (Pinhão).
Diante de todos os trabalhos executados foi possível constatar uma descaracterização da
área, em virtude de práticas antrópicas de exploração vegetal destacando-se a extração de madeira
como a principal delas, além da agricultura de subsistência altamente relacionada com a pecuária.
Notam-se diferenças relacionadas quanto às duas áreas em relação ao processo de exploração, em
virtude das condições irregulares do relevo e a presença de espécies vegetais características desses
lugares, o ambiente mais conservado torna-se mais exposto à retirada de madeira. Todavia a área
antropizada, em conseqüência das condições de relevo mais propícias às atividades de devastação
apresentam-se, com mais eficácia tonando-se nítidos a devastação vegetal por conta da agricultura e
da pecuária.
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APLICAÇÕES DA TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER EM SISTEMAS
MAGNÉTICOS

Serafim do Nascimento Júnior1; Ana Lúcia Dantas2

RESUMO: O objetivo da pesquisa foi realizar um estudo sobre a Transformada de Fourier, visando o entendimento em
sua forma contínua e discreta, para a compreensão do algoritmo que efetua a Transformada Rápida de Fourier (FFT),
direcionado para calcular a dinâmica de sistemas magnéticos nanoestruturados. No período do projeto foi feito um
levantamento bibliográfico sobre o algoritmo da transformada rápida de Fourier aplicado a sistemas magnéticos.
Buscamos os conteúdos didáticos mais relevantes sobre o assunto para elaboração do trabalho e propositalmente
compreensão dos algoritmos, também foi realizado o estudo da linguagem de programação Fortran e de ferramentas
computacionais, como: compiladores (para implementação dos algoritmos) e programas de plotagem gráfica (para gerar
os gráficos dos dados produzidos pelos sistemas). Após o domínio da sub-rotina que calcula a tal transformada sobre as
imagens de uma função, foram implementados os sistemas ou programas para fazer as simulações com a mesma, dando
início a etapa de coleta de dados e geração de resultados. Foram realizadas simulações em sistemas magnéticos
ferromagnéticos e antiferromagnéticos. Identificamos os picos de ressonância gerados pela FFT com o auxílio de um
programa de plotagem gráfica. Resultados conhecidos da literatura foram reproduzidos satisfatoriamente. Os resultados
mostram que a Transformada de Fourier, através do algoritmo FFT é um método viável para o estudo de dinâmicas em
sistemas físicos de ordem nanométrica, sendo com isso, favorável para nossas simulações.

PALAVRAS-CHAVE: FFT; Simulações físicas; Sistemas magnéticos nanoestruturados; Transformada rápida de
Fourier.

INTRODUÇÃO

A diversidade dos métodos computacionais existentes proporciona a obtenção de resultados
experimentais em várias áreas do conhecimento, porém alguns desses métodos possuem alto nível
de complexidade e se inviabilizam para simulações numéricas de determinados sistemas. Esses
métodos tem uma limitação em computadores de médio porte. Para os resultados serem
considerados aceitáveis, em algumas simulações, é necessária uma grande quantidade de
manipulação de dados. Como consequências são necessários computadores com memória suficiente
e/ou processadores de alto desempenho. Daí porque a necessidade de se checar se o algoritmo
reproduz resultados conhecidos. Para calcular a dinâmica de sistemas magnéticos nanoestruturados
é necessário de algoritmos que tenham uma boa complexidade computacional, ou seja, para um
determinado número de entrada ele efetue um número de operações que o computador possa
executar. Nesses tipos de sistemas, algoritmos eficazes são de grande importância e a discretização
otimizada da Transformada de Fourier é capaz de calcular a dinâmica dos mesmos.
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A Transformada de Fourier foi desenvolvida pelo Matemático Francês Jean Baptiste Joseph
Fourier (1768 - 1830), através de seu estudo sobre a Teoria Analítica do Calor, pois percebeu que
qualquer função periódica poderia ser representada como uma soma de senos e/ou cossenos de
diferentes frequências, onde cada uma é multiplicada por um coeficiente diferente (uma função
peso), porém funções não periódicas cuja área sob a curva é finita, podem também ser representadas
como um produto do somatório de senos e/ou cossenos por uma função peso. Além disso, o
processo inverso denominado de Transformada de Fourier inversa, também é válido, mas não foi
relevante no nosso estudo, apesar do algoritmo FFT também calculá-la.
Para exemplificar, apresentamos o gráfico abaixo:

Figura 1 – Representação das funções
delas

f1 x   sin(2 x) , f 2 x   sin(10 x) , f3 x   sin(20 x) e a soma

f x   f1 x   f 2 x   f3 x  .

A Transformada de Fourier através de métodos numéricos computacionais que
aproximem o seu cálculo pode ser aplicada não somente para simulação de sistemas magnéticos
nanoestruturados, mas em inúmeros campos de pesquisa. Logo, para simulação de nossos sistemas é
preciso de algoritmos bem aperfeiçoados que a execute e por isso nesse projeto o objetivo foi
compreender a Transformada rápida de Fourier para aplicação nos mesmos.

MATERIAL E MÉTODOS

O desenvolvimento do projeto foi realizado no período de agosto de 2010 até julho de 2011,
sendo estudadas as transformadas de Fourier na forma contínua e discreta com o intuito de entender
a sua forma rápida para a compreensão do algoritmo FFT, visando sua aplicação em sistemas
magnéticos nanoestruturados. A Transformada Contínua de Fourier é a forma analítica da
Transformada de Fourier, segundo (SCHERER,2005) uma integral expressa da seguinte maneira:
Seja f(t) uma função tal que a integral


g     e it f t dt


exista, chamamos g(  ) de Transformada de Fourier de f(t), em que f(t) é uma função que não
necessariamente precisa estar no domínio de tempo, mas em outros domínios, como por exemplo,
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no de espaço. A função g(  ) é outra forma de representar uma função f(t), mas no domínio de
frequência, em outras palavras, g(  ) é uma função simplificada de f(t) no domínio de frequência.
A função da Transformada de Fourier foi representada acima de forma analítica, mas na
linguagem computacional, para representar uma função matemática é necessário discretizá-la e
como a função envolve uma integral (a integral de Fourier), podemos utilizar um método numérico
que aproxime uma integral, dos quais podem ser a regra do trapézio composta, o método de
Simpson, entre outros. Essa expressão pode simplesmente ser discretizada com qualquer um desses
métodos. Neste estudo, assim como em (SCHERER,2005) ela está discretizada por meio da regra
do trapézio composta, simplificada por meio de um somatório e sendo apresentada a seguir.
A Transformada de Fourier Discreta, do inglês Discrete Fourier Transform (DFT), é uma
ferramenta matemática de grande aplicabilidade na solução de problemas numéricos através do
auxílio de um computador digital, pois quando fazemos a mudança do domínio de tempo de
determinada função para o seu domínio de frequência, facilitamos o seu processamento pelo
computador.
A expressão discretizada da Transformada de Fourier é dada abaixo:
n

g k   t  e
j 1

ik t j

f j , f j  f t j 

onde, computacionalmente g k  será o vetor que armazenará os dados de frequência que serão
gerados; f t j  é o vetor com os dados da função no domínio de tempo que devem estar previamente
armazenados; e t é a variação do tempo no intervalo de integração dado.
A DFT foi utilizada como estudo, pois na análise de dados é usada como uma ferramenta
para reduzir os dados, também utilizada na filtragem de alta frequência de ruídos presentes em
dados experimentais. Na prática, quando queremos trabalhar com uma imagem no domínio de
frequência, simplesmente fazemos a Transformada de Fourier da mesma e depois multiplicamos
pela função de transferência de um filtro (convenientemente de acordo com a aplicação). No
entanto, muitas vezes é mais simples “zerarmos” os coeficientes das componentes de frequência que
queremos filtrar e tomamos, em seguida, em ambos os casos, a transformada inversa obtendo, assim
a imagem filtrada (processada). Quando zeramos os coeficientes da Transformada de Fourier, a
partir de certo valor, temos um filtro passa-baixa, ou até outro valor, um passa-alta, ou entre dois
valores de frequência, um filtro passa-faixa ou rejeita-faixa.
A complexidade computacional do algoritmo DFT, no pior caso é de O(n²), ou seja, para n
dados de entrada o processador do computador realiza n² operações, que se resumem em somas
sucessivas. A complexidade é quadrática, muito alta. O valor de entrada “n” dos algoritmos que
realizam a transformada deve ser obrigatoriamente uma potência de base dois ou função
exponencial de base dois, portanto, n =
, onde
> 0. Para n pequeno, um computador comum
processa bem o método, mas para n alto é inviável aplicá-lo, pois dependendo do processador, os
dados podem ser gerados ou não. Para exemplificar, sendo n =
= 128, o computador realiza
O(
) = 16384 operações, porém quando desejarmos muitos pontos na simulação, por exemplo,
quando n =
= 524288, serão realizadas O(
) = 274877906944 operações, um valor
muito alto, da ordem de bilhões, por isso não é viável utilizar o método para todo tipo de simulação,
nesse caso, um computador comum que tenha um processador não tão avançado começaria os
cálculos, porém não geraria resultados. Mas nem por esse motivo a transformada discreta precisa
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ser desprezada, ela pode ser usada para simulações com poucos pontos e ser otimizada para realizar
operações com um número “n” de pontos maior.
A Transformada rápida de Fourier, do inglês Fast Fourier Transform – FFT é um algoritmo
que otimiza o cálculo da Transformada discreta de Fourier, foi desenvolvida e apresentada em 1965
por J. W. Cooley e J. W. Tukey na revista Mathematics of Computation, podendo ser utilizada em
inúmeras aplicações que envolvam uma grande quantidade de dados de entrada, os n pontos. Em
vários campos de pesquisa, como por exemplo, nas Ciências Exatas e Naturais, ela facilita na
obtenção da solução de equações diferenciais parciais (EDPs) e ordinárias (EDOs), equações
integrais, no processamento digital de sinais (DSP) e imagens (DIP), em pesquisas que trabalham
com problemas que envolvem cálculos inversos, entre outros. Muitas áreas do conhecimento, como:
Redes de Computadores (no que se refere à Transmissão de Dados), Engenharias, além de muitas
outras, trabalham com a FFT, pelo fato de sua aplicabilidade em vários sistemas. Outra aplicação da
FFT é na filtragem de alta frequência em ruídos presentes em dados experimentais, na Transmissão
de Dados, por exemplo.
Esse algoritmo foi o procedimento utilizado na pesquisa, pois ele realiza um método de
dividir para conquistar advindo dos dobramentos sucessivos realizados por ele na conversão dos
dados do domínio de tempo para o domínio de frequência, por isso sua complexidade
computacional no pior caso é logarítmica linear O n log 2 n e comparando com a DFT pura, que
tem complexidade computacional quadrática, o computador realiza menos operações para qualquer
número n de entrada, seja muito alto ou baixo.
Mas, pensando em tudo que foi desenvolvido, percebemos que no mercado já existem
compiladores que associados a algumas bibliotecas realizam esses procedimentos, tanto a DFT
quanto a FFT, por que então estudar ou desenvolver uma sub-rotina para realizá-los, se eles podem
estar à nossa mão após a compra de um pacote de simulação ou com a instalação de um compilador
gratuito com uma biblioteca específica para fazer isso? A resposta é simples, os métodos de
desenvolvimento caixa preta não comportam uma quantidade de dados extremamente alta e se
comportam, a alta filtragem faz com que alguns dados ou imagens importantes sejam perdidos na
simulação. Com um procedimento, função ou sub-rotina em qualquer linguagem de cunho
matemático que realize essas operações, um compilador eficiente e um computador com um
excelente processador, evidentemente ficará mais fácil se ter um controle das simulações que
realizarmos e, contudo teremos mais eficiência na geração dos resultados em nossas análises.
A FFT funciona com um número apropriado de dados de entrada, mas isso depende do
computador e do compilador, pois quando ambos são bem eficientes, mais essa quantidade de dados
apropriada pode aumentar. Apesar de podermos inserir uma quantidade de dados de entrada bem
alta com a FFT, é conveniente que se encontre um valor padrão para que possamos visualizar
corretamente as simulações, assim, por exemplo, dependendo de quais picos de ressonância
queiramos visualizar em uma simulação física, podemos escolher um número n de entrada que
possibilite a visualização dos diversos picos para diferentes campos em vários tipos de materiais.
Percebendo que uma integral assim como um somatório pode ser dividida quantas vezes
quisermos sendo que ligadas de modo que estejam somadas, dividimos a DFT em mais duas
transformadas, com isso ao executar o método estamos dividindo o conjunto dos valores de entrada
em dois subconjuntos (um sendo o conjunto dos elementos que estão nas posições pares e o outro, o
dos que estão nas posições ímpares), assim, ocorrerá à transformada de cada um desses
subconjuntos.
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O procedimento de divisões dos somatórios é conhecido como operação butterfly, que é
crucial na definição da FFT, sendo a primeira divisão, semelhante à (SCHERER,2005),
representada abaixo.
N 1



g k   e 2i / N



fj



fj 

kj

j 0

 e
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j  par
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Procedendo-se com os dobramentos, o cálculo se torna muito mais rápido. Logo, como esse
método divide o problema em metades a complexidade computacional do mesmo no pior caso é
logarítmica linear, simbolicamente, n log 2 n . Como a FFT apresenta essa complexidade, o tempo
de processamento das imagens será menor, gerando os resultados mais rapidamente. Por exemplo,
fazendo uma comparação com os dados de entrada testados anteriormente na DFT, para uma
simulação simples, com poucos pontos, onde n =
= 128, o algoritmo rápido efetua

128 log 2 128 = 896 operações, quase 5.5% do número de operações que o DFT realizou, já em
uma simulação mais complexa, para n =
= 524288, o FFT executa 524288 log 2 524288 =
9961472 operações, aproximadamente 0.0036% das operações que o DFT realizaria com o mesmo
número de pontos. Portanto, fica provado que a FFT ganha em tempo de processamento da DFT,
pois reduz a quantidade de operações realizadas de milhares para centenas, milhões para milhares,
bilhões para milhões e assim por diante, implicando em uma maior eficiência computacional e
garantia no controle dos resultados gerados, tornando-se apta para simular sistemas magnéticos
nanoestruturados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados correspondem a dois tipos de materiais magnéticos,
antiferromagnético e ferromagnético. Os materiais antiferromagnéticos são constituídos por
momentos magnéticos que se orientam antiparalelamente entre si, enquanto que no
ferromagnetismo os momentos magnéticos tendem a se alinharem paralelamente.
No caso do antiferromagneto, existem três tipos de energias magnéticas que descrevem a
configuração de equilíbrio e a dinâmica desses sistemas: energia de troca entre os momentos
magnéticos; energia de anisotropia magnética (um eixo é preferencial); e a energia Zeeman,
associada ao campo magnético externo aplicado. Os campos associados às energias de troca, de
anisotropia e Zeeman são HE, HA e H, respectivamente.
Consideramos o sistema sujeito a um campo magnético externo aplicado H, e que há uma
oscilação como função do tempo dada por uma função do tipo S t   S 0 e it , onde S0 é a amplitude
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quando t = 0. Nesse caso, para baixos campos H, onde o ordenamento antiparalelo é mantido, as
frequências associadas às oscilações dos momentos antiferromagnéticos são dadas por:


 H SF  H , H SF  H A 2H E  H A 

onde H SF é o campo que instabiliza a fase antiparalela, conhecido como campo de spin flop. Sendo
assim um dos modos de  vai a zero quando H = HSF. As figuras abaixo mostram as subredes do
antiferromagneto oscilando com o tempo, notamos que os valores das frequências não ficam claros
no domínio de tempo.

Figura 2 – Evolução temporal das oscilações de S(t), para H = 0 e H = 0.5HSSF.

Após calcular a FFT sobre os valores gerados pela função temporal representada acima, os
dados transformados mostram o valor das frequências e que o resultado previsto analiticamente é
perfeitamente reproduzido pelo algoritmo da FFT, isso pode ser visto na próxima figura, pois para
H = 0, H = 0.5HSF e para H = 0.99HSF, os resultados condizem com os da literatura.
Na figura mais à esquerda para H = 0, só existe um modo de ressonância e para H próximo
de HSSF, um modo vai para zero. Na figura mais à direita apresentamos os resultados para campos
aplicados menores que o campo de spin-flop, (H < HSF), também calculados pela FFT, tornando
mais visível o modo indo à zero para H próximo de HSF.

Figura 3 – Cálculo das frequências de ressonância através do algoritmo da FFT, para H = 0, H = 0.5HSF e H = 0.99HSF e
o espectro de frequências de ressonância para H < HSF, respectivamente.
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No ferromagneto, também considerando suas subredes sob um campo magnético aplicado
(H), oscilando no tempo com a mesma função S t   S 0 e it , a frequência de ressonância do mesmo
é dada por:

   ( H  H A )H  H A  H D 
onde
é a frequência de ressonância, HA o campo de anisotropia do ferromagneto, é o fator
giromagnético e HD representa o campo dipolar, podendo ser escrito como
, onde
a
magnetização de saturação do material. Abaixo, temos as figuras que mostram as subredes do
ferromagneto oscilando com o tempo e percebemos, assim como no antiferromagneto, que os
valores das frequências não ficam claros no domínio de tempo.
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Figura 4 – Evolução temporal de s(t), para H=0.0 E H=150.0.

Portanto, após calcular a FFT sobre os dados da evolução temporal acima, conseguimos
visualizar com clareza as frequências de ressonância, percebendo que a frequência cresce à medida
que o campo aplicado aumenta.

Figura 5 – Cálculo das frequências de ressonância através do algoritmo da FFT, para H = 0.0, H = 50. kOe, H = 100.
kOe e H = 150. kOe, e o espectro de frequências de ressonância de 50.0 em 50.0 para campos aplicados em [0.0 ;
1100.0], respectivamente.
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CONCLUSÃO

Considerando a crescente demanda de muitos cientistas de diferentes áreas da Ciência e
Tecnologia por métodos numéricos para executar funções que realizam diversas operações e devido
ao interesse e o crescimento nas áreas de aplicação de métodos de processamento digital de imagens
para melhoria da informação (imagem) para interpretação humana e processamento de dados em
computador, gerados por diversos sistemas que representam ideias do mundo real, concluímos pela
eficiência computacional da FFT, que esse método é uma ferramenta matemática confiável para
realizar simulações em sistemas físicos de ordem nanométrica devido a sua velocidade e
confiabilidade na geração dos resultados.
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APLICANDO MÉTODOS FORMAIS NA ESPECIFICAÇÃO DE TOPOLOGIAS
PARA REDES EM CHIP
Eliselma Vieira dos Santos1; Karla Darlene Nepomuceno Ramos2.
RESUMO: A pesquisa tratou da utilização de métodos formais na especificação de topologias para redes
em chip. As redes em Chip são estruturas de comunicação que apresentam similaridades com as redes
tradicionais, entretanto, por estarem inseridas em sistemas embarcados apresentam características mais
restritivas do ponto de vista de espaço, consumo de energia e latência. A topologia descreve o fluxo de
dados através da rede (topologia lógica) e a estrutura física de como os dispositivos estão conectados
(topologia física), bem como, pode determinar o grau de escalabilidade e o desempenho de um sistema
como todo. Portanto, esta pesquisa focou na especificação de topologias para redes em chip, adotando no
seu desenvolvimento a metodologia CADZ, que utiliza a linguagem de especificação Z, bem como, as
ferramentas Z/Eves e Possum para provar teoremas e animar as especificações, respectivamente. Foram
especificadas topologias de Redes-em-Chip, que atendem técnicas de gerenciamento de QoS relevantes
para o projeto de sistemas embarcados.
PALAVRAS-CHAVES: Especificação formal; Notação Z; Redes em chip; Qualidade de serviço;
Sistema-em-Chip.

INTRODUÇÃO
Atualmente a tecnologia de circuitos integrados permite a integração de
múltiplos componentes em um único chip, resultando no conceito, em inglês, de
System-on-Chip ou simplesmente SoC (JERRAYA, 2004). Devido a esta integração, há
um aumento na complexidade de projetos SoCs, principalmente no projeto da estrutura
de comunicação, que basicamente consiste de dois paradigmas: barramentos e redes em
chip.
A estrutura de barramento, por um lado, não possui uma largura de banda
escalável, e por outro lado, possui arbitragem centralizada, não se tornando, portanto,
adequada para interconectar os vários componentes de um SoC. Por sua vez, as redes
em chip são conjuntos de roteadores e canais ponto-a-ponto que interconectam os
núcleos de um sistema integrado de modo a suportar a comunicação entre os núcleos.
Logo, apresentam-se como a melhor opção para interconexão de componentes de
sistemas em um único chip (GUERRIER, 2000).
Devido à complexidade na comunicação de SoCs, é necessário definir, entre
outros mecanismos de comunicação, a topologia mais adequada para atender os
requisitos das aplicações. As diferentes alternativas de topologia e de mecanismo de
comunicação têm impacto direto no desempenho da rede, as quais podem ser avaliadas
por meio de algumas métricas, como largura de banda, vazão e latência (ZEFERINO,
2003), que também podem ser definidas como QoS, em inglês, de Quality of Service .
É fundamental que o projetista disponha de metodologias e ferramentas
CAD que o auxiliem no atendimento dos requisitos de projeto face às exigências de
tempo para mercado. Logo, esta pesquisa visa estender a metodologia CADZ (RAMOS,
2007), que utiliza métodos formais como suporte à análise qualitativa de propriedades
do sistema de comunicação, mesmo antes do desenvolvimento do próprio sistema. O
uso de métodos formais amplia o conjunto de vetores de testes abrangendo todos os
possíveis casos, possibilitando a realização de uma verificação abrangente do
comportamento do sistema em um alto nível de abstração.
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Portanto, esta pesquisa tem como objetivo estender a metodologia CADZ no
tocante a especificação de topologias para redes em chip, atendendo os requisitos de
QoS relevantes para os projetos de sistemas embarcados. As topologias especificadas
poderão ser reusadas e inseridas em uma biblioteca de especificações, as quais poderão
ser utilizadas no processo de síntese de alto nível (COSSY et al, 2009)
A seguir será apresentada a metodologia adotada para a consecução do
objetivo, bem como os resultados obtidos e a conlusão.
MATERIAL E MÉTODO
Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre os tipos de
redes em chip, bem como, seus mecanismos básicos de comunicação e suas métricas de
desempenho. Além, do estudo aprofundado das redes em chip, também foi realizado um
estudo sobre Qualidade de Serviço em redes em chip e a linguagem de especificação
formal Z.
Os estudos contaram com a leitura de artigos científicos e livros da área de
redes de computadores e métodos formais. Dentre as redes em chip pesquisadas,
destacaram-se as seguintes redes: HrNoC (CHOU et al, 2010), Hibrido Ring/Mesh
(BOURDUAS, 2007), Mesh (SILVA, 2004), Octagon (KARIM, 2002), Proteo
(SIGUENZA-TORTOSA, 2002), Ring Road (SAMUELSSON, 2004), Spidergon
(COPOLA et al, 2004 ), QuarK e Torus Ring (MOADELI, 2004) e (KWAK, 2005).
A partir do entendimento das principais características das redes em chip,
bem como, dos requisitos de QoS das aplicações em geral, foi iniciado o estudo sobre a
metodologia CADZ (RAMOS, 2007) e por conseguinte o aprofundamento da
linguagem de especificação formal Z (SPIVEY, 1992), que é baseada em conceitos
matemáticos fundamentados na teoria dos conjuntos e lógica de primeira ordem.
O passo seguinte consistiu na especificação de topologias para redes em
chip e para tanto foram estudadas as ferramentas Z/Eves e Possum. A ferramenta
Z/EVES (SAALTINK, 1997), é usada para analisar a estrutura gramatical, verificação
de tipos, verificação de domínio, expansão de esquema, cálculo de pré-condição e
provas de teoremas. Enquanto, a ferramenta Possum é utilizada como animador da
especificação, interpretando e enumerando estruturas especificadas usando a notação Z
(HAZEL, 1997).
Outro aspecto abordado na pesquisa foi à relação entre a especificação
formal e a síntese de alto nível. A integração de múltiplos componentes em um SoC
conduziu a mudanças na metodologia de projeto no nível de sistemas eletrônicos
(Electronic System-Level – ESL), uma vez que se faz necessário reduzir o tempo de
projeto e tratar a complexidade crescente dos sistemas. O projeto de circuitos integrados
específicos, por exemplo, envolve diferentes etapas: síntese, validação e teste. Logo, o
projeto de sistemas pode ser visto como uma sucessão de etapas que envolvem
diferentes níveis de abstração, conforme exibido na Figura 1.
Em (MCFARLAND, 1990) a síntese de alto nível foi definida como a
tradução de uma especificação do comportamento de um sistema no nível algorítmico
para a estrutura no nível de transferência entre registradores (RT) que implementa
aquele comportamento. Portanto, é exatamente no contexto da especificação
comportamental que esta pesquisa visa contribuir, pois busca-se por meio da utilização
da especificação formal provar a validade dos requisitos essenciais do projeto, buscando
eliminar ambiguidades e reduzir os custos com verificação nas fases posteriores do
projeto.
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Figura 1. Níveis de Abstração de Projetos de Sistemas

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das atividades realizadas e descritas na seção anterior foi observado
que as redes em chip podem adotar distintas topologias e que a escolha da topologia
dependerá da funcionalidade da rede para atender os requisitos das aplicações. Contudo,
foi constatado que a topologia mais utilizada na implementação de redes em chip é a
topologia Mesh, o esquema Mesh2D é representado pela Figura 2. Entretanto, existem
redes que adotam outros tipos de topologia que também asseguram atender os requisitos
das aplicações, do ponto de vista das métricas de desempenho, tais como latência, vazão
e consumo de energia. A Figura 3, por exemplo, apresenta a especificação da topologia
anel.

Parte
declarativa

Parte
Predicativa

Figura 2 − Esquema Mesh 2D

A topologia malha é caracterizada por um nodo que se conecta aos seus
nodos adjacentes, disponibilizados em forma de malha. A Figura 2 exibe a especificação
formal, na notação Z, da topologia malha. Este esquema ilustra na parte declarativa as
funções necessárias para descrição de uma topologia Malha. As restrições constantes na
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parte do predicado especificam que uma topologia em malha é composta no mínimo por
quatro roteadores, os quais estão associados a um par ordenado que identifica sua
posição na rede (R(i, j)). Além da posição do roteador, a parte predicativa especifica os
links entre os roteadores (R(i+/-1, j) e R(i j+/-1)).
Conectando-se as extremidades da rede linear tem-se uma rede em anel.A
especificação formal da topologia anel Figura 3, define que essa topologia deve conter
no mínimo (3) roteadores, utiliza apenas uma dimensão e os roteadores estão
interconectados conforme as restrições explicitadas na parte predicativa (R(x+1), R(x1), R(nocSize - 1)).

Parte
declarativa

Parte
Predicativa

Figura 3 − Esquema da Topologia Anel

Foram especificadas formalmente as topologias de redes em chip, Mesh 2D
e Anel. Além das topologias, também foram especificados mecanismos básicos de
comunicação e métricas de desempenho.
Considerando que o método formal é incremental, a complexidade de um
dado projeto pode ser administrada pelo uso de estratégias de refinamento sucessivo.
Por exemplo, a partir da especificação da topologia Anel outras topologias baseadas em
anel podem ser especificadas. A rede em Chip Ring Road [SAMUELSSON 2004], por
exemplo, pode ser especificada a partir do refinamento da especificação da Figura 2.
Neste caso, seria necessário acrescentar na parte predicativa da especificação as
restrições inerentes à comunicação intra e inter anéis realizada pela Ring Road.
A rede em chip HrNoC [CHOU 2010] possui topologia em anel, sua
configuração é baseada em clusters que são organizados em intra e inter anéis, bem
como, pontes de ligação. Enquanto os intra anéis são responsáveis pela comunicação
interna da rede, as pontes de ligação são responsáveis pela comunicação realizada entre
a rede interna e a externa. As pontes de ligação realizam a comunicação entre anéis
distintos. A HrNoC é mais um exemplo de refinamento que pode ser realizado a partir
da especificação ilustrada na Figura 2.
Do ponto de vista do estudo da metodologia CADZ e da notação Z
observou-se, que a linguagem de especificação Z é adequada para especificar
componentes e sistemas de hardware, contudo torna-se complexa para especificar
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restrições temporais e insuficientes para especificar transições de estado. Por este
motivo a metodologia CADZ permite complementação de outras linguagens de
especificação, tais como LOTOS, CSP, etc.
CONCLUSÃO
Este projeto apresentou especificações de topologias de redes em chip, onde
as mesmas consideram requisitos de Qualidade de serviço no nível da aplicação e das
funcionalidades providas no nível do hardware, estendendo a metodologia CADZ, com
o objetivo de auxiliar o projetista no desenvolvimento de redes em chip.
As redes em chip especificadas foram animadas no software de simulação
intitulado Possum, que tem como objetivo prover uma melhor visualização dos
componentes especificados. Estas redes em chip podem ser genericamente definidas e
sucessivamente refinadas em outras mais específicas, que podem ser utilizadas em
diferentes projetos.
Ao final deste projeto podemos concluir que as especificações das
topologias de redes em chip, contribuem para a escolha adequada da topologia, a fim de
atender a qualidade dos serviços presentes nos projetos de hardware, uma vez que as
aplicações exigem cada vez mais desempenho com frequências de operações elevadas e
grande capacidade de integração em um mesmo chip.
Reportando-se às topologias de redes em chips, busca-se por meio da
associação da especificação formal à síntese de alto nível tornar o código no nível de
RT com maior precisão em relação ao atendimento de requisitos do projeto e,
possivelmente, menos susceptível a falhas. Uma maior produtividade pode ser obtida
envolvendo a combinação da abstração e do reuso da especificação formal no processo
de síntese de alto nível [COUSSY 2009].
AGRADECIMENTOS
Esta pesquisa foi realizada com apoio financeiro da PROPEG/UERN por meio da
concessão de bolsa de iniciação científica.
REFERÊNCIAS
BOURDUAS, S.; ZILIC. Z. A hybrid ring/mesh interconnect for network-on-chip using
hierarchical rings for global routing, in: Proceedings of the First International
Symposium on Networks-on-Chip, p. 1-8, 2007.
CHOU, S.H. et al., Hierarchical circuit-switched NoC for muticore video processing.
Microprocessors and Microsystems, p.1-17, 2010, jan. 1996.
COUSSY, P.; Meredith, M.; Gajski, D.; Takach, A. An Introduction to High-Level
Synthesis, IEEE Design & Test Computers, 2009
GUERRIER P., Greiner A. A Generic Architecture for on Chip Packet Switched
Interconnections, Proc. Design, Automation and Test in Europe Conference and
Exhibition, pp. 250–256, 2000.

ISBN: 978-85-7621-031-3

65

Anais do VII SIC

HAZEL, D., STROOPER, P., TRAYNOR, O. Possum: An Animator for the SUM
Specification Language. In Proc. AsiaPacific Software Engineering Conference and
Int. Computer Science Conference, p. 42-55, 1997.
JERRAYA, A. A.,WOLF, W. (2004) The What, Why, and How of MPSoCs in A.
Jerrraya and W. Wolf Editors, Multiprocessors Systems on Chips, Morgan Kaufman,
2004.
KWAK. J .W.; BAN. H .J.; JHON. C. S. Torus Ring: Improving interconnection
network performance by modifying hierarchical ring, IEICE – Trans. Inf. Syst. v. 5,
p.1067-1071, 2005.
KARIM, F.; NGUYEN, A.; DEY, S. An interconnect architecture for networking
systems on chips. IEEE Micro, v. 22, n. 5, pp. 36-45, 2002.
MCFARLAND et al. The High-Level Synthesis of Digital Systems, Proceedings of the
IEEE, v.78, n.2, p.301-318, 1990.
MOADELI, M.; MAJI, P.; VANDERBAUWHEDE, W. Quarc: A High-Efficiency
Network on-Chip Architecture. In: Proceedings of the International Conference on
Advanced Information Networking and Applications (AINA’2009), Bradford,
pp.98-105, 2009.
RAMOS, K. D. N. CADZ: Uma Metodologia de Projeto baseada em Z para Redesem-Chip. Tese de Doutorado. (2007), f.152. Brasil: Universidade Federal do Rio
Grande do Norte.
SAMUELSSON. H, KUMAR. S, Ring road NoC architecture, in: Proceeding of
Norchip Conference, p.1-4, 2004.
SIGUENZA-TORTOSA. D, NURMI. J, Proteo: a new approach to network-on-chip, in:
Proceedings of IASTED International Conference, p. 1-5, 2002.
SAALTINK, M. (1997), The Z/EVES User’s guide. Technical report, ORA Canadá,
Ontário, Canadá. TR-97-5493-06.
SPIVEY, J. M. (1992), The Z Notation: A Reference Manual, Prentice Hall
International, 2nd edition.
SILVA, J. I. S. (2004) Malha de Interconexão para Sistemas Integrados em Chip
Único. Dissertação (Mestrado em Sistemas e Computação) - Universidade Federal do
Rio Grande do Norte.
COPPOLA, M. et al. Spidergon: a Novel on-Chip Communication Network. In:
Proceedings of the International Symposium on System-on-Chip, Tampere, pp. 15,
2004.
ZEFERINO, C. A. Redes-em-Chip: Arquiteturas e Modelos para Avaliação de Área
e Desempenho. 2003. 194 f. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências da
Computação) – Instituto de informática, UFRGS, Porto Alegre.

ISBN: 978-85-7621-031-3

66

Anais do VII SIC

67

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA DO EXTRATO ETANÓLICO DA
CASCA DE Mimosa tenuiflora (WILLD.) POIR.
Elizabeth Alexandra Borges Bezerra1; Dayseanne Araujo Falcão2; Bruna Raquel Abreu Fernandes
de Lim 3; Jaécio Carlos Diniz4; José Alexandre Marzagão Barbuto5.
RESUMO: Mimosa tenuiflora, conhecida como jurema preta, é uma planta da caatinga utilizada na medicina popular
como antiinflamatória. Células dendríticas são as principais células apresentadoras de antígeno e é o componente da
resposta imune inata relacionado com a modulação da resposta imune adquirida. Esse estudo analisou a atividade do
extrato etanólico bruto da entrecasca de M. tenuiflora em modelo de inflamação aguda em ratos e pelo ensaio de
ativação/inibição de DCs derivadas de monócitos humanos in vitro, avaliado através dos marcadores de membrana. A
citotoxicidade do extrato foi avaliada pelo método de redução de MTT de células mononucleares em cultura por 1, 24 e
48h. Células incubadas com extrato nas concentrações 600ng/mL e 1200ng/mL durante 24 e 48h apresentaram redução
da viabilidade, contudo o extrato foi considerado viável para a continuidade dos experimentos por não ter havido
inibição em 50% da viabilidade celular. A expressão de CD14 e CD11c confirmam a diferenciação das células geradas
in vitro a partir de monócitos e origem mieloide, respectivamente. Todos os grupos apresentaram HLA-DR,
característica de DCs diferenciadas na presença de GM-CSF e IL-4. Redução de CD40 e aumento de CD1a pelas
concentrações 300 e 600ng/mL indicam possível inibição durante a ativação de DCs. CCR7, CD86 e CD80
apresentaram alta expressão nos grupos tratados com as concentrações 300 e 600ng/mL, características de células
maduras, e redução no grupo tratado com 1200ng/mL, sugerindo que esta concentração pode inibir o processo de
maturação de DCs. Os experimentos conduzidos in vivo não obtiveram resultados significantes.
PALAVRAS-CHAVE: atividade antiinflamatória; células dendríticas; marcadores celulares; Mimosa tenuiflora; ratos.

INTRODUÇÃO
As plantas são capazes de produzir diferentes substâncias responsáveis pelas suas
propriedades medicinais e aromáticas, que atuam de forma direta ou indireta no organismo inibindo
ou ativando importantes alvos moleculares e celulares. Essas plantas são utilizadas na medicina
popular e despertam interesse científico pelas suas atividades biológicas (LAPA et al., 2002).
Na caatinga, uma das espécies de plantas utilizada pela medicina popular é a Mimosa
tenuiflora (Willd.) Poir. da família Fabaceae, subfamília Mimosoideae, popularmente conhecida
como “jurema preta”. A casca do caule é a principal parte da planta utilizada pela população no
tratamento de diversas enfermidades como úlceras gástricas, inflamações, “problemas femininos”
(menorréia, dismenorréia, endometrite), curar infecções, bronquite, tosse, febre, enxaqueca, úlceras
externas, cicatrização e queimaduras (BEZERRA, 2008; ROQUE et al., 2010).
NUNES et al. (2006) afirmam que plantas do gênero Mimosa apresentam flavonoides,
geralmente flavonas e flavanonas como principais compostos fenólicos. Estudos farmacológicos
com extratos de M. tenuiflora mostraram além dos fenóis, presença de compostos como taninos,
antocianinas, antocianidinas, catequinas, esteroides, triterpenoides e saponinas na casca e cerne. Os
alcaloides estiveram presentes apenas na casca. As folhas apresentaram antocianinas, flavonoides e
esteroides (BEZERRA, 2008).
Células dendríticas (DCs) são as principais células apresentadoras de antígeno e é o
componente da respo 1sta imune inata relacionado com a modulação da resposta imune adquirida.
Quando ativadas pelo encontro de um antígeno ou aumento de citocinas pró-inflamatórias, as DCs
passam por um processo de maturação, migrando para os órgãos linfóides secundários, diminuindo
1
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a sua capacidade fagocitária e aumentando a expressão de moléculas necessárias para apresentação
de antígenos capturados, como as moléculas de MHC II, e moléculas coestimuladoras, como CD80
e CD86 e passando a expressar moléculas como CD83. A mudança de expressão de moléculas do
MHC favorece a apresentação dos antígenos capturados no momento de sua ativação para os
linfócitos T naïve.
Sabe-se que monócitos do sangue periférico recebendo estímulos apropriados, podem se
diferenciar in vitro em DCs (SALLUSTO & LANZAVECCHIA, 1994). As células diferenciadas
podem ser caracterizadas fenotipicamente, por meio de marcadores de membranas.
Considerando a importância das DCs no sistema imunológico e que M. tenuiflora tem
sido utilizada na medicina popular como antiinflamatória, esse estudo avaliou a atividade do extrato
etanólico bruto da entrecasca de M. tenuiflora em modelo de inflamação aguda em ratos e a
capacidade em inibir ou ativar células dendríticas geradas in vitro a partir de monócitos humanos.
MATERIAL E MÉTODOS
A entrecasca do tronco de Mimosa tenuiflora foi coletada na zona rural da cidade de
Mossoró-RN em julho de 2010. Um espécime testemunho foi identificado pela equipe do
Laboratório de Ecologia e Sistemática Vegetal do Departamento de Ciências Biológicas – UERN e
depositado (voucher 13599) no Herbário Dárdano de Andrade Lima – MOSS. Após 48h de secagem
em temperatura ambiente, o material foi moído. Em seguida, foi adicionado álcool 92,8% e
mantidos em recipiente adequado durante 72h. A solução obtida foi filtrada e concentrada em
rotaevaporador sob pressão reduzida, obtendo-se 188g de extrato etanólico bruto.

Para o experimento in vivo, o extrato etanólico bruto foi diluído em solução salina 0,9% até as
concentrações de 100, 200 e 400mg/mL. Os animais foram tratados de acordo com a descrição dos grupos:
grupo CP recebeu via intra-peritoneal a solução de dexametasona 2mg/kg; grupo CN recebeu NaCl 0,9%
por gavagem; G1 a dose 100mg/mL, G2 a dose 200mg/mL e G3 a dose 400mg/mL por gavagem. Após 1h
todos os animais receberam uma injeção na cavidade peritoneal de solução de carragenina (300μg/mL) em
solução salina 0,9% para indução de peritonite. Quatro horas após a injeção da carragenina, os animais foram
anestesiados, eutanasiados por deslocamento cervical e injetados 10mL de PBS heparinizado (0,1%) na
cavidade peritoneal. Os fluidos peritoneais foram coletados, homogeneizados e ressuspendidos em líquido de
Turcke para contagem dos leucócitos totais em câmara de Neubauer.

Para os ensaios in vitro, o extrato bruto de M. tenuiflora foi esterilizado através de
filtração com filtro Millipore de 0,22μm e diluído até as concentrações de 300, 600 e 1200ng/mL
em meio de cultura RPMI 1640 suplementado de 10% de soro fetal bovino e 1% de
antibiótico/antimicótico 1000U/mL.
Amostras de sangue foram obtidas de doadores voluntários do Banco de Sangue do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, São Paulo-SP, com anticoagulante a partir de câmara de
leucorredução pós coleta de plaquetas por aférese no equipamento Trima Accel (Caridian BCT). As
células mononucleares foram separadas por gradiente de densidade (Ficoll), ressuspensas e
cultivadas em placas contendo meio de cultura RPMI 1640 em incubadora com atmosfera contendo
5% de CO2 a 37ºC onde permaneceram overnight até a remoção das células não aderentes (CNAs).
As células aderentes foram então cultivadas em meio RPMI 1640 suplementado de 10% de soro
fetal bovino e 1% de antibiótico/antimicótico e citocinas (50ng/mL de GM-CSF e 50ng/mL de IL4). Ao quinto dia de cultura, citocinas (10ng/mL de GM-CSF; 10ng/mL de IL-4; 10ng/mL de TNFα; 10ng/mL de IL1-β; 10ng/mL de IL-6) foram adicionadas aos poços (grupos controle e
tratamentos). Os grupos tratados receberam extrato de Mimosa tenuiflora nas concentrações 300,
600 e 1200ng/mL e grupo controle (mDC) apenas meio RPMI 1640 suplementado de 10% de soro
fetal bovino e 1% de antibiótico/antimicótico. Um grupo sem ativação (iDC) recebeu apenas meio
de cultura e citocinas GM-CSF e IL-4. As células permaneceram em incubadora até o sétimo dia de
cultura.
As células recuperadas foram marcadas para determinação do fenótipo de membrana
com anticorpos monoclonais comerciais específicos para as moléculas de superfície: CD1a
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(marcador de DCs imaturas), CD11c (marcador de monócitos, macrófagos e DCs mieloides), CD14
(marcador de monócitos e macrófagos, também presentes em DCs), CD80 (molécula
coestimuladora), CD86 (molécula coestimuladora), CD83 (marcador de DC madura/ativada), CCR7
(receptor de quimiocina), CD40 (células dendríticas ativadas) e HLA-DR (MHC classe II). As
análises foram feitas (10.000 eventos) no citômetro de fluxo (FACS Canto II), usando-se o software
FACSDiva.
A citotoxicidade foi avaliada pelo método de MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difetil
tetrazólico) onde PBMCs obtidas de doadores, como descrito anteriormente, foram incubadas por 1,
24 e 48h a 37ºC com extrato de M. tenuiflora nas concentrações 300, 600 e 1200ng/mL. Ao término
da incubação, MTT (5mg/mL) foi adicionado aos poços e as culturas mantidas na incubadora por
4h. Para solução de bloqueio, foi utilizado HCl 0,1N com 10% SDS. Após 18h (overnight), a
atividade metabólica das células pela redução de MTT foi analisada pela absorbância corresponde a
cada grupo em leitor de ELISA em filtro de 550nm.
Os dados foram analisados por ANOVA de uma via seguido de teste de comparação de
Dunnet, sendo considerada diferença significativa para p < 0,05. Os resultados foram apresentados
como média ± SEM (erro padrão da média).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diversas espécies da caatinga são utilizadas como recurso terapêutico por muitas
comunidades. Mesmo os produtos naturais podem ser tóxicos e necessitam de estudos para revelar
sua eficácia e possível toxicidade. Dentre os métodos de avaliação de citotoxicidade in vitro, o teste
de redução de MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difetil tetrazólico) avalia a capacidade da enzima
succinato desidrogenase de reduzir o substrato MTT a cristais de formazan na mitocôndria da
célula.
Nesse estudo avaliamos o potencial citotóxico in vitro do extrato bruto etanólico de M.
tenuiflora nas concentrações 300, 600 e 1200ng/mL sobre células mononucleares de sangue
periférico humanas em cultura por 1, 24 e 48h. Os resultados mostram que a atividade das células
incubadas por 1h com o extrato de M. tenuiflora nas concentrações testadas foi maior que a
atividade exibida pelo grupo controle (meio sem extrato). No entanto, as células cultivadas na
presença do extrato nas concentrações 600 e 1200ng/mL durante 24h em cultura exibiram redução
da atividade celular quando comparadas ao grupo controle (Figura 1). O mesmo efeito foi
observado na placa incubada durante 48h. Embora tenha havido redução na atividade celular dos
grupos 600 e 1200ng/mL, o extrato foi considerado viável para a continuidade dos experimentos,
pois não diminuiu a viabilidade de, pelo menos, 50% das células disponíveis.
No experimento in vivo, as células removidas da cavidade peritoneal dos animais foram
contadas e não houve diferença significativa entre os grupos tratados e controle (dados não
mostrados).
Células dendríticas são APCs essenciais para o início da resposta imune efetora. A
classificação de DCs conforme sua maturação está relacionada com sua função de captura,
processamento e apresentação de antígenos. Para que possam desempenhar este papel de estímulo
de linfócitos T, as DCs precisam passar por um processo de maturação, uma vez que, quando
permanecem em estágio imaturo, não são capazes de apresentar os antígenos de forma adequada.
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Figura 1 – Avaliação da viabilidade de células mononucleares cultivadas na presença de extrato etanólico bruto de M.
tenuiflora pelo método de redução de MTT. As células foram incubadas com extrato nas concentrações 300, 600 e
1200ng/mL durante os tempos de 1, 24 e 48h. Leitura da absorbância medida a 550nm. Dados representados como
porcentagem da viabilidade celular.

Quando imaturas as DCs ficam localizadas estrategicamente em tecidos que
representam rotas de entrada de microrganismos (como a pele e a superfície mucosa), onde elas
monitoram continuamente o ambiente através da internalização de partículas e produtos solúveis
(BANCHEREAU & STEINMAN, 1998).
Células dendríticas maduras podem ser encontradas na circulação sanguínea e linfática,
com uma população que representa principalmente DCs em processo de emigração dos órgãos
periféricos para os órgãos linfóides secundários (HART, 1997). A maturação de DCs está associada
a uma redução de sua capacidade endocítica, aumento na produção de citocinas inflamatórias e
aquisição da capacidade de migração. Tal alteração permite que as DCs que capturaram antígenos
dirijam-se aos tecidos linfóides onde são capazes de recrutar outras DCs e linfócitos T naïve.
De modo geral, descreve-se que DCs presentes nos tecidos num estado
incompletamente maduro, quando internalizam o antígeno através de receptores envolvidos no
reconhecimento de padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs), recebem sinais de
ativação para desencadear uma resposta linfocitária (CARMO, 2008). Após maturação, as DCs
mudam o padrão de síntese de receptores de citocinas, aumentando expressão de CCR7 (ligante de
SLC, secretada em órgãos linfóides secundários), além do aumento da expressão de MHC II,
moléculas coestimuladoras, como CD80 e CD86, e expressão de CD83 na superfície destas células.
Durante a resposta inflamatória, os monócitos são atraídos por substâncias produzidas
localmente e atravessam o endotélio interagindo com moléculas de adesão, incluindo CD11c na
superfície dos próprios monócitos. Quando nos tecidos, esses monócitos diferenciam-se em
macrófagos residentes ou células dendríticas imaturas, que podem fagocitar os antígenos. Essa
capacidade fagocítica das DCs pode ser mediada por receptores da superfície celular (SALLUSTO
et al., 1999).
Para avaliar o efeito do extrato etanólico bruto de M. tenuiflora sobre a diferenciação de
células dendríticas geradas a partir de PBMCs, moléculas de superfície foram caracterizadas por
citometria de fluxo. As células foram analisadas quanto aos parâmetros tamanho (FSC) e
granulosidade (SSC) para exclusão de restos celulares ou células pequenas que não condizem com
as características morfológicas de DCs.
Todos os grupos apresentaram alta expressão de CD11c e MFI semelhante (dados não
mostrados). As DCs que apresentam expressão do marcador CD11c são de maneira geral chamadas
de DCs mieloides.
A presença de CD14 em todos os grupos, molécula característica de monócitos,
confirma diferenciação de DCs a partir de células CD14+. Células dendríticas quando cultivadas em
meio RPMI 1640 suplementado de 10% de soro fetal bovino e 1% de antibiótico/antimicótico
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também apresentam CD14+. Já a expressão de HLA-DR, molécula identificada como sendo MHC
de classe II, confirma a maturação/ativação de DCs na presença de GM-CSF e IL-4, uma vez que
DCs ativadas apresentam esse marcador, sendo MFI maior em células maduras (dados não
mostrados).
Com relação a CD40, os resultados mostram uma redução na expressão desta molécula
nas células tratadas com o extrato em relação ao grupo mDC (Figura 2), indicando uma possível
inibição na ativação destas células. Enquanto MFI para esta mesma molécula no grupo tratado com
a concentração de 600ng/mL foi semelhante ao grupo mDC (Figura 3) e as células tratadas com
1200ng/mL de extrato semelhante a iDC. A expressão de CD40 é característica de célula madura. A
partir disto, poderíamos sugerir uma inibição na ativação de células dendríticas, confirmada pelo
aumento na expressão de CD1a (Figura 4), característico de DCs imaturas, de células tratadas em
relação ao grupo mDC (células maduras não tratadas com extrato de M. tenuiflora). Vale ressaltar,
entretanto, que resultados adicionais são necessários para confirmar tais hipóteses, uma vez que não
foi possível observar diferença estatisticamente significativa entre os valores obtidos.

Figura 2 – Expressão do marcador CD40 para as
células dendriticas analisadas por citômetro de fluxo
após diferenciação a partir de monócitos. iDC (DC
imatura), mDC (DC ativada sem a presença de extrato).
Os grupos mDC300, mDC600 e mDC1200 referem-se
às células ativadas na presença do extrato etanólico
bruto de M. tenuiflora nas concentrações 300, 600 e
1200ng/mL respectivamente. Média ± SEM.

Figura 3 – Mediana da intensidade de fluorescência de
CD40. iDC (DC imatura), mDC (DC ativada sem a
presença de extrato). Os grupos mDC300, mDC600 e
mDC1200 referem-se às células ativadas na presença
do extrato etanólico bruto de M. tenuiflora nas
concentrações 300, 600 e 1200ng/mL respectivamente.
Média ± SEM.

A análise da expressão do CCR7 (receptor de quimiocina responsável pela migração de
células dendríticas ativadas para órgãos linfóides secundários), por sua vez, demonstrou um
aumento gradativo nos grupos tratados com extrato nas concentrações de 300 e 600ng/mL (Figura
6) em relação à mDC, enquanto que o grupo tratado com a concentração 1200ng/mL apresentou
quantidade de células positivas semelhantes às células imaturas. Em relação ao MFI desse mesmo
marcador, houve possível redução das células consideradas maduras (grupos mDC, mDC300,
mDC600 e mDC1200) quando comparadas as iDC (Figura 7).
Além disso, os resultados mostraram uma alta expressão de CD83 em todos os grupos,
característica de células dendríticas maduras. Contudo, MFI mais expressivo foi no grupo tratado
com extrato na concentração 600ng/mL em relação aos grupos de células maduras não tratadas e
células imaturas (dados não mostrados).
A ativação de DC também é caracterizada pelo aumento de expressão das moléculas
coestimuladoras CD80 e CD86. Os experimentos demonstraram aumento de células positivas para
CD80 (Figura 8) nos grupos de células tratadas com extrato de M. tenuiflora nas concentrações 300
e 600ng/mL em relação ao grupo controle de mDC e iDC, e redução no grupo tratado com a
concentração 1200ng/mL. Para CD86, todos os grupos apresentaram alta expressão de células
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positivas (Figura 10). Quanto ao MFI, o grupo mDC600 mostrou-se maior em relação a mDC e iDC
para CD80 (Figura 9) e CD86 (Figura 11).

Figura 4 – Expressão do marcador CD1a para as
células dendriticas analisadas por citômetro de fluxo
após diferenciação a partir de monócitos. iDC (DC
imatura), mDC (DC ativada sem a presença de extrato).
Os grupos mDC300, mDC600 e mDC1200 referem-se
às células ativadas na presença do extrato etanólico
bruto de M. tenuiflora nas concentrações 300, 600 e
1200ng/mL respectivamente. Média ± SEM.

Figura 5 – Mediana da intensidade de fluorescência de
CD1a. iDC (DC imatura), mDC (DC ativada sem a
presença de extrato). Os grupos mDC300, mDC600 e
mDC1200 referem-se às células ativadas na presença
do extrato etanólico bruto de M. tenuiflora nas
concentrações 300, 600 e 1200ng/mL respectivamente.
Média ± SEM.

Figura 6 – Expressão do marcador CCR7 para as
células dendriticas analisadas por citômetro de fluxo
após diferenciação a partir de monócitos. iDC (DC
imatura), mDC (DC ativada sem a presença de extrato).
Os grupos mDC300, mDC600 e mDC1200 referem-se
às células ativadas na presença do extrato etanólico
bruto de M. tenuiflora nas concentrações 300, 600 e
1200ng/mL respectivamente. Média ± SEM.

Figura 7 – Mediana da intensidade de fluorescência de
CCR7. iDC (DC imatura), mDC (DC ativada sem a
presença de extrato). Os grupos mDC300, mDC600 e
mDC1200 referem-se às células ativadas na presença
do extrato etanólico bruto de M. tenuiflora nas
concentrações 300, 600 e 1200ng/mL respectivamente.
Média ± SEM.

A espécie Mimosa tenuiflora é citada na literatura como planta medicinal utilizada no
tratamento de processos inflamatórios. Com o ensaio de ativação/inibição de células dendríticas
geradas in vitro de PBMCs, verificamos que quando cultivadas nas concentrações 300 e 600ng/mL
do extrato etanólico bruto, as DCs geradas apresentam características de células dendríticas
maduras para a maioria dos marcadores analisados, enquanto que as células tratadas com a
concentração 1200ng/mL, características de células dendríticas imaturas.
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Figura 8 – Expressão do marcador CD80 para as
células dendriticas analisadas por citômetro de fluxo
após diferenciação a partir de monócitos. iDC (DC
imatura), mDC (DC ativada sem a presença de extrato).
Os grupos mDC300, mDC600 e mDC1200 referem-se
às células ativadas na presença do extrato etanólico
bruto de M. tenuiflora nas concentrações 300, 600 e
1200ng/mL respectivamente. Média ± SEM.

Figura 10 – Expressão do marcador CD86 para as
células dendriticas analisadas por citômetro de
fluxo após diferenciação a partir de monócitos. iDC
(DC imatura), mDC (DC ativada sem a presença de
extrato). Os grupos mDC300, mDC600 e mDC1200
referem-se às células ativadas na presença do
extrato etanólico bruto de M. tenuiflora nas
concentrações
300,
600
e
1200ng/mL
respectivamente. Média ± SEM.
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Figura 9 – Mediana da intensidade de fluorescência de
CD80. iDC (DC imatura), mDC (DC ativada sem a
presença de extrato). Os grupos mDC300, mDC600 e
mDC1200 referem-se às células ativadas na presença
do extrato etanólico bruto de M. tenuiflora nas
concentrações 300, 600 e 1200ng/mL respectivamente.
Média ± SEM.

Figura 11 – Mediana da intensidade de
fluorescência de CD86. iDC (DC imatura), mDC
(DC ativada sem a presença de extrato). Os grupos
mDC300, mDC600 e mDC1200 referem-se às
células ativadas na presença do extrato etanólico
bruto de M. tenuiflora nas concentrações 300, 600 e
1200ng/mL respectivamente. Média ± SEM.

Outros ensaios serão necessários para elucidar tais efeitos, no entanto, nossos
resultados iniciais sugerem que a concentração maior testada (1200ng/mL) pode inibir o
processo de maturação de células dendríticas.
CONCLUSÃO
Nossos resultados preliminares permitem concluir que o extrato etanólico bruto de
M. tenuiflora nas concentrações 300 e 600ng/mL exibiu uma possível estimulação da ativação
de células dendríticas derivadas de monócitos humanos in vitro, evidenciada pelo aumento da
expressão de HLA-DR, CCR7, CD83, CD80 e CD86.
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As células cultivadas com extrato na concentração de 1200ng/mL demonstraram
características semelhantes às células imaturas para a maioria dos marcadores analisados,
indicando uma possível atividade de inibição da maturação/ativação de DCs.
Experimentos adicionais já estão sendo conduzidos com intuito de repetir os
procedimentos já realizados e obter resultados mais conclusivos.
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AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DA RESPOSTA IMUNE DE INDIVÍDUOS
RESIDENTES EM ÁREAS DE CONTAMINAÇÃO POR METAIS PESADOS NA CIDADE
DE MOSSORÓ-RN

Israelly Viana de Sena1; Joyce Maria Valcácio2; Dayseanne Araujo Falcão3.
RESUMO: Um estudo realizado por CASTRO et al 2009, visou à obtenção de parâmetros físicos, químicos e
biológicos indicadores da qualidade da água do rio Apodi/Mossoró. Neste trabalho destacaram-se pontos impactados
negativamente, onde a qualidade da água é muito ruim, apresentando concentrações elevadas de metais pesados. No
organismo os metais pesados são bastante tóxicos, possuindo um potencial altamente mutagênico. Este estudo teve
como meta avaliar parâmetros da resposta imune de indivíduos residentes em áreas contaminadas por metais pesados no
trecho urbano do rio, bairros Paredões e Barrocas, e no trecho ainda não poluído do rio, bairro Bom Jesus. Para tanto,
35 indivíduos de cada bairro foram submetidos a uma entrevista semi-estruturada versando sobre suas condições gerais
de saúde, nível sócio-econômico e perfil de utilização do rio e de seus recursos, além de consentirem com a coleta de
uma amostra de 3 ml de sangue periférico para contagem de leucócitos. Foi observado que os participantes apresentam
um quadro geral saudável, com apenas 40% destes queixando-se de males que, a princípio não têm ligação com a
poluição ambiental. Foi encontrado também um perfil de independência em relação aos recursos do rio, com apenas
33%, 12% e 8% dos participantes moradores dos bairros Bom Jesus, Paredões e Barrocas, respectivamente, afirmando
fazerem uso de tais recursos. As amostras de sangue avaliadas não apresentaram qualquer alteração significativa em
relação à faixa de referência estabelecida.1

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Imune; Poluição; Metais Pesados.

INTRODUÇÃO

Segundo IGNATUS (2009), o desenvolvimento e a qualidade ambiental estão
geralmente interligados. O impacto ambiental é resultado do número de pessoas que vivem em uma
área, bem como a sua riqueza e as tecnologias aplicadas (EHRLICH & HOLDREN, 1972). Isto
implica que o tamanho da ameaça a um ecossistema pode estar ligado ao tamanho da população e a
utilização dos recursos por ela mesma.
Um estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, intitulado
“Projeto Rio Apodi/Mossoró: Integridade Ambiental a Serviço de Todos”, visou à obtenção de
parâmetros físicos, químicos e biológicos indicadores da qualidade da água do rio Apodi/Mossoró,
de risco á saúde humana e de problemas de poluição e contaminação. Neste estudo foram
delineados pontos, onde, levaram em consideração possíveis ações de impactos ambientais,
causados pelo homem devido ao uso e ocupação do solo, para diversas atividades. Na região urbana
de Mossoró destacaram-se pontos impactados negativamente, onde a qualidade da água é muito
ruim, apresentando concentrações elevadas de metais pesados (CASTRO et al., 2009).
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Os metais pesados representam uma classe de poluentes ambientais altamente tóxicos,
muitos deles, surgem como subprodutos industriais, e possuem um i potencial altamente mutagênico.
Os cátions metálicos são capazes de catalisar a produção de espécies reativas de oxigênio, bem
como provocar uma série de alterações na estrutura macromolecular, alterando a função celular. O
potencial patológico está intimamente relacionado com sua capacidade de formar ligações fortes.
Dentro da célula, o potencial de ligação dos metais pesados possui uma capacidade de alteração
conformacional das moléculas, traduzindo proteínas e ácidos nucléicos alterados (KAREEM, 2004).
O sistema imunológico dos animais e do homem é extremamente complexo (KOLLER,
1982). Seu principal objetivo é reconhecer os organismos invasores, impedindo sua disseminação e
finalmente eliminá-los do corpo. Ele consiste em milhões de células, que interagem com o agente
infeccioso para combatê-lo. As células responsáveis pela resposta imune inata e adaptativa são
glóbulos brancos ou leucócitos. Ao defender o corpo contra patógenos, os leucócitos cooperam uns
com os outros primeiramente para reconhecer os microrganismos como invasores, e então para
destruí-los (PARHAM et AL, 2001).
Sabendo que os metais representam poluentes ambientais altamente tóxicos (KAREEM,
2004), e que a resposta imune sofre influencia negativa em indivíduos que tenham contato com
metais pesados (DANTAS, 1994), o objetivo desse trabalho foi avaliar os parâmetros da resposta
imune em indivíduos residentes em áreas contaminadas por metais pesados na cidade de MossoróRN.

MATERIAIS E MÉTODOS

O local de estudo foi definido a partir de um trabalho de pesquisa realizado pela
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, um projeto intitulado “Rio Apodi/Mossoró:
Integridade Ambiental a Serviço de Todos”, que visou à obtenção de parâmetros físicos, químicos e
biológicos indicadores da qualidade da água do rio Apodi/Mossoró, de risco á saúde humana e de
problemas de poluição e contaminação. O estudo indicou a presença de esgotos sem tratamento e de
fezes de animais sendo liberados no leito do rio. Na região urbana de Mossoró destacaram-se pontos
impactados negativamente, onde a qualidade da água é muito ruim, apresentando concentrações
elevadas de metais pesados (CASTRO et al., 2009), sendo estes: o P17, no centro, barragem
próxima ao colégio GEO e o ponto P16, no final do rio, Montante da barragem das Barrocas. Um
detalhe importante em relação ao ponto P16 é que se trata de uma área bastante comercial,
consequentemente, muito pouco residencial, em que não há UBS de atendimento a esse bairro.
Assim, as amostras foram coletadas no trecho seguinte, mais abaixo do rio, que fica localizado no
bairro paredões, mas que pela proximidade com o ponto original e por localizar-se no sentido
descendente do rio mantém as mesmas características de contaminação ambiental. Foram utilizadas
como grupo controle negativo, as amostras da população ocupante de um ponto onde não foi
encontrada a contaminação por metais pesados, o P12, Ponte do Genésio. A ausência de
contaminação se deve, provavelmente, ao fato de que este ponto está localizado na região em que o
rio adentra a cidade, não tendo havido, portanto, contaminação por esgotos, dejetos dos criatórios de
animais, entre outras atividades possivelmente danosas ao ambiente executadas pelo homem.
O público-alvo foi formado pelos moradores dos pontos descritos acima. A escolha dos
participantes foi feita a partir dos critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídos indivíduos
maiores de 18 anos e que residem no bairro há mais de 2 anos. E excluídos aqueles que se
recusassem a assinar o TCLE, ou mesmo a ceder a amostra de sangue.
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Tendo em vista que não é possível saber o número exato de indivíduos que moram nos
pontos há no mínimo 2 anos, foi usada a seguinte fórmula estatística N=1/E2. Com essa fórmula
pode-se obter um número de indivíduos que precisamos para a análise (N), admitindo uma
porcentagem de erro para essa análise (E). Então para a análise dos sujeitos total da pesquisa, foi
admitido um erro de 10% ou 0,01. Onde o cálculo final nos indica a avaliar 105 indivíduos, sendo
35 em cada ponto.
A coleta de dados via questionário e a coleta da amostra biológica foi realizada nas
residências dos sujeitos da pesquisa com o auxilio de uma técnica de enfermagem e uma agente de
saúde, entre os meses de Junho a Setembro de 2011, observando os critérios já descritos.
Inicialmente foram realizadas visitas de esclarecimento para os moradores, com o
acompanhamento do agente de saúde daquela área, onde foi apresentado o projeto, e os mesmos
convidados a participar e assinar o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE), afirmando
que concordavam com a coleta dos dados e da amostra biológica. A coleta dos dados foi realizada
no mesmo dia para aqueles que aceitaram o convite, onde foram feitas perguntas constantes de um
roteiro de entrevista semi-estruturada, a fim de obter informações como idade e sexo, estado geral
de saúde, a condição sócio-econômica, hábitos de uso do rio (como banho e pesca ou se consumo
de peixes ou outros animais que vivem no leito do rio) e sobre o grau de consciência em relação às
consequências da poluição do rio sobre a saúde dos ribeirinhos. Após a obtenção dos dados do
questionário, foi feito o agendamento da coleta de amostra biológica para uma data subsequente.
Foram utilizados 35 indivíduos de cada ponto da cidade sendo um total de 105
indivíduos, maiores de 18 anos, da cidade de Mossoró-RN, residentes nas áreas contaminadas por
metais pesados, já estabelecidas segundo CASTRO e colaboradores (2009) há, no mínimo, dois
anos. Foram coletados, em seringa estéril, aproximadamente 3 ml de sangue periférico que
posteriormente foram acondicionados em tubos coletores, etiquetados e conservados em gelo, e
levados para o Laboratório de Análise Clinicas do Hospital Regional Tarcísio Maia para a
realização de algumas análise e posteriormente para o laboratório Parasitologia e Microbiologia
do Departamento de Ciências Biológicas, na UERN, para a avaliação de outros parâmetros.
A contagem de leucócitos foi realizada no laboratório de análises clínicas do Hospital
Regional Tarcísio Maia com o auxilio de um contador automático hematológico tipo CC550 para
sete parâmetros.
No momento da coleta foi feito um esfregaço do sangue em lâmina histológica, que foi
posteriormente corado em panótipo rápido. Esta lâmina foi levada para o microscópio para
observação, sendo usada para informar as quantidades relativas dos diferentes tipos de leucócitos no
sangue periférico, mais conhecida por contagem diferencial de leucócitos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na análise dos questionários podemos observar que houve uma maior participação de
moradores do sexo feminino em todos os bairros, isso por que os horários das visitas eram quase
sempre no período da manhã, horário onde há um maior número de donas de casas, e a maioria dos
homens ainda se encontra trabalhando. As idades variaram bastante, todos maiores de 18 anos.
Quando perguntados sobre a presença de problemas de saúde a maioria, sendo mais de 60%
responderam que são saudáveis, e o restante possuem problemas de saúde que não possuem ligação
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aparente com doenças causadas por poluição ambiental, sendo os problemas de saúde mais
frequentemente citados a hipertensão, o diabetes, a anemia, a osteoporose e a gastrite (Figura 1).

Figura 1: Gráfico ilustrativo da porcentagem de entrevistados que se queixaram ou não de serem portadores de algum
tipo de problema de saúde. Dados referentes a 105 indivíduos entrevistados.

Com relação à intensidade de uso do rio, pudemos observar que em todos os bairros
o número de ribeirinhos que não usam o rio para qualquer atividade é bem maior, do que aqueles
que ainda possuem atividade ou dependem do rio para o seu sustento. Na Figura 2, podemos
observar que o bairro Bom Jesus possui uma porcentagem maior de usuários, se comparado com os
outros locais estudados, bairros Paredões (Figura 3A) e Barrocas (Figura 3B). Isto se deve,
provavelmente, ao fato de que aquele bairro ainda possui características de zona rural, sendo um
local onde o rio ainda não entrou na cidade, e, por isso com menor concentração de poluentes.
Ainda assim, apenas 33% do total de entrevistados usam o rio para atividades pessoais, 25% para
banho e 8% para pesca, enquanto 67% não usam para qualquer atividade. Como já mencionado
anteriormente, nos bairros de Paredões e Barrocas, Figura 3, podemos observar que a porcentagem
de moradores que não usam o rio para qualquer atividade é bastante alta, 88% e 92%,
respectivamente. Este fato torna-se ainda mais interessante quando pensamos que, muitas vezes, o
rio fica localizado nos quintais de suas casas. Segundo CASTRO e colaboradores (2009) a
intensidade da poluição tende a aumentar a medida que o rio adentra a cidade, pois aumenta a
incidência de esgotos e outros dejetos que são jogados sem tratamento diretamente no rio. Tal
afirmação seria a possível justificativa para o fato de os moradores desses últimos bairros
diminuírem tão drasticamente a intensidade de uso do rio para atividades pessoas ou subsistência,
uma vez que estas são áreas onde há maiores concentrações de poluentes Ainda assim, 6% dos
entrevistados no bairro Paredões usam o rio para pesca e outros 6% par banho, enquanto nas
Barrocas essa porcentagem é de 4% para banho e outros 4% para pesca.

Figura 2: Gráfico ilustrativo da porcentagem de moradores do bairro Bom Jesus que usam o rio pra alguma atividade,
como banho e pesca. Dados referentes a 35 indivíduos entrevistados.
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Figura 3: Gráfico ilustrativo da porcentagem de moradores do bairro Paredões (A) e Barrocas (B) que usam o rio para
alguma atividade, como banho e pesca. Dados referentes a 35 indivíduos entrevistados.

Quando perguntados sobre o consumo de peixe ou outros animais que vivem no leito do
rio pudemos observar que o bairro que possui maior número de moradores que ainda se alimentam
do peixe do rio é o bairro Bom Jesus, num total de 55% dos entrevistados (Figura 4). Além do
peixe, outros animais que vivem no leito do rio também foram citados como galinha e pato.
Pudemos observar também que uma porcentagem ainda maior dos moradores dos bairros Paredões
(74%) e Barrocas (54%) não consome peixe nem qualquer outro animal que viva no leito do rio
(Figura 5). Uma possível justificativa para este perfil de comportamento poderia estar ligada ao
fato de que nestes locais o rio já apresenta claros sinais de poluição, incluindo a contaminação por
metais pesados identificada através do projeto “Rio Apodi/Mossoró: Integridade Ambiental a
Serviço de Todos”, de modo que as pessoas instintivamente diminuem o contato com o rio e
derivados.

Figura 4: Gráfico ilustrativo da porcentagem de moradores dos bairros Bom Jesus que consomem peixes ou outros
animais que vivem no leito do rio. Dados referentes a 35 indivíduos entrevistados.

A)

B)
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Figura 5: Gráfico ilustrativo da porcentagem de moradores dos bairros Paredões (A) e Barrocas (B) que consomem
peixes ou outros animais que vivem no leito do rio. Dados referentes a 35 indivíduos entrevistados em cada bairro.

Já em relação ao nível sócio-econômico, pudemos observar que a renda familiar dos
ribeirinhos, correspondentes aos bairros Paredões, Bom Jesus e Barrocas (Figuras 6 e 7,
respectivamente), se manteve maior do que um salário mínimo, em alguns momentos até mesmo
maior que três salários. Tal realidade pode servir de subsídio para explicar o baixo índice de
dependência do rio na tentativa de suprir as necessidades pessoais (banho, água potável, etc) e de
subsistência (pesca, etc), observado na grande maioria dos participantes da pesquisa.

A)

B)

Figura 6: Gráfico ilustrativo do nível da Renda Familiar dos ribeirinhos do bairro Paredões (A) e Bom Jesus (B). Dados
referentes a 35 indivíduos entrevistados em cada bairro.

Figura 7: Gráfico ilustrativo do nível da Renda Familiar dos ribeirinhos do bairro Barrocas. Dados referentes a 35
indivíduos entrevistados.

A fim de avaliar o sistema imune dos participantes da pesquisa e avaliar se a poluição
do rio por metais pesados havia causado algum tipo de alteração nos seus parâmetros normais foram
feitas coletas de amostras de sangue (3 ml) e foi avaliada a concentração total dos leucócitos
presentes nessas amostras (resultado não mostrado). Foram coletadas amostras de doze indivíduos
moradores do bairro Bom Jesus, local em que o rio ainda não exibe contaminação e,
consequentemente local em que os moradores serão considerados como controle normal em relação
aos demais bairros. Como esperado, não foi encontrada qualquer alteração significativa na
contagem de leucócitos desses indivíduos quando em comparação com a faixa de normalidade
estabelecida (3.5 – 10.0 x 103 células/mm3). O processo de coleta das demais amostras ainda está
em andamento, uma vez que o longo processo de paralisação das atividades acadêmicas prejudicou
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os agendamentos das coletas, entretanto muito em breve esperamos ter todas as amostras coletadas.
Todavia, vale ressaltar que, diante do comportamento observado na grande maioria dos
participantes em relação à baixa intensidade de uso do rio e de seus recursos, muito provavelmente
o perfil de normalidade dos parâmetros da resposta imune irá se estender para os demais
participantes do projeto, mesmo os residentes nos bairro Paredões e Barrocas, onde o rio já exibe
graves sinais de contaminação.

CONCLUSÃO

Diante dos dados obtidos podemos perceber que a maioria dos participantes se
considera saudável, em torno de 60%. Os demais indivíduos apresentaram queixas de diferentes
patologias, como hipertensão, diabetes, anemia, osteoporose e gastrite, entretanto sem qualquer
ligação aparente com a poluição detectada no rio. Percebe-se também um claro perfil de
independência em relação ao uso do rio para atividades pessoais (banho, etc) ou de subsistência
(pesca, etc), com apenas 33%, 12% e 8% dos participantes, moradores dos bairros Bom Jesus,
Paredões e Barrocas, respectivamente, tendo afirmado fazer uso dos recursos do rio ou de suas
águas para alguma atividade. Como se pode perceber, o nível de independência aumenta nos bairros
onde o rio tem o seu nível de poluição intensificado, o que poderia ser explicado por uma tentativa
instintiva dos moradores de se manter distante de um possível agente causador de danos à saúde. A
análise da renda dos moradores de todos os bairros nos mostrou que uma grande parte dos
ribeirinhos possui trabalhos fixos, não dependendo do rio para seu sustento, com renda mensal
acima de um salário mínimo, dado que corrobora o perfil de independência em relação aos recursos
do rio. Adicionalmente, podemos perceber que, nas amostras de sangue analisadas, não foi
encontrada qualquer alteração na contagem de leucócitos do sangue periférico, confirmando o
estado geral de saúde declarado pelos participantes, bem como, a princípio e como esperado a
predominância de indivíduos sem alterações da resposta imune em local onde não foi detectada
contaminação por metais pesados no rio.

AGRADECIMENTOS
Ao laboratório de Analise clínicas do Hospital Regional Tarcísio Maia, bem como os
bioquímicos e todos os seus funcionários, ás Unidades básicas de Saúde, dos bairros Bom Jesus,
Barrocas e Paredões, gratas a todas as gerentes de saúde, enfermeiras e agentes de saúde dessas
unidades.
Ao PIBIC-UERN pela concessão da bolsa voluntária, e todos os voluntários que aceitaram
participar do projeto.

REFERÊNCIAS

IGNETIUS, A. The impacts of anthropogenic on the environment in Ningeria. Journal of
Environmental Magement, v. 90, n. 3, p. 1422-1426, 2009.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

82

EHRLICH & HOLDREN, 1972. A bulletin dialogue on the closing. Bulletin of the atomic
scientists, v. 29, n. 5, p. 16-27, 1972.
CASTRO, S. et al. Rio Apodi/Mossoró: integridade ambiental a serviço de todos. UERN. (2009)
KAREEM, M. et al. Pertubation in nucleosome structure fron heavy metal association. Nucleic
Acids research, p. 1-11, 2010.
PARHAM, P. O sistema imune; trad. Ane Rose Bolner. Porto Alegre: Artmed, 2001, p.1-30.
KOLLER, L D. In vitro Assessment of Humoral Immunity Following Exposure to Heavy Metals.
Environmental Health Perspective. v. 43, p. 37-39, 1982.
ABBAS, A. K. et al. Imunologia celular e molecular; 6ª ed, Rio de Janeiro; Elsevier, 2008, p.113136.
DANTAS, D. Parâmetros da resposta imunológica em trabalhadores expostos ao mercúrio. 1994. 84
f. (Mestrado em Farmacologia)- Faculdade de Ciências Médicas, UNICAMP. 1994.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

83

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E ESTABILIDADE TEMPORAL DE
ECODIESEIS B5 OBTIDOS DE BIODISEIS DE GIRASSOL E ALGODÃO.

PINTO, Vasco de Lima.; 1 OLIVEIRA, Francisco Adriano Góis de.; 1 SOUZA, Luiz Di. 2 SANTOS,
Anne Gabriella Dias. 3
RESUMO
O projeto a preparou e determinou as propriedades físico-químicas de ecodieseis (B5) preparados com
biodieseis sintetizados com óleos de girassol e algodão e verificou suas qualidades, bem como acompanhou as possíveis
alterações da qualidade destes materiais em função do tempo de estocagem a temperatura ambiente. Foram analisadas
as propriedades físico-químicas, densidade, tensão superficial, índice de acidez, água e sedimentos, índice de iodo, e
índice de saponificação..Os resultados foram comparados com valores padronizados no país e internacionalmente e
analisados em função da composição e estruturas das diferentes matérias primas usadas na síntese do biodiesel. Com os
resultados obtidos pode-se concluir que os ecodieseis analisados sofrem modificações sensíveis nos sete primeiros
meses de estocagem com a quebra dos compostos iniciais e formação de novos compostos maiores. O processo está
relacionado com a quantidade de ligações duplas presentes e as suas reorganizações depois do processo oxidativo,
dando origem a novas moléculas mais flexíveis e acidas. Desta forma o ecodiesel de algodão é mais estável a estas
alterações que o de girassol devido à menor quantidade de ligações duplas presentes nos seus principais ácidos graxos.
Mesmo com as modificações que ocorreram nas propriedades densidade, acidez e água e sedimentos os valores
encontrados continuam dentro dos limites da legislação permitidos pela ANP para biodiesel indicando que os
combustíveis podem ser estocados sem problemas por períodos de até um ano.
Palavras chaves: Biodiesel, Ecodiesel, Estabilidade temporal, Propriedades Físico-Químicas.

INTRODUÇÃO
Segundo Knothe et al (2006) “na década de 1970, o mundo viveu uma grande crise
energética, em conseqüência do aumento brusco no preço do petróleo, tornando-se consciente da
sua dependência do “ouro negro”. Desta forma vem-se trabalhando no sentido de produzir e
aperfeiçoar novas fontes energéticas, dando-se preferência á aquelas que também sejam
ecologicamente corretas, como a energia solar, a energia eólica, e a biomassa”. Dentre as várias
possibilidades de combustíveis renováveis se encontram os biodieseis, combustíveis produzidos a
partir de graxas animais (banha ou sebo animal) e óleos vegetais, sendo que a maior parte do
biodiesel produzido no mundo hoje é derivado dos óleos de soja e canola (Canakci et al 2001),
porém, segundo Parente (2003), todos os óleos vegetais podem ser transformados em biodiesel. O
biodiesel apresenta muitas vantagens como ser renovável, praticamente livre de enxofre,
biodegradável, ter alta lubricidade, socialmente correto e eficiente como aditivo. Além disso, o
biodiesel reduz 78% das emissões de poluentes como dióxido de carbono que é o gás responsável
pelo efeito estufa que está alterando drasticamente o clima em escala mundial. (Pinto, et al 2011,
Souza et al 2006, Godim et al 2009, Santos, 2010).
A lei nº 11.097 (2005), publicada em 13 de janeiro de 2005, introduziu o biodiesel na
matriz energética brasileira, ampliando a competência administrativa da ANP, que passou desde
então a denominar-se Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e assumiu as
1
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atribuições de especificar e fiscalizar a qualidade dos biocombustíveis e garantir o abastecimento
do mercado, em defesa do interesse dos consumidores. A agência também excuta as diretrizes do
Conselho Nacional de política Energética para os biocombustíveis. Esta lei prevê a adição do
biodiesel ao diesel mineral. O combustível obtido dessa mistura também chamado Ecodiesel pode
ter várias proporções de biodiesel, sendo que em janeiro de 2010 entrou em vigência o uso do B5.
(Brasil, 2011). Esta mistura é utilizada na combustão do motor a diesel em prol de minimizar, tanto
os efeitos nocivos ambientais, como os fatores que afetam a vida útil do motor. (Knothe et al 2006,
Zagonel et al, 2000).
De acordo com a Portaria da ANP N°. 003 (Brasil, 2003) a padronização das qualidades
físico-químicas das matérias primas e de todas as fases da cadeia produtiva é imprescindível, para a
qualidade e para que se obtenham os benefícios desejados com o uso do biodiesel e ou do ecodiesel.
Assim, uma portaria foi publicada para estabelecer as especificações para a produção e
comercialização de biodiesel visando proteger os consumidores e o meio ambiente. No entanto,
ainda são poucos os estudos comparativos entre os biodieseis/ecodieseis produzidos a partir de
diversas matérias-primas, sendo necessário produzir dados sobre os efeitos da adição de biodiesel
ao diesel e suas conseqüências nas propriedades do combustível e sobre o funcionamento e tempo
de vida do motor. (Farias, et al 2011, Pinto, et al 2011).
A padronização das qualidades físico-químicas das matérias primas e de todas as fases
da cadeia produtiva é imprescindível, para a qualidade e para que se obtenham os benefícios
desejados com o uso do biodiesel e ou do ecodiesel. Assim, uma portaria foi publicada para
estabelecer as especificações para a produção e comercialização de biodiesel visando proteger os
consumidores e o meio ambiente. No entanto, ainda são poucos os estudos comparativos entre os
biodieseis/ecodieseis produzidos a partir de diversas matérias-primas, sendo necessário produzir
dados sobre os efeitos da adição de biodiesel ao diesel (Brasil, 2011).
Por outro lado, os combustíveis produzidos passam por uma logística de estocagem,
distribuição e venda, demoram assim algum tempo estocados em tanques antes do uso e podendo ter
sua qualidade alterada neste período. É necessário, portanto investigar a qualidade dos combustíveis
e sua possível degradação em função do tempo de estocagem, sendo que poucos trabalhos se
encontram sobre este tema na literatura. (Santos, 2010, Tavares, 2009, Antoniassi et al 2001).
MATÉRIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no laboratório de ensaios físico-químicos do departamento de
química da Universidade do Estado do Rio Grande - UERN , que dispõe de todos os equipamentos
necessários para a realização da pesquisa em perfeito funcionamento e contou com a colaboração do
laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN durante o período de 02/2009
a 02/2010, ou seja, durante 1 ano de estocagem. As analises foram feitas seguindo normas padrões
da ASTM ou métodos desenvolvidos ou adaptados neste laboratório de normas padrões. O diesel
mineral puro foi adicionado ao biodiesel de girassol e algodão na proporção B5, e analisou-se a
densidade, água e sedimentos, índice de acidez, tensão superficial e índice de saponificação, sendo
que todos os reagentes foram padrões PA.
O ecodiesel foi então estocado em recipientes de aço inox que reproduzem as condições
encontradas em tanques de combustíveis e as analises feitas no inicio da estocagem e repetidas
várias vezes durante o tempo de estocagem supracitado.
As medidas de densidade e tensão superficial foram feitas num tensiômetro TD1
LAUDA, devidamente calibrado como recomendado pelo fabricante. A determinação de água e
sedimentos foi realizada conforme a norma estabelecida da ASTM D2709. As Analises de índice de

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

85

saponificação e índice de acidez (analisado duas vezes durante a pesquisa) foram feitas por
volumetria conforme descrito na literatura estudada (Carvalho et al, 2002). Todas as medidas foram
repetidas e feitas em triplicata, exceto a tensão superficial que foi repetida 5 vezes, considerando-se
a media aritmética simples como sendo o resultado das mesmas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados foram tabelados e tratados matematicamente, sendo excluídos alguns
valores em função do desvio padrão obtido (Vide Tabe las 1 e 2). Durante a armazenagem, os
resultados mostraram que ambos os ecodieseis estavam livres de contaminantes sólidos e água,
resultado muito bom, visto que a presença de água aumentaria a acidez do biocombustível,
causando a corrosão do motor e a presença de sedimento prejudica a vida útil do filtro do
automóvel.
Tabela 1: Índice de saponificação, densidade, tensão superficial e água e sedimentos em função do
tempo de estocagem para o Ecodiesel de Girassol.
19/04/10

19/05/10

Índice de
saponificação
(mgKOH/g)

70,18

47,04

53,01

66,08

75,44

46,56

30,39

33,77

-

Densidade (g/dm³)

837,0

846,6

834,0

836,0

842,0

841,6

842,0

842,0

800 - 950

18,46

27,64

27,74

27,58

27,3

26,66

26,46

27,1

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,05

Tensão
Superficial
(mN/m)

Água e
Sedimentos %

19/06/10

19/08/10

19/09/10 19/11/10

19/01/11

Especificação
ANP

19/02/10

Tabela 2: Índice de saponificação, densidade, tensão superficial e água e sedimentos em função do
tempo de estocagem para o Ecodiesel de Algodão.
19/02/10

19/04/10

19/05/10

Índice de
saponificação
(mgKOH/g)

74,04

57,06

44,26

Densidade (g/dm³)

835,0

835,8

18,82
0,0

Tensão
Superficial
(mN/m)

Água e
Sedimentos %

19/06/10

Especificação
ANP

19/08/10

19/09/10

19/11/10

19/01/11

71,41

80,89

33,94

37,96

38,69

-

832,8

834,8

840,0

840,4

840,6

840,0

800 - 950

26,52

27,34

25,52

24,56

25,42

25,96

26,44

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,05

Com relação tensão superficial (figura 1) pode-se perceber que houve um aumento
bastante significativo no valor da tensão superficial nos meses iniciais de estocagem, seguido de um
decréscimo e estabilização o fim das analises, permanecendo numa faixa de aproximadamente 25 a
27 mN/m para o algodão e girassol respectivamente.
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Figura 1: Tensão Superficial em função do tempo de estocagem.
Com respeito à densidade (figura 2), observou-se um comportamento semelhante ao da
tensão, com variação apenas dos valores numéricos.

g/dm³

850
845
840

Girassol
Algodão

835
830

1

2

3

4

5
6
Analises

7

8

9

Figura 2: Densidade em função do tempo de estocagem.
O índice de saponificação (figura 3) apresentou comportamento inverso ao apresentado
às analises anteriores nos meses iniciais e comportamento semelhante nos meses seguintes.
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Figura 3: Índice de saponificação em função do tempo de estocagem.
Os resultados mostram que há uma modificação inicial das características dos materiais
durante o armazenamento seguido de uma estabilização que permanece praticamente constante
durante o período estudado.
Logo no inicio do experimento ocorre um decréscimo do índice de saponificação, a
densidade aumenta ligeiramente e a tensão superficial aumenta muito. Estes resultados indicam,
possivelmente, que acontece degradação dos componentes presentes em ambos os ecodieseis nos
meses iniciais, fazendo com que as moléculas se tornem menores e empacotem com mais
facilidade, diminuindo o espaço entre as mesmas e consequentemente aumentando a atração entre
si, o que leva ao aumento da densidade e da tensão observado. Isto não é visto no índice de
saponificação (inversamente proporcional a massa molecular) que aumenta quando a densidade
diminui, indicando que neste período ocorre formação de moléculas de maior massa molecular.
Dessa forma o aumento da densidade mesmo com a formação de compostos de maior massa molar
é devido, provavelmente, a formação de estruturas capazes de se compactar melhor. Os resultados
de tensão confirmam esta interpretação já que eles também aumentam indicando que os compostos
estão mais próximos e com isso aumentam a possibilidade de fazer ligações secundárias, principal
fenômeno detectado pelas medidas de tensão. Isto ocorre porque a provável quebra de ligações
duplas, ponto preferencial de ataque oxidativo possibilita um ponto reativo que aumenta a cadeia
numa reação subseqüente, mas aumenta também a mobilidade das moléculas formadas facilitando o
empacotamento.
O índice de acidez (figura 4), analisado duas vezes durante o projeto, indica um
aumento de acidez entre o sexto e o décimo segundo mês. Como não se detecta a presença de água
no material este aumento de acidez só pode ser relacionado com a formação de compostos ácidos
durante o experimento devido à cizão oxidativa de ligações e formação de cadeias menores mais
acidas. Nesta medida observa-se que ambos estão dentro dos padrões estabelecidos para biodiesel.
A diferença é pequena, mas significativa e comprova a mudança na propriedade do material,
confirmando as alterações detectadas nas outras medidas.
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Figura 4 - Índice de Acidez em função do tempo de estocagem.
Analisando as estruturas dos dois óleos estudados se comprova que as intensidades
diferentes observadas nos dois ecodieseis podem ser devido às diferentes composições das
estruturas presentes nos mesmos, especialmente, em relação à presença de duplas ligações (Tabelas
3 e 4). Santos et al (2010), verifica que neste caso o óleo de girassol apresenta maior quantidade de
compostos com duplas ligações, ponto onde se iniciam o fenômeno oxidativo e por isto apresenta
maior tensão, densidade e índices de saponificação que o óleo de algodão, ou seja, ele é menos
estável a oxidação. Resultados de outros trabalhos mostram valores parecidos para algodão e
confirmam esta menor estabilidade do óleo de girassol que resulta num maior número de cadeias
oxidadas e um material final de tamanho menor e mais empacotado, ou seja, com maior densidade.
(Godim et al 2009, Santos et al 2010, Tavares, 2009, Masuchi, et al 2008)
Tabela 3 - Valores de referência da composição dos ácidos graxos do óleo de Algodão.
Ácidos Graxos

Valores de Referência (%)

Ácido Linoléico (C18:2)

33,0 – 59,0

Ácido Oléico (C18:1)

13,0 – 44,0

Ácido Palmítico (C16:0)

17,0 – 31,0

Ácido Linolênico (C18:3)

0,1 – 2,1

Tabela 4 - Valores de referência da composição dos ácidos graxos do óleo de Girassol.
Ácidos Graxos

Valores de Referência (%)

Ácido Linoléico (C18:2)

55,0 – 75,0

Ácido Oléico (C18:1)

14,0 – 35,0

Ácido Palmítico (C16:0)

3,0 – 10,0

Ácido Linolênico (C18:3)

< 0,3

Entre a medida 5 e a medida 6 ocorre uma diminuição sensível do índice de
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saponificação, indicando novo da massa molar dos compostos, no entanto este novo aumento não é
visto nas medidas de densidade ou de tensão, ou seja, este aumento das cadeias não facilita o
empacotamento nem a possibilidade de novas ligações secundárias.
A partir de aproximadamente 6 meses de estocagem todos os resultados ficam estáveis e
não apresentam mais modificação visível nas medidas feitas.
Os resultados indicam que nos meses iniciais está ocorrendo modificação do material
em ambos os ecodieseis, ou seja, ocorrendo à quebra de moléculas deixando-as menores e
facilitando o empacotamento, o que aumenta as propriedades analisadas. A seguir nos meses
seguintes ocorre a formação de novas ligações, ou seja a formação de compostos maiores, mas estes
devem ter poucas ramificações e ligações duplas por que continuam tendo facilidade de
empacotamento. A partir da medida 6 o processo se estabiliza e não se percebe mais mudanças
significativas nas propriedades medidas.
CONCLUSÕES
Com os resultados obtidos pode-se concluir que os ecodieseis analisados sofrem
modificações sensíveis nos sete primeiros meses de estocagem com a quebra dos compostos iniciais
e formação de novos compostos maiores. O processo está relacionado com a quantidade de ligações
duplas presentes e as suas reorganizações depois do processo oxidativo, dando origem a novas
moléculas mais flexíveis e acidas. Desta forma o ecodiesel de algodão é mais estável a estas
alterações que o de girassol devido à menor quantidade de ligações duplas presentes nos seus
principais ácidos graxos. Mesmo com as modificações que ocorreram nas propriedades densidade,
acidez e água e sedimentos os valores encontrados continuam dentro dos limites da legislação
permitidos pela ANP para biodiesel indicando que os combustíveis podem ser estocados sem
problemas por períodos de até um ano.
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CRESCIMENTO DE FILMES FINOS DE TiO2 EM SILÍCIO PELA TÉCNICA SOL-GEL
Carlos Augusto Pitombeira1, Francisco Sinval Filho2, Ana Kátia Gurgel3 Rubens
Maciel Miranda Pinheiro4 e José Alzamir Pereira da Costa5
RESUMO: Com a grande atenção que o dióxido de titânio tem ganhado na última década devido suas propriedades
peculiares que permitem um grande numero de aplicações tecnológicas, este trabalho visa desenvolver filmes finos para
que assim, estudos e aplicações deste óxido possam ser desenvolvidos. O dióxido de titânio tem se mostrado um forte
candidato a grande substituto do Dióxido de Silício (SiO 2). Inúmeros estudos vêm sido feitos em cima de suas
propriedades visando uma maior utilização deste óxido. O objetivo deste trabalho é, além de, aperfeiçoar técnicas
desenvolvidas em nossos laboratórios, onde se mostram versáteis e de baixo custo, constatar a importância do TiO 2 e
suas aplicações tecnológicas.
PALAVRAS-CHAVE: dióxido de titânio (TiO2); Dip-Coating; Sol-Gel; Filmes Finos; Oxido de Zinco (ZnO); Oxido
de Níquel (NiO).

INTRODUÇÃO
Neste trabalho tivemos como objetivo inicial a obtenção do Dióxido de Titânio (TiO 2),
assim como outros óxidos que são de interesses para esta pesquisa, como os óxidos Zinco (ZnO) e o
óxido de Níquel (NiO).
Conseguimos obter os óxidos de zinco e de níquel utilizando um método de Reação por
Coordenação Iônica (RCI). Conseguimos obter o dióxido de Titânio nestas últimas semanas e suas
analises ainda estão sendo processadas.
Para o processo de obtenção de filmes finos dos óxidos de níquel, de zinco e de titânio,
foi utilizado o método Sol-gel e Dip-Coating.
MATERIAIS E MÉTODOS
Todas as amostras foram obtidas utilizando o método de Reação por Coordenação Iônica
(RCI). Neste método utilizamos uma solução polímera composta de grupos ligantes que
complexam íons metálicos. Usamos a quitosana como o biopolímero neste processo, onde foram
acrescentados sais metálicos, ácidos e as outras substâncias pertinentes a obtenção dos óxidos. 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.
Os filmes finos são obtidos através do processo de Dip-Coating que no qual consiste em
mergulhar um substrato em uma solução contendo oxido desejado para o crescimento do filme.
Passado algum tempo, essa solução sofrerá aderência ao substrato. Feito isso, o substrato será
levado do tratamento térmico.
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Para o preparo da quitosana foram adicionadas 25g de acido cítrico em 500 ml de H 2O,
em seguida, após a solução ser homogeneizada, foi colocado 10g de quitosona. A solução ficou em
agitação magnética por 24 horas. Passado esse tempo, foi feito a filtração.
Para o processo de deposição da amostra sobre o substrato para a obtenção do filme
foram feitas 10 imersões, sendo que cada imersão teve a duração de 1 minuto. Após a imersão a
lâmina é retirada e deixada fora por 5 minutos para secar.
O tratamento térmico da amostra: Antes de iniciar o processo da queima a solução
depositada na lâmina ficou 12 horas na estufa numa temperatura de 50°C. O processo de queima foi
feito na estufa, mudando a cada 15 minutos a temperatura em 20°C, obtendo uma temperatura
máxima nessa queima de 300°C.
Até o presente momento foram obtidas 06 (seis) amostras de nitrato de zinco e 6
amostras com o nitrato de níquel, o procedimento experimental dessas amostras é o mesmo, o que
difere uma da outra é somente os nitratos, e com relação a deposição dos filmes, em outros
procedimentos realizados as quantidades de imersões foram 4 por isso achei conveniente não
repetir.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
•

As amostras abaixo foram preparadas utilizando (RCI)

1ª Amostra de Zinco
Foram colocados 50 ml de quitosana com 3g de nitrato de zinco, a solução ficou por 20
minutos em agitação magnética, logo após foi adicionado a essa solução 7 ml de glutardialdeído,
em seguida a amostra foi colocada para descansar por 24 horas para que gelificar –se. Passado esse
tempo a amostra foi golpeada até ficar em pedaços, em seguida a colocamos para queimar por 7
horas, após a sua queima Foi feito a difração de raios x. A medida de difração de raios-x (DRX)
apresentou picos que podem estar relacionados com a estrutura do óxido de Zinco. Determinamos o
tamanho de grão de 100 nm no programa de refinamento Maud. Essa amostra não foi calcinada,
pois não apresentou impurezas (Ver figura 1).
4000
3500
3000

Intensidade (cps)

2500
2000
1500
1000
500
0
-500
20

40

60

80

2θ (deg.)

Figura 1- Difratograma de raios-x do Nitrato de Zinco.
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1ª Amostra de Níquel
Foram colocados 50 ml de quitosana com 3g de nitrato de Níquel, a solução ficou por 20
minutos em agitação magnética, logo após foi adicionado a essa solução 7 ml de glutardialdeído,
em seguida a amostra foi colocada para descansar por 24 horas para que gelificar –se. Passado esse
tempo a amostra foi golpeada até ficar em pedaços, em seguida a colocamos para queimar por 7
horas, após a sua queima Foi feito a difração de raios x. A medida de difração de raios-x (DRX)
apresentou picos que podem estar relacionados com a estrutura do Níquel e óxido de Níquel.
Determinamos o tamanho de grão de 100 nm no programa de refinamento Maud. A amostra abaixo
não foi calcinada (Ver figura 2).
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Figura 2- Difratograma de raios-x do Nitrato de Zinco.

Por motivo de existência de algumas impurezas houve a necessidade de fazer a
calcinação. Processo esse que teve a duração de 1: 30 minutos. Em uma temperatura de 400°C, a
amostra abaixo foi calcinada (Ver Figura 3).
8000
7000

Intensidade(cps)

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000
20

40

60

80

2θ (deg.)

Figura 3- Difratograma de raios-x do Nitrato de Níquel.
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As amostras abaixo foram preparadas utilizando o processo por Cooprecipitação

1° Amostras de Nitrato de Zinco
Foram colocados 10 ml de quitosana com 1g de nitrato de zinco, a solução ficou por 20
minutos em agitação magnética para que houvesse a homogeneização. Enquanto isso foi preparado
outra solução contendo 7,2g de hidróxido de sódio com 36 ml de água destilada, após alguns
minutos agitando a solução, a mesma ficou com aparência uniforme, quando então foi adicionado a
ela 1,5 ml de glutardialdeído, novamente foi agitada a solução para que ficasse uniforme. A solução
que estava em agitação magnética foi totalmente gotejada na segunda solução de hidróxido de
sódio, água destilada e glutardialdeído, após o gotejamento a solução final ficou descansando por 24
horas, em seguida essa amostra foi lavada com água destilada até que ficasse com um PH que
variasse de 7 a 8, depois de lavada a amostra, a mesma foi secar no forno a uma temperatura de 100
graus, após ter sido secada completamente, foi feito a maceração, que deu origem a um pó, com o
mesmo foi feito a difração de raios x. Essa amostra foi calcinada a uma temperatura de 500°C.
Determinamos o tamanho de grão de 43 nm no programa de refinamento Maud (Ver Figura 4).
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Figura 4- Difratograma de raios-x do Nitrato de Zinco.

1° Amostra de Nitrato de Níquel
Foram colocados 10 ml de quitosana com 1g de nitrato de Níquel, a solução ficou por 20
minutos em agitação magnética para que houvesse a homogeneização. Enquanto isso foi preparado
outra solução contendo 7,2g de hidróxido de sódio com 36 ml de água destilada, após alguns
minutos agitando a solução, a mesma ficou com aparência uniforme, quando então foi adicionado a
ela 1,5 ml de glutardialdeído, novamente foi agitada a solução para que ficasse uniforme. A solução
que estava em agitação magnética foi colocada em uma seringa e em seguida foi totalmente
gotejada segunda solução de hidróxido de sódio, água destilada e glutardialdeído, após o
gotejamento a solução final ficou descansando por 24 horas, em seguida essa amostra foi lavada
com água destilada até que ficasse com um PH que variasse de 7 a 8, depois de lavada a amostra, a
mesma foi secar no forno a uma temperatura de 100 graus, após ter sido secada completamente, foi
feito a maceração, que deu origem a um pó, com o mesmo foi feito a difração de raios x. Essa
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amostra foi calcinada a uma temperatura de 400ºC. A medida de difração de raios-x (DRX)
apresentou picos que podem estar relacionados com a estrutura do Níquel e óxido de Níquel.
Determinamos o tamanho de grão de 100 nm no programa de refinamento Maud (Ver Figura 5).

3000

Intensidade(cps)

2500

2000

1500

1000

500

0
20

30

40

50

60

70

80

2θ (deg.)

Figura 5- Difratograma de raios-x do Nitrato de Níquel

2° Amostra de Nitrato de Zinco
Foram colocadas em um béquer 74 ml de água destilada com 2,5g de hidróxido de sódio,
após alguns minutos de agitação a solução ficou uniforme, então foi adicionado a ela 3,0 ml de
glutardialdeído. Enquanto isso foi preparado outra solução contendo 20 ml quitosana com 2,5g
nitrato de zinco após alguns minutos agitando a solução, a mesma tornou-se uniforme A solução
que estava em agitação magnética foi colocada em uma seringa e em seguida foi totalmente
gotejada segunda solução de hidróxido de sódio, água destilada e glutardialdeído, após o
gotejamento a solução final ficou descansando por 24 horas, em seguida essa amostra foi lavada
com água destilada até que ficasse com um PH que variasse de 7 a 8, depois de lavada a amostra, a
mesma foi secar no forno a uma temperatura de 100 graus, após ter sido secada completamente, foi
feito a maceração, que deu origem a um pó, com o mesmo foi feito a difração de raios x. Essa
amostra foi calcinada a uma temperatura de 500 °C. Determinamos o tamanho de grão de 43 nm no
programa de refinamento Maud (Ver Figura 6).
.
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Figura 6- Difratograma de raios-x do Nitrato de Zinco. (o que difere a 1ª amostra de Nitrato de Zinco da 2ª amostra é
somente a quantidade de reagentes utilizados no processo de produção).

CONCLUSÃO
Foi possível obter óxido de Zinco pelo processo cooprecipitação. Já, ao utilizarmos o
processo de RCI, pudemos obter os óxidos de Zinco e de Níquel. Até o presente momento não
conseguimos obter o óxido de Níquel separadamente. Nas amostras analisadas no difratômetro de
raios x miniflex II Rigaku com fonte de cobre, bem como no processo de refinamento do programa
Maud foram verificadas a presença do elemento Níquel. Acreditamos que a presença desse
elemento se deve ao fato que a calcinação dessa amostras foi feita a uma temperatura não ideal para
que houvesse a remoção de tal elemento.
Nas amostras que foram obtidas, algumas delas apresentaram o tamanho de grão de 100
nm e de 43 nm, sendo que todas foram analisadas no programa de refinamento maud.
Os filmes de TiO2 utilizando-se o método sol-gel e dip-coating, usando-se Tetra
Butóxido de Titânio (TBT) como precursor. A síntese foi feita a temperatura ambiente, dissolvendo
o TBT em álcool etílico agitando-se alguns minutos, posteriormente agregando-se água e acido
nítrico, permanecendo com agitação até obter a gelação.
O gel obtido foi utilizado para preparar filmes com diferentes espessuras através do
processo dip-coating, onde utilizamos um sistema montado por nos, que permite o arrastamento do
substrato em diferentes velocidades. Preparamos uma série de filmes do TiO2 puro com diferentes
espessuras, usando várias camadas ou através de vários mergulhos, com secagem em mufla à
temperatura de 100oC por 30 minutos após cada ciclo.
Estamos no momento fazendo uma série de filmes incorporando-se impurezas de metais
de transição.
Estes filmes estão sendo analisados por difração de raios-x e espectroscopia do
infravermelho e nas próximas semanas faremos medidas de MEV no laboratório de microscopia
eletrônica do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará.
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DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA A NUVEM
Victor Antunes Ignácio Medeiros Pereira da Silva1; Diego Arthur de Azevedo Morais2;
Gláucia Melissa Medeiros Campos3
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi o estudo de plataformas de desenvolvimento de software destinadas à
Computação em Nuvem, com o intuito de desenvolver uma aplicação voltada para a Nuvem. Para alcançar esse
objetivo, fez-se um estudo, inicialmente, sobre o processo de Engenharia de Software, com ênfase no processo de
engenharia de requisitos. Em seguida, foi estudado o paradigma da Computação em Nuvem, em primeiro momento
fazendo distinções entre outras tecnologias de computação em paralelo, como a Computação em Grade e a Computação
em Cluster. Mais adiante, foram feitos estudos acerca dos conceitos envolvidos na tecnologia de virtualização,
arquitetura orientada a serviços e computação sob demanda. Após os estudos iniciais, deu-se início à modelagem de
uma aplicação proposta, utilizando um método orientado a objetos conhecido como Shlaer-Mellor. Ao fim da
modelagem, foi dado início ao processo de implementação da aplicação, onde foi utilizado o framework Grails e a
plataforma de serviço na nuvem CloudFoundry.
PALAVRAS-CHAVE: Computação em Nuvem; CloudFoundry; Grails; Shlaer-Mellor;

INTRODUÇÃO
O atual cenário da sociedade moderna possui demandas de serviços que possibilitam aos
usuários se desvincularem da complexidade do serviço prestado, tendo liberdade para utilizá-lo da
maneira que desejarem, como por exemplo, serviços de água e luz.
O mesmo se aplica ao modelo da Computação em Nuvem (CANONICAL, 2009), onde
os serviços são oferecidos de forma transparente. Ao utilizar recursos da nuvem, o usuário pode
voltar todos os seus esforços para a lógica de sua aplicação, necessitando apenas saber da
disponibilidade do serviço oferecido e o quanto isso irá lhe custar.
Segundo Vaquero (2009), uma nuvem pode ser definida como um conjunto de recursos
computacionais virtualizados, dispostos remotamente, e que apresentam alta disponibilidade, são
facilmente acessíveis e possuem a capacidade de se ajustar às necessidades do usuário.
Os recursos na nuvem são distribuídos em camadas, cada uma com capacidade de
atender diferentes tipos de requisitos: Software, Plataforma e Infraestrutura como serviço (SAAS,
PAAS e IAAS, respectivamente) (RUSHELL, 2008).
Para os usuários finais, o SAAS reduz custos e dispensa a aquisição de licenças de
softwares. Para os desenvolvedores a principal vantagem desse modelo é o fato do mesmo estar
situado no topo das camadas dos modelos de serviço, o que proporciona um maior nível de
abstração, tornando-o um bom objeto de estudo, pois possui todas as características da Computação
em Nuvem numa forma mais abstrata.Uma das empresas pioneiras em oferecer software como
serviço foi a Google, sendo o Google docs, Gmail e seu mecanismo de busca, alguns dos serviços
mais conhecidos.
Por sua vez, o PAAS serve de base de desenvolvimento de software que possam vir a atuar
na camada do SAAS. O serviço de plataforma sugere linguagens de programação, bem como
interfaces de desenvolvimento para que sejam construídas aplicações nas nuvens. Neste modelo há
1
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diversas empresas que oferecem serviço de qualidade, entre elas se destacando a Microsot, com
uma plataforma robusta denominada Azure (MICROSOFT CORPORATION, 2008), e a Google,
com o Google App Engine [GOOGLE INC., 2008].
A última camada, a IAAS, serve de base para as demais e é usada tanto por usuários
finais, como por desenvolvedores e empresas que fornecem os serviços de nuvem. O IAAS é a
prestação de infraestrutura como serviço, na forma de virtualização, incluindo servidores,
roteadores, sistemas de armazenamento, processamento de dados e outros recursos de
computação.Os líderes mundiais neste setor são: Amazon Web Services, Rackspace e VMware.
Considerando este cenário, a proposta deste trabalho consiste em desenvolver um
protótipo de uma aplicação para a nuvem utilizando um serviço de PAAS. A aplicação escolhida
trata-se de um sistema de questionários acadêmicos para instituições de ensino superior. No início
de cada semestre letivo, alunos e professores devem responder questionários referentes ao semestre
anterior. Alunos devem responde um questionário para cada turma em que estejam matriculados, e
professores respondem apenas um questionário.
O objetivo destes questionários é obter estatísticas relativas ao aproveitamento da
disciplina, levando-se em conta questões sobre o professor, a infra-estrutura da instituição de ensino
e sobre o próprio aluno. Estes dados são essenciais para a instituição, uma vez que podem revelar,
por exemplo, o que houve de errado com uma disciplina onde vários alunos foram reprovados.
Dessa forma, é interessante que todos os alunos e professores participem do processo e respondam o
questionário.
Como medida para que o maior número possível de pessoas venha a utilizar o sistema,
foram idealizadas as seguintes medidas: a realização de matrículas do semestre seguinte e a
submissão de diários de classes por alunos e professores, respectivamente, somente serão
permitidos mediante o preenchimento dos questionários.
Como o período que os alunos possuem para responderem os questionários é limitado,
sendo este período referente às férias entre semestres letivos, há a possibilidade de um grande
número de acessos ao sistema serem efetuados concomitantemente.
Neste caso, uma aplicação convencional pode vir a negar acesso aos alunos por falta de
recursos computacionais. Para que alunos não sejam prejudicados, pois o número elevado de
acessos num mesmo momento pode causar a indisponibilidade do sistema, é interessante a
existência de um mecanismo que torne possível a elasticidade do sistema. Por este motivo é
necessário o uso de uma aplicação integrada com o modelo de serviços de uma nuvem.
MATERIAL E MÉTODOS
Um dos objetivos a ser alcançado durante o ciclo de vida deste projeto é o uso apenas de
softwares gratuitos (freeware), ou de softwares livres com o intuito de isenção de custos de projeto,
e pelo fato de existirem ferramentas gratuitas com qualidade suficiente para o desenvolvimento
deste trabalho.Este tópico se encontra na seção que descreve a Construção da Aplicação, e contém o
material que foi utilizado para a modelagem do sistema, e em seguida é apresentado o material
utilizado na implementação de código-fonte.
CONSTRUÇÃO DA APLICAÇÃO
A modelagem da aplicação se deu por meio da utilização de um método orientado a
objeto denominado OOA - Object Oriented Analysis (SHLAER, 1996), também conhecido como
Shlaer-Mellor. A escolha deste método deu-se pela sua eficiência em representar características
estáticas, dinâmicas e funcionais de uma aplicação. Segundo seus autores, o OOA é “um método
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para identificar entidades significantes em um problema do mundo real e para entender e explicar
como interagem entre si”.
Este método utiliza uma abordagem denominada recursive design, onde são gerados
modelos que sofrem refinamento recursivo. Inicialmente é apresentado o modelo de domínio, o qual
consiste em dividir o problema em domínios independentes que se relacionam entre si por meio de
relações cliente-servidor.
Por sua vez, cada domínio pode vir a ser refinado em um modelo de informação. O
método Shlaer-Mellor indica que não é necessário refinar todos os domínios, apenas aqueles que
sejam julgados necessários. Isto também é verdade para os demais níveis de refinamento.
No modelo de informação, de forma semelhante a um diagrama de classes, são
apresentadas classes, atributos e relacionamentos que foram identificados no problema. Cada classe
do modelo de informação pode vir a ser refinado em um modelo de estados.
O modelo de estados descreve os comportamentos dinâmicos de cada classe do modelo
de informação. Por sua vez, cada modelo de estados pode ser refinado em diagramas de
especificação de ação. Um diagrama de especificação de ação descreve o nível mais baixo de
abstração do sistema, detalhando dados de entrada e saída para cada processo executado.
A ferramenta utilizada para a modelagem da aplicação foi o OOA Tool (KAVANAGH
CONSULTANCY, 2007). Esta ferramenta trata-se de uma implementação industrial do método
Shlaer-Mellor.
Para o desenvolvimento da aplicação, foi selecionado o paradigma de programação
Orientado a Objetos (OO), que possibilita a abstração da lógica de negócio do sistema e a
capacidade de reuso dos componentes desenvolvidos. Outros fortes motivos para a escolha do
paradigma OO são os benefícios apresentados no processo de modelagem, o que gera uma
representação de fácil compreensão e
sua eficiência em representar aspectos estáticos de
objetos (GIMENES, 2008).
A tecnologia escolhida para o desenvolvimento foi o framework web Grails
(SPRINGSOURCE, 2008), construído sobre a plataforma Java e que utiliza a linguagem de
programação Groovy (SPRINGSOURCE, 2003).
A escolha do framework se deu principalmente por sua facilidade em oferecer elevados
níveis de produtividade com baixo esforço de desenvolvimento e também por ter sido desenvolvido
em código aberto. Além disso, o Grails é um framework de alta produtividade graças à utilização
do paradigma da programação por convenção que preserva o desenvolvedor dos detalhes de
configuração
Para a persistência de dados, foi elegido o banco de dados relacional MySQL
(ORACLE CORPORATION, 1995). O motivo de sua escolha se deu por se tratar de uma
ferramenta gratuita e pelo fato de ser um serviço de aplicação suportado pelo Cloud Foundry
(VMWARE INC, 2011). Dentre outros serviços de aplicações suportados, estão banco de dados e
serviços de mensagens.
Dentre as várias opções de provedor de PAAS, o Cloud Foundry, uma solução de
plataforma como serviço da VMware foi selecionado. Este serviço é grátis e open source, e possui
como foco diminuir o esforço gasto no ciclo de desenvolvimento de aplicações. No Cloud Foundry
é possível construir aplicações baseadas em frameworks de alta produtividade e publicá-las na
nuvem de modo simples e rápido, por meio de uma IDE ou linha de comando.
O apelo do Cloud Foundry se dá por sua facilidade de encurtar o tempo gasto entre
conceito e implementação de uma aplicação e sua hospedagem na nuvem. Estas características
atendem aos requisitos de desenvolvedores que desejam cortar custos relativos à infra-estrutura e
complexidade de ambientes de execução.
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Para dar início à publicação da aplicação, faz-se uso de um plugin. Para este trabalho foi
utilizado o VMC, um plugin pertencente à linguagem de programação Ruby (MATSUMOTO,
1995), que deve ser previamente instalado na máquina do desenvolvedor.
Ao solicitar o deploy inicial da aplicação no Cloud Foundry, o plugin responsável faz o
reconhecimento da tecnologia utilizada na aplicação, e em seguida é solicitado ao usuário que
especifique a URL desejada para ser acessada pelos usuários. Em seguida, o desenvolvedor escolhe
a quantidade de memória principal a ser utilizada na instância virtualizada a hospedar a aplicação.
As escolhas variam entre 64MB e 2GB, sendo 512MB o padrão. Mais adiante, o desenvolvedor
seleciona quais serviços deseja incorporar à sua aplicação, e a incorporação se dá automaticamente.
Após estes passos, o plugin reúne as escolhas feitas pelo usuário e os dados referentes à
aplicação para que possa ser gerado o ambiente de execução remoto. A aplicação é então
compactada em uma estrutura WAR, enviada para os servidores do Cloud Foundry juntamente com
os dados previamente coletados. Após o envio, a aplicação é descompactada em seu ambiente de
execução e passa a ficar disponível para acesso remoto.
Caso a aplicação já tenha sido publicada, e o desenvolvedor tenha feito mudanças na
aplicação e queira incorporá-las, o Cloud Foundry dispõe de controladores que analisam os
metadados enviados em conjunto com a aplicação compactada, e os utiliza para determinar quais
arquivos diferem da nova publicação, para que possam ser substituídos. A figura 1 ilustra um
procedimento de publicação de aplicação para o Cloud Foundry via linha de comando.

Figura 1: Exemplo de publicação de aplicação para o Cloud Foundry.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado, este trabalho apresenta o protótipo do SISGEQ (Sistema Gerenciador
de Questionários). Esta seção apresenta a modelagem do protótipo, assim como telas funcionais. A
figura 2 ilustra o modelo de informação gerado para a aplicação SISGEQ, proposta neste trabalho.

Figura 2: Modelo de informação - SISGEQ

A aplicação possui quatro tipos de perfis de usuário: Alunos, Professores,
Administradores de Sistema e Administradores de Questionário. Alunos e Professores possuem
permissão apenas para responder os questionários a que lhe forem atribuídos. Administradores de
Sistema são responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção do sistema e pelo cadastro e
manutenção usuários. Administradores de Questionários são responsáveis por desenvolver e
gerenciar questionários.
Ligado às subclasses de Pessoa, há a estrutura acadêmica básica, constituída de Cursos,
Disciplinas, Departamentos, Turmas, Núcleos e Campi. A classe Matricula trata-se de uma classe
associativa entre as classes Aluno e Turma, uma vez que o relacionamento entre estas duas classes é
do tipo muitos-para-muitos e encontrou-se a necessidade de armazenar as informações referentes a
este relacionamento em uma tabela separada.
O mapeamento das respostas do usuário se dá através da classe Resposta, que por sua
vez é uma classe de relacionamento entre a pessoa que respondeu o questionário, a pergunta que foi
respondida e a resposta escolhida.
Os valores possíveis para o campo Resposta são mostrados em uma página HTML que
corresponde à pergunta, portanto o campo não é mapeado no modelo de informação.
A figura 3 apresenta a captura de tela de uma pergunta a ser respondida pelo usuário.
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Figura 3: Captura de tela da pergunta a ser respondida pelo usuário

A figura 4 apresenta uma seção de captura de tela onde é descrita a tela inicial do
sistema, a tela de login. O acesso restrito ao sistema foi implementado utilizando um plugin
denominado Spring Security Core. A tela de login é a tela padrão presente no plugin.

Figura 4: Tela inicial - SISGEQ

A figura 5 representa a tela de criação de questionários. São requeridos os campos
Título, Descrição, Data de Término e Data de Início. Após a criação do questionário, o sistema
redireciona o usuário para a página referente à criação de perguntas.
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Figura 5: Criação de Questionário - SISGEQ

A figura 6 representa a tela de criação de perguntas. É requerido o campo Descrição e o
Questionário a qual a pergunta deve pertencer. O questionário deve ser criado previamente à criação
da pergunta.

Figura 6 - Criação de Pergunta - SISGEQ
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CONCLUSÃO
Apesar de recente, a Computação em Nuvem é um modelo computacional que vem
apresentando grande eficiência em lidar com diversos requisitos de mercado. Em particular, o
modelo de PAAS oferece serviços focados no intuito de simplificar o ciclo de desenvolvimento de
software por meio da abstração de conceitos de infra-estrutura e configuração de ambientes de
execução, presentes nos modelos tradicionais de computação.
O problema apresentado por este trabalho foi a utilização de um serviço de plataforma
para o desenvolvimento de uma aplicação voltada para a nuvem. O objetivo da escolha de um
serviço PAAS foi analisar e descrever os benefícios agregados ao processo de desenvolvimento de
software a partir das facilidades oferecidas por um serviço de plataforma na nuvem.
Como trabalho futuro, é proposto concluir o desenvolvimento da aplicação. Ainda há
problemas pertinentes a alguns setores da lógica da aplicação, geração de relatórios e interface de
usuário. Outra proposta de trabalho consiste em comprovar os custos e o tempo de resposta de
aplicações que exigem muito processamento, como as simulações da física teórica, na área de
magnetismo, tanto na nuvem como em computadores convencionais com configurações avançadas.
Este trabalho deverá ser desenvolvido em conjunto com professores do Departamento de Física.
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DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES NANOESTRUTURADOS PARA
REMOÇÃO DE ENXOFRE DE COMBUSTÍVEIS VIA DESSULFURIZAÇÃO OXIDATIVA
João Leonardo Freitas Oliveira1; Salah Mohamed Yusef2
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi sintetizar e caracterizar catalisadores a base de molibdênio e/ou níquel
suportados em alumina e peneiras moleculares como SBA-15 para investigar a dessulfurização oxidativa de uma
gasolina sintética contendo 1000 mg/L de enxofre na forma de DBT (dibenzotiofeno) dissolvido em isoctano, com uso
de peróxido de hidrogênio (H2O2) a 30% como oxidante, e acetonitrila como solvente extrator. Os catalisadores foram
caracterizados por difração de raios-X (DRX), para verificar a existência de estrutura cristalina; pelo método B.E.T.,
para avaliar a área específica, o tamanho e o volume dos poros; e por análises termogravimétricas (TG) para verificar a
temperatura necessária para calcinar o precursor dos catalisadores. Os testes catalíticos foram realizados à temperatura
ambiente a 60ºC. Os produtos das reações foram analisados por cromatografia gasosa. Foi realizado um planejamento
experimental para otimizar os resultados variando-se as quantidades de acetonitrila, de peróxido e a temperatura de
reação. A proporção ideal obtida através da análise do planejamento foi de 1:6 de peróxido para acetonitrila a uma
temperatura de 60ºC. Além dos testes catalíticos, foram realizados testes de extração do DBT, na ausência de
catalisador. Verificou-se que, na presença do solvente e do peróxido, ocorreu a oxidação de uma fração do DBT a
DBTS (dibenzotiofeno sulfonado), enquanto que, apenas com a acetonitrila, houve a remoção de 40% do DBT contido
no isoctano. Nos testes catalíticos, os resultados obtidos foram superiores a 90% de conversão. Em geral, o aumento da
temperatura favoreceu uma maior oxidação do composto sulfurado e sua conseqüente remoção.
PALAVRAS-CHAVE: Dessulfurização oxidativa; Dibenzotiofeno; Peneiras moleculares.
1 Discente do curso de Química Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mail: jlfo19@hotmail.com
2 Mestre em Química, docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a regulamentação ambiental sobre as emissões de enxofre e de seu
conteúdo nos combustíveis fósseis estão tornando-se mais rigorosos. A Agencia de Proteção
Ambiental dos Estados Unidos (EPA) determinou que para 2006 o índice de enxofre no diesel não
deve exceder 15 ppm e na Europa, as regras determinam que em 2007 o combustível diesel deve
conter menos de 10 ppm. No Brasil em outubro de 2002, o Conselho Nacional de Meio Ambiente
(Conama) editou a Resolução 315, que dispõe sobre a segunda fase do Programa de Controle de
Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve). A norma determinava a produção de diesel
S50 - que tem, no máximo, 50 partes de enxofre por milhão (ppm). No entanto, o combustível
comercializado hoje nas regiões metropolitanas tem 500 ppm, enquanto o disponível no interior tem
2000 ppm (Brito, 2004).
A combustão de diesel, gera uma quantidade significativa de óxidos de enxofre (SOx),
que são responsáveis por diversos problemas entre os quais estão: a poluição do ar, a chuva ácida,
corrosão de equipamentos, declínio na qualidade do produto acabado e do envenenamento do
catalisador durante a reforma catalítica
A fim de reduzir o teor de enxofre dos combustíveis fósseis, por décadas têm sido
usados processos de hidrotratamento (HDT), a adsorção seletiva de enxofre que tanto podem
reduzir o teor de enxofre até cerca de 500 ppm. Um estudo cinético mostra que, para reduzir o teor
de enxofre de 500 para menos de 15 ppm usando os processos convencionais de HDT, o volume do
reator ou a atividade do catalisador deve ser pelo menos três vezes maior do que atualmente
utilizados em refinarias. Como é sabido, o aumento do volume de reação resultados no aumento do
consumo de energia para manter a mesma temperatura e pressão de operação, de modo que o
processo é caro.
A idéia de produzir combustível ultra-limpo é motivada pela necessidade de novas
tecnologias de controle ambiental, que são muito sensíveis ao enxofre. Na última década, foi
publicado uma série de trabalhos relacionados com a dessulfurização oxidativa, como uma
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alternativa aos processos de hidrodessulfurização, que pode reduzir o teor dos compostos de enxofre
resistentes até 10 ppm, usando catalisadores baseados em titania, zeólitas e catalisadores de Ti nas
condições de exploração moderada (60 ° C e 1 atm) e como agentes oxidantes tem sido utilizados
peróxidos orgânicos, O3, O2 e H2O2.
A oxidação seletiva, consiste essencialmente de conversão de compostos de enxofre
(tiofeno, benzotiofeno ou dibenzobenzotiofeno) aos seus respectivos sulfóxidos, para finalmente se
transformar em sulfonas, que deve ser solúvel em compostos polares pode ser facilmente removido
por extração. Este tipo de processo é vantajoso do ponto de vista econômica e técnica, pois é feito
quase na temperatura ambiente, a pressão atmosférica e sem consumo de hidrogênio.
Caero (2006) estudou a oxidessulfurização do diesel sintético composto basicamente
por hexadecano e pelos compostos sulfurados benzotiofeno e dibenzotiofeno, na presença de
catalisadores V2O5/Al2O3 e V2O5/TiO2 nas condições de pressão atmosférica e temperatura de
60ºC. Utilizou como agente oxidante o peróxido de hidrogênio ou o terc-butil-hidroperóxido, e
como solvente extrator a acetonitrila. Concluiu que, com o catalisador suportado em alumina e o
peróxido de hidrogênio como agente oxidante, obteve uma remoção de benzotiofeno na faixa de 90
a 100% e 50% na remoção do DBT. Para o catalisador suportado em titânio, a maior remoção foi
obtida utilizando como agente oxidante o terc-butil-hidroperóxido, alcançando em torno de 77% de
DBT. Portanto, ficou determinado que a melhor combinação para este estudo seria o catalisador
suportado em alumina, utilizando o peróxido de hidrogênio como agente oxidante.
García-Gutiérrez (2006) comparou o processo de dessulfurização oxidativa de
compostos sulfurados presentes no diesel comercial mexicano com aproximadamente 320 ppm em
peso e em uma solução de heptano contendo compostos sulfurados como: tiofeno, 2,5dimetiltiofeno, benzotiofeno, dibenzotiofeno e 4,6-dimetildibenzotiofeno na mesma ordem de
concentração. Este estudo foi realizado utilizando o catalisador de Mo/Al2O3 preparado no
equilíbrio de adsorção, o peróxido de hidrogênio como agente oxidante e a acetonitrila como
solvente extrator. Os testes foram realizados com tempo de retenção de 60 minutos, à temperatura
de 333 K e à pressão atmosférica, e à proporção de 1:1:0,008 de diesel, acetonitrila e peróxido. Os
resultados obtidos para o composto DBT foram de 98,7% de remoção em heptano e 84,6% no
diesel.
Ali (2006) estudou a dessulfurização oxidativa do óleo diesel, utilizando o peróxido de
hidrogênio na presença de um catalisador ácido à base de ácido fórmico e ácido acético, e a
extração dos compostos oxidados foi realizada com o solvente extrator acetonitrila. A ODS
(oxidessulfurização) do óleo foi realizada à temperatura de 50°C e à pressão atmosférica, obtendo
um percentual de remoção superior a 92%. Ali (2006) também estudou a extração pura dos
compostos sulfurados e obteve um resultado de aproximadamente 45% de remoção de enxofre.
O objetivo deste trabalho é Sintetizar catalisadores de molibdênio e níquel/molibdênio
suportados em alumina. Caracterizar os materiais obtidos por: difração de raios-X (DRX), adsorção
de nitrogênio (BET), espectroscopia na região infravermelha (FT-IR), análise térmica (TG/DTG) e
finalmente investigar a dessulfurização oxidativa de um modelo de combustível contendo 1000
mg/L de enxofre na forma de DBT (dibenzotiofeno) dissolvido em isoctano, com uso de peróxido
de hidrogênio (H2O2) a 30% como oxidante, acetonitrila como solventes extratores e catalisadores
a base de molibdênio e/ou níquel suportados em alumina.
MATERIAL E MÉTODOS
Os reagentes dibenzotiofeno 98% Aldrich, acetonitrila e isoctano Vetec PA e peróxido
de hidrogênio 35% Vetec foram usados sem purificação. O catalisador de molibdênio mássico foi
obtido a partir da precipitação do molibdato de amônio em meio ácido seguido de filtração e
secagem a 110ºC por 16 horas. O óxido de molibdênio foi obtido a partir do catalisador mássico
através de calcinação com escoamento de ar a 500ºC por uma hora com taxa de aquecimento de
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10ºC.min-1. O molibdênio suportado foi preparado por impregnação úmida a partir de 200 mL de
solução de molibdato de amônio ((NH4)6Mo7O24) Sinth PA numa concentração suficiente para
obtenção de 1%, 5% e 10% em peso de molibdênio. A solução foi misturada à alumina e colocada
sob agitação a 90ºC até completa evaporação, seguindo-se uma secagem a 110ºC por 24 horas e
calcinação igual ao catalisador óxido de molibdênio.
Os catalisadores foram caracterizados por difração de raios-X, material em pó, num
equipamento Shimadzu D5000 com radiação Cu-k alfa. As análises térmicas dos catalisadores antes
da calcinação foram feitas em microbalança TGA 50 da Shimadzu com vazão de nitrogênio de 50
mL.min-1 e taxa de 10ºC.min-1. As análises relacionadas com a área superficial específica foram
realizadas em equipamento NOVA 2000 da Quartachrome.
O teste catalítico padrão foi realizado num reator de vidro com 10 mL de solução de
1.000 ppm de enxofre “S” na forma de dibenzotiofeno (DBT) dissolvido em isoctano e 3 mL de
acetonitrila, 100 mg de catalisador e 0,5 mL de peróxido de hidrogênio a 35%, o que corresponde a
uma razão molar H2O2/S igual a 24. A carga de isoctano com DBT corresponde a uma gasolina
modelo. A análise química do reagente dibenzotiofeno e do produto dibenzotiofeno sulfonado foi
feita por cromatografia gasosa em equipamento Varian CP-3800 com detector de ionização de
chama. Foi utilizada uma coluna capilar OV-5 de marca Ohio Valley (fase estacionária de 5%-fenilmetilpolisiloxano, de 30 m, com 0,25 mm de diâmetro interno e com espessura do filme de 0,25
μm), com uma vazão de 1 mL/min e razão 1/50, com tempo típico de análise de 12,62 minutos por
amostra.
Os testes catalíticos foram realizados utilizando-se um padrão de 1.000 ppm de enxofre
na forma de dibenzotiofeno (DBT) dissolvido em isoctano em três temperaturas distintas: 30, 45 e
60°C. Como agente oxidante foi utilizado o peróxido de hidrogênio (H2O2) a 30% e como solvente
extrator foi utilizada a acetonitrila.
Nos testes iniciais, 10 mL do padrão de DBT foram adicionados à um erlenmeyer de 50
mL, e 3 mL de acetonitrila. Em seguida foram adicionados 100 mg de catalisador de molibdênio.
Adicionou-se 5 mL de H2O2 (30%) ao longo da reação, dividindo a quantidade durante a reação,
sob agitação, à temperatura ambiente Deixou-se reagir por 30 minutos e foram tomadas amostras
para análise com 1, 3, 5, 10, 20 e 30 minutos de reação. O sistema reacional é formado por uma
chapa aquecedora, onde é possível o controle da temperatura da reação; e um reator acoplado a um
banho térmico para o resfriamento dos vapores produzidos pela reação, possuindo também um
condensador.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização dos Catalisadores
Foram realizadas análises termogravimétricas (TGA) nos precursores dos catalisadores,
análise de difração de Raios-X, análise de microscopia eletrônica de varredura, absorção atômica e
análises relacionadas com área especifica.
Difração de Raios-X: na Figura1, são apresentados os difratogramas dos catalisadores, onde se
observa que a impregnação de molibdênio não alterou a estrutura pouco cristalina da alumina
original. O difratograma do óxido de molibdênio calcinado apresentou picos bem distintos do seu
precursor, o molibdênio mássico, indicando uma mudança significativa na estrutura cristalina após
calcinação.
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Figura1- Difratogramas das aluminas suportadas, catalisador molibdênio mássico e óxido de molibdênio.
(a) Alumina: b ) 1 % Mo/Al 203; ( c ) 5% Mo/Al 203; (d) 1 0 % Mo/Al 203
. Padrão
Al 2 (MoO 4 ) 3 e MoO 3
- Padrão da Alumina

Absorção atômica
Na Tabela 1, estão apresentados os resultados obtidos através da análise de absorção
atômica. Verificamos que os resultados obtidos foram satisfatórios, visto que na preparação dos
catalisadores utilizamos um excesso do sal do metal para garantir o mínimo de impregnação que
nós desejamos.
Tabela 1: Resultados da Absorção Atômica dos catalisadores de molibdênio suportados
Amostras
%Metal
1% Mo/Al2O3
1.02
5% Mo/Al2O3
5.30
10% Mo/Al2O3
12.20

Área Específica
Na Tabela 2, é possível se verificar que a área específica do catalisador calcinado foi
reduzida de forma significativa, indicando aglomeração do catalisador mássico. Esta tabela mostra,
ainda, que a área específica diminuiu com a adição de molibdênio sobre a alumina de 1 para 10 %
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em peso, podendo indicar um bloqueio parcial dos poros da alumina pelo óxido de molibdênio
impregnado.
Tabela 2: Resultados de análise da Área Específica, B. E. T.
Catalisador
Área Especifica (m2/g)
MnO3
2
Al2O3
196
1%Mo/Al2O3
209
5%Mo/Al2O3
167
10%Mo/Al2O3
152

Análises Térmicas: as análises térmicas permitiram constatar que à temperatura de 500ºC é
suficiente para promover a calcinação de todos os catalisadores preparados neste trabalho.
Testes catalíticos
Durante a reação, o composto sulfurado é removido pelo solvente polar onde ocorre a
reação de oxidação na presença de peróxido. Portanto, o solvente tem um papel importante no
processo de remoção de enxofre (Ramirez-Vesdusgo, 2003). Na Tabela 3, é mostrada que a
extração de DBT com acetonitrila pura foi de 46,2% a 30ºC e praticamente não mudou a 60ºC,
ambas com relação gasolina-modelo/acetonitrila igual a 3,3 vol./vol.
Este resultado está de acordo com o obtido por Caero et al. (2005), que observou
remoção de 35% de DBT com relação diesel sintético/acetonitrila igual a 1,0 vol./vol. Contudo, a
extração de DBT com acetonitrila em presença de peróxido diminuiu a taxa de extração para cerca
de 5%. Resultado similar foi observado por Caero et al. (2005), que observaram que a adição de
água na acetonitrila diminui a oxidação de DBT. Observa-se ainda, na Tabela 4, que a reação com
peróxido puro, sem acetonitrila resultou em nenhuma extração de DBT, confirmando a importância
do solvente para promover a transferência de massa do composto sulfurado da fase oleosa
(isoctano) para a fase polar (acetonitrila), onde está o agente oxidante. Por outro lado, a taxa de
remoção de dibenzotiofeno em diferentes tempos de reação de oxidação com peróxido não
apresentam influência no percentual de enxofre removido quando trabalhamos a 60°C. O
catalisador de molibdênio mássico apresentou remoção de dibenzotiofeno de 56% em 30 minutos
de reação e aumentou para 84,5% em 60 minutos de reação. O aumento da temperatura para 60ºC
aumentou a taxa de remoção para 99,9% e o tempo de reação não teve influência sobre a remoção
de enxofre.
Tabela 3: Taxa de remoção de dibenzotiofeno para reação com 1000 ppm de S (dibenzotiofeno) em isoctano,
relação isoctano/acetonitrila 10/10 mL, 100 mg de catalisador.
Catalisador
Temperatura 30ºC
Temperatura 30ºC
30 min
60 min
30 min
60 min
Acetonitrila pura
46%
45%
Peróxido puro
Acetonitrila+H2O2
5%
3%
Mo mássico
56%
84%
100%
100%
MoO3
28%
30%
100%
100%
1%Mo/Al2O3
29%
29%
23%
24%
5%Mo/Al2O3
26%
28%
37%
41%
10%Mo/Al2O3
26%
26%
40%
34%

Lydon et al. (1987) observaram a formação do complexo oxodiperóxido de molibdênio
MoO(O2)2. Os resultados do catalisador mássico observados neste trabalho indicam que pode ter
havido a formação de um complexo de peróxido com molibdênio em acetonitrila devido à sua
atividade muito mais alta para remoção do dibenzotiofeno do que com o peróxido puro ou peróxido
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com acetonitrila. Outro fato importante foi que uma parte do catalisador mássico passou para uma
forma líquida amarela solúvel em acetonitrila. Estes dados são similares aos obtidos na literatura,
onde se observou uma maior atividade para oxidação de sulfetos com uso do complexo molibdênio
peroxo bis-sulfóxido (Samatov, 2006) e com o uso de complexos oxo-diperóxido de molibdênio
dissolvidos em dicloroetano (Campestrini, 1988).
Na Tabela 3, analisando o catalisador óxido de molibdênio calcinado, observa-se uma
taxa de remoção de enxofre em torno de 30% a 30ºC, que é menor do que o catalisador mássico
não-calcinado. A taxa de remoção aumentou para 99,9% a 60ºC. É possível que o aumento da
temperatura tenha levado à formação do oxodiperóxido de molibdênio, MoO(O2)2, explicando a
elevada taxa de remoção de enxofre observada com o catalisador óxido de molibdênio calcinado.

Figura 2: Redução da concentração de Enxofre na fase isoctano versus tempo.

Após a verificação de que o catalisador de molibdênio calcinado apresentou o melhor
resultado, foi realizado o teste cinético (Figura 2) nas três temperaturas estudadas, confirmando
assim a eficiência na remoção do enxofre na temperatura mais elevada. Verifica-se que a remoção
nos primeiros 10 minutos não apresenta diferença em ambas às temperaturas e que a partir deste
tempo há uma significativa queda na concentração de enxofre quando se trabalha a uma temperatura
mais elevada.
Também é mostrado nesta Tabela 3 o desempenho dos catalisadores suportados em
alumina. A adição de 1% de molibdênio sobre alumina levou a uma taxa de remoção de enxofre de
28,6% em 60 minutos de reação. O aumento da temperatura reduziu levemente a taxa de remoção, o
que se pode atribuir a erro experimental. Os resultados de remoção de enxofre a 30ºC não mudaram
muito com o aumento do teor de molibdênio impregnado de 1 para 5 e 10% em peso. A 60ºC,
houve um aumento da taxa de remoção para valores entre 34 e 40% nos catalisadores com 5 e 10%
de molibdênio.
CONCLUSÃO
Os catalisadores mássicos de molibdênio não-calcinado e calcinado apresentaram
estrutura cristalina bem definida. A calcinação reduziu a área específica de 11 para 2 m2.g-1. A
impregnação de molibdênio à gama-alumina não alterou o difratograma original da alumina que
apresentou baixa cristalinidade, como esperado, visto que a alumina é amorfa e o percentual de
impregnação é pequeno. O aumento do teor de molibdênio impregnado reduziu levemente a área
específica. A extração de dibenzotiofeno (DBT) do isoctano com uso do solvente acetonitrila pura
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foi de 46,2% a 30ºC e praticamente não mudou a 60ºC, ambas com relação gasolina
modelo/acetonitrila igual a 3,3 vol./vol. A extração e oxidação de DBT com acetonitrila em
presença de peróxido diminuiu a taxa de extração para cerca de 5%, provavelmente devido à
redução da solubilidade do DBT na acetonitrila em presença do peróxido aquoso. O catalisador de
molibdênio mássico apresentou remoção de dibenzotiofeno de 56% em 30 minutos de reação e
aumentou para 84,5% em 60 minutos de reação. O aumento da temperatura para 60ºC aumentou a
taxa de remoção para 99,9%. Este ótimo resultado, em comparação com 5% de remoção com
peróxido sem catalisador, indica uma possível formação do complexo oxodiperóxido de molibdênio
MoO(O2)2 em solução de acetonitrila, conforme observado na literatura. O catalisador óxido de
molibdênio calcinado apresentou taxa de remoção de enxofre de 30% a 30ºC e 99,9% a 60ºC,
indicando também uma possível formação do complexo de molibdênio a 60ºC. A impregnação de
molibdênio sobre alumina nas concentrações de 5 e 10% levou a uma taxa de remoção de enxofre
34 e 40% nos catalisadores. Na oxidação de DBT com o catalisador mássico de molibdênio, a taxa
de remoção de enxofre foi mais elevada nas regiões de maior quantidade de acetonitrila e também
de alta quantidade deste solvente. Desta maneira, concluímos que as melhores condições de
trabalho para o catalisador óxido de molibdênio se encontra a uma temperatura de 60°C, reação
isoctano/ acetonitrila de 1:1 vol./vol. e acetonitrla/peróxido 1:20vol./vol.. Os resultados deste
trabalho mostram que catalisadores a base de molibdênio podem ser promissores para a obtenção de
diesel e gasolina com ultra baixo teor de enxofre para atender à legislação atual dos EUA e Europa
e a legislação brasileira no futuro próximo.
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DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS PARA UMA
METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO DE DISCIPLINA BASEADA EM OBJETIVOS
EDUCACIONAIS NO CONTEXTO DOS AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM
Rommel Wladimir de Lima1; Maria das Graças Pereira da Silvar2;

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi definir e implementar uma ontologia para representar as ferramentas
pedagógicas Mapa de Conteúdos e o Mapa de Dependências. O Mapa de Conteúdos é uma ferramenta que
possibilita apresentar a disciplina ou curso através de uma visualização gráfica dos conteúdos e das relações
existentes entre os mesmos e o Mapa de Dependências é uma ferramenta formada por um conjunto de objetivos
educacionais relacionados entre si, por meio da hierarquia definida pela Taxionomia de Bloom, apresentados de
forma gráfica e por um conjunto de comportamentos necessários para alcançar esse objetivo. Para a definição da
ontologia foi realizado inicialmente um estudo sobre Mapa de Conteúdos e Mapa de Dependências, ontologias e
objetos de aprendizagem em seguida foi definida e implementada uma ontologia para representar o Mapa de
Conteúdos e o Mapa de Dependências. A utilização de uma ontologia para representar essas ferramentas evita
ambigüidades e favorece seu compartilhamento e reuso entre sistemas e pessoas, fornecendo um vocabulário para
representação do conhecimento, que utiliza uma conceitualização como base, evitando interpretações ambíguas.
PALAVRAS-CHAVE: Ontologia; Ferramentas Pedagógicas; Planejamento de Disciplina; Objetivos Educacionais;
Ambientes Virtuais de Aprendizagem

INTRODUÇÃO
Embora exista um grande número de ferramentas computacionais destinadas à
avaliação e a aprendizagem com o emprego de teorias pedagógicas existe poucas relacionadas
com o processo de planejamento da disciplina.
De acordo com (AMARAL;FIGUEIREDO, 2010) o planejamento deve ser
compreendido como estratégias que podem ser construídas para se obter um desempenho
superior à média, criando e desenvolvendo uma posição exclusiva e sustentável nos processos de
gestão da Educação a Distância (EaD). Na fase do planejamento, deve-se considerar a descrição
dos objetivos de aprendizado.
Para auxiliar o professor no planejamento de uma disciplina ou curso, (LIMA, 2009)
propõem duas ferramentas pedagógicas: o Mapa de Conteúdos e o Mapa de Dependências, cujo
processo de criação é uma metodologia de planejamento para disciplina. Embora estejam
implementadas no Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning (MOODLE, 2011) um
Ambiente Virtual de Aprendizagem0 (AVA) (LIMA;FIALHO, 2009a) de fonte aberta,
desenvolvido com base em uma estrutura modular possibilita a adição de novas funcionalidades
de forma simples, é necessário um modelo de representação computacional dessas ferramentas,
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que evite ambiguidades e favoreça seu compartilhamento e reuso entre sistemas e pessoas e
possibilite sua interoperabilidade (SILVA;LIMA, 2011).
Neste contexto a utilização de uma ontologia (NOY; MCGUINESS, 2001) fornece
um modelo de representação computacional, evitando interpretações ambíguas e possibilitando o
compartilhamento de conhecimento e seu reuso. Dessa forma, o objetivo do trabalho é a
definição e implementação de uma ontologia que possibilite representar as ferramentas
pedagógicas Mapa de Conteúdos e Mapa de Dependências. Para isso são necessários os
seguintes passos: definir uma ontologia que represente o Mapa de Conteúdos; definir uma
ontologia que represente o Mapa de Dependências; definir um modelo de interação entre as
ontologias; implementar as ontologias definidas e implementar um mecanismo de interação entre
as ontologias.
MATERIAL E MÉTODOS
Na primeira fase do projeto foi realizado um estudo sobre as ferramentas
pedagógicas Mapa de Conteúdo e Mapa de Dependências. O objetivo era entender os conceitos
existentes por trás dessas ferramentas pedagógicas e verificar novas potencialidades de
utilização. Na segunda fase foi realizado um estudo sobre os conceitos relacionados com
ontologia. Nessa fase, o objetivo era identificar os conceitos existentes nessa área, assim como
um estudo das formas e ferramentas de implementação. Na terceira fase do projeto, foi realizado
um estudo sobre os objetos de aprendizagem e sobre os requisitos de interação entre os mesmos.
Na quarta etapa foi definida a ontologia que irá representar o Mapa de Dependências e o Mapa
de Conteúdos. Na quinta e última etapa, essas ontologias foram implementadas.
Uma representação específica da ontologia permite o processamento e abrangência do
conhecimento pela máquina. Esta representação é realizada através de uma ferramenta que permite a
construção de ontologias. A ferramenta utilizada para implementação da ontologia foi o Protégé

(PROTÉGÉ, 2011). O Protégé, software livre, recomendado pela W3C, para construção de
ontologias e que a princípio foi desenvolvido para a área biomédica, em atenção às bases de
conhecimento que formam a Biblioteca Nacional de Medicina (ELUAN; FACHIN, 2007). Além
do código aberto, o Protégé importa e exporta ontologias em diversos formatos, o que facilita a
reutilização da ontologia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apesar de não existir um consenso sobre a metodologia para a construção de
ontologias, existem componentes básicos que constituem a maioria das ontologias como classes:
coleções de elementos formados por um conjunto de atributos iguais formam a unidade básica de
uma ontologia (organizadas em uma taxionamia) e formam conceitos que definem um
determinado objeto; relações: responsáveis pelos relacionamentos semânticos entre os conceitos
de um domínio; axiomas: sentenças que restringem a interpretação e o uso do conceito e são
sempre verdadeiras, independentes da situação; e instâncias: utilizadas para representar os
elementos específicos do domínio, ou seja, os próprios dados (ALMEIDA;BAX, 2003).
A ontologia do Mapa de Conteúdos e do Mapa de Dependências é composta pelas
classes: MapadeConteudo, Conteudo, Relacao, SubNivel, ObjetivoEducacional, Nivel,
MapadeDependencia e Nivel-1 e pelas subclasses Conhecimento, Compreensao, Sintese,
Aplicacao, Analise e Avaliacao. A figura 1 apresenta a ontologia proposta.
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A classe MapadeConteudo é composta pelos conteúdos existentes para um
determinado nível de visão da disciplina ou curso. Um Conteudo pode está relacionado ou não
com um ou mais conteúdos. A classe Conteudo representa os conteúdos informados pelo
professor e a classe Relacao mostra o relacionamento existente entre cada Conteudo. Para
facilitar o entendimento do conteúdo pelo aluno cada Conteudo pode ser composto por vários
subníveis, onde cada subnível é composto por um conjunto de Conteudo e sua Relacao. A
classe SubNivel implementa os subníveis de visões.

Figura 1 – Ontologia do Mapa de Conteúdos e do Mapa de Dependências

A relação entre os entre os indivíduos foi representada através das propriedades do
objeto (Object Properties) que conectam um indivíduo a outro indivíduo.
O relacionamento entre a classe Mapadeconteudo e a classe Conteudo é
estabelecido através da propriedade temConteudo. Mapadeconteudo também está relacionada
com a classe Relacao através de propriedade temRelacao que também conecta a classe Relacao
a classe Conteudo. E a ligação entre a classe Conteudo e a classe SubNivel é realizada através
da propriedade temSubnivel. Por sua vez, a classe SubNivel esta relacionada com a classe
Mapadeconteudo através da propriedade temMapadeConteudo.
Os conteúdos contêm objetivos educacionais, a relação entre a classe Conteudo e a
classe Objetivoeducacional é realizado através da propriedade temObjetivoEducacional. A
classe Objetivoeducacional representa os objetivos educacionais que o aluno deve alcançar,
para cada um dos conteúdos inseridos. Cada objetivo educacional pertence a um nível da
Taxionomia de Bloom. Cada Objetivoeducacional será associado a uma classe Nivel, que
representa as categorias definidas na Taxionomia de Bloom (BLOOM, 1977).
A metodologia leva em conta que a categorização dos objetivos educacionais, de
acordo com a Taxionomia de Bloom, pode ser realizada através de verbos ou atitudes que
representam os possíveis comportamentos esperados do aluno (LIMA;FIALHO, 2009b). Estes
Verbos foram classificados na ontologia do Mapa de Conteúdos e do Mapa de Dependências
como entidades. A seguir, uma descrição de cada subclasse da classe Nivel com suas instâncias.
As instâncias representam indivíduos específicos de uma determinada classe
(CARNEIRO;BRITO, 2005).
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Subclasse Conhecimento: inclui comportamentos e situações de verificação, nos
quais se salienta a evocação, por recognição ou memória, de idéias, materiais ou fenômenos. O
aluno adquire e armazena informações que mais tarde precisa evocar. (Instâncias: escreva, liste,
rotule, mostre, tabule, enumere, copie, selecione, nomeie, diga, defina, reproduza, relate,
identifique, cite, colete e evoque).
Subclasse Compreensao: refere-se àqueles objetivos, comportamentos ou respostas
que representam um entendimento da mensagem literal contida em uma comunicação. Para
alcançar esta compreensão, o estudante pode modificar mentalmente a comunicação,
expressando-a em uma forma análoga que lhe é mais significativa. (Instâncias: explique, associe,
distinga, estenda, estimule, agrupe, sumarize, converta, discuta, traduza, ordene, diferencie,
resuma, parafraseie, descreva, interprete e ilustre).
Subclasse Aplicacao: necessita de uma etapa a mais do que a categoria
compreensão, que requer apenas que o aluno conheça suficientemente a abstração para
demonstrar seu uso quando necessário. Em um problema novo apresentado para o aluno, ele
deverá aplicar as abstrações apropriadas, sem que lhe tenha sido sugerido quais são estas
abstrações ou sem que lhe seja ensinado como usá-las naquela situação. O aluno, ao demonstrar
compreensão, pode usar abstração quando seu uso está especificado. Na aplicação, o aluno deve
usar corretamente a abstração em uma situação na qual ela não está de modo algum especificada.
(Instâncias: use, compute, resolva, aplique calcule, termine, experimente, demonstre, descubra,
determine, torne, estabeleça, articule, transfira, ensine, prepare e construa).
Subclasse Analise: focaliza o desdobramento do material em suas partes
constitutivas, a percepção de suas inter-relações e seus modos de organização. Orienta-se,
também, em relação às técnicas e instrumentos que se empregam para comunicar o significado
ou estabelecer o resultado final de uma comunicação. (Instâncias: analise, classifique, categorize,
compare, contraste, deduza, arranje, conecte, divida, prioriza, indique, diagrame, discrimine,
focalize e separe).
Subclasse Sintese: o aluno deve reunir elementos de diversas fontes e reorganizá-los
em uma estrutura ou configuração não claramente percebida antes. Seus esforços devem estar
dirigidos para a elaboração ou construção de um resultado identificável em vários sentidos e
mais integral do que os materiais com que ele iniciou seu trabalho. (Instâncias: crie, proponha,
formule, modifique, planeje, elabore, hipótese, invente, projete, desenvolva, ligue, componha,
generalize, substitua, integre, rearranje, reescreva, adapte, antecipe e compile).
Subclasse Avaliacao: pode ser definida como um processo de julgamento acerca do
valor de idéias, trabalhos, soluções, métodos, materiais, dentre outras, realizados com um
determinado propósito. A avaliação foi colocada neste nível da taxionomia porque é
relativamente considerada como um estágio final do complexo processo, que envolve certa
combinação de todos os outros comportamentos classificados nas categorias anteriores.
(Instâncias: julgue, argumente, avalie, recomende, critique, justifique, decida, teste, convença e
conclua).
A Classe MapadeDependencia modela a ferramenta Mapa de Dependências, que é
formada por um objetivo educacional e por um conjunto de comportamentos necessários para se
atingir este objetivo. O objetivo educacional é definido dentro de uma das categorias da
Taxionomia de Bloom e os comportamentos necessários para atingir o objetivo proposto
pertencem a níveis inferiores. Por sua vez, cada comportamento esperado do aluno é considerado
um objetivo educacional que também pode necessitar de comportamentos esperados para que
seja alcançado. Na ontologia proposta, essa recursividade é representada pela classe Nivel-1.
Os objetivos educacionais são compostos por níveis e por um Mapa de Dependência.
O relacionamento entre a classe Objetivoeducacional e a classe Nivel é realizada através da
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propriedade temNivel. A relação entre a classe Objetivoeducacional e a classe
Mapadedependencia é estabelecida através da propriedade temMapadeDendencia. O Mapa de
Dependências pode conter vários objetivos educacionais de nível inferior ao objetivo proposto,
representado na ontologia pela classe Nivel-1. Esta classe se relaciona com a classe
Objetivoeducacional através da propriedade temObjetivoEducacioanal.
CONCLUSÃO
Motivados principalmente pela pouca disponibilização de ferramentas
computacionais destinadas ao processo de planejamento da disciplina (LIMA;FIALHO, 2008a)
propuseram duas ferramentas pedagógicas: o Mapa de Conteúdos e o Mapa de Dependências
(LIMA;FIALHO, 2009a), duas ferramentas pedagógicas desenvolvidas com base em teorias
pedagógicas consolidadas e que promovem o planejamento da disciplina através da definição do
objetivo educacional para cada unidade.
Embora as ferramentas tenham sido implementadas em um Ambiente Virtual de
Aprendizagem (LIMA;FIALHO, 2009a), é necessário um modelo de representação
computacional dessas ferramentas, que evite ambiguidades e favoreça seu compartilhamento e
reuso entre sistemas e pessoas e possibilite sua interoperabilidade (SILVA; LIMA, 2011).
A utilização de uma ontologia permite representar os termos envolvidos de forma a
evitar ambiguidades, favorecendo seu compartilhamento e reuso por pessoas e por máquinas,
além de ajudar na interoperabilidade entre sistemas.
A formalização da ontologia do Mapa de Conteúdos e do Mapa de Dependências foi
realizada através do software Protégé, um editor popular, de código aberto que importa e exporta
ontologias em diversos formatos, facilitando a reutilização e intercâmbio de ontologias.
A ontologia do Mapa de Conteúdos e do Mapa de Dependências é composta pelas
classes Mapa de Dependências foram definidas as seguintes classes: MapadeConteudo,
Conteudo, Relacao, SubNivel, Objetivoeducacional, Nivel, MapadeDependencia e Nivel-1. A
utilização de uma ontologia possibilita desenvolvimento de mecanismos que irão facilitar o
processo de utilização e aplicação das ferramentas Mapa de Conteúdos e Mapa de Dependências.
Este artigo apresentou uma breve descrição das ferramentas pedagógica Mapa de
Conteúdo e Mapa de dependências e apresentou uma proposta de uma ontologia para estas
ferramentas.
Como o Mapa de Conteúdos e o Mapa de dependências são ferramentas pedagógicas
relacionadas com o planejamento de cursos em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, o próximo
passo do trabalho será modelar a ontologia definida dentro de uma ontologia genérica de
domínio para cursos virtuais.
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DESENVOLVIMENTO DE MANGANITAS PARA USO EM SENSORES
MAGNÉTICOS A BASE DO EFEITO DE MAGNETOIMPEDÂNCIA GIGANTE
Meirielle Marques de Góis1, Leonardo da Silva Garcia2, João Maria Soares3.
RESUMO: Uma série de amostras de La0.7Ba0.3-xSrxMnO3 (0 ≤ x ≤ 0.3) foram preparadas pelo

processo de reação por coordenação iônica. O pó precursor tem um tamanho médio de partículas (D m) de
18 nm. Resultados de difração de raios-X (DRX) mostram que a fase da perovskita é formada na
temperatura de 500 oC. Os pós foram compactados na forma de pastilha e tratados termicamente, em
atmosfera ambiente, num intervalo de temperatura de 700-1200 oC por 6 horas. As amostras sinterizadas
foram analisadas por difratometria de raios-X, magnetometria de amostra vibrante e medidas de
impedância elétrica. Resultados de DRX mostram uma fase policristalina pura com simetria ortorrômbica
e grupo espacial Pbnm:cab. O diâmetro médio das partículas aumenta com a temperatura de sinterização e
varia de 33 a 136 nm. Medidas de ciclo de histerese magnética, em temperatura ambiente, mostram que a
magnetização de saturação (Ms) aumenta com Dm e tem um máximo (Ms = 24 emu/g) para Dm = 64 nm.
Medidas de Zero-Field-Cooling e Field-Cooling na magnetização foi utilizada para analisar a variação da
temperatura de transição em função de D m. Medidas de impedância em função da freqüência e do campo
magnético foram feitas usando o método das quatro pontas. A impedância elétrica aumentou com a
freqüência e o efeito de magnetoimpedância tem um máximo na freqüência de 350 kHz,
∆Z(%)=100(Z(H=0)-Z(H=3kOe))/Z(H=0)=10%.

PALAVRAS-CHAVE: difração de raios-x; magnetoimpedância; manganita.
INTRODUÇÃO
Os materiais que exibem o efeito de Magnetoimpedância Gigante (GMI)
podem ser usados principalmente como sensores magnéticos devido a sua alta
sensibilidade. Para isto foi mostrado que sensores magnéticos baseado no efeito GMI
têm várias vantagens em relação aos sensores magnéticos convencionais. Os
dispositivos de GMI podem ter sensibilidades da ordem de 500%/Oe. Atualmente, o
valor máximo experimental do efeito de GMI ainda está abaixo do esperado
teoricamente. Isto tem motivado pesquisas em novos materiais que apontam para
alcançar os valores de GMI teóricos.
Entre os materiais estudados estão as perovskitas que podem ser
magneticamente mole, ter alta permeabilidade, baixa resistividade elétrica. Todas estas
propriedades quando juntas, são boas características para o aumento do efeito GMI.
Soma Das e outros [1] conseguiram obter uma variação na
magnetoimpedância de uma manganita composta de La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3 na presença
de um campo de 1 kG em temperatura ambiente, de 66,4% numa frequência de 50kHz e
de 72% em uma frequência de 1MHz.
Neste trabalho mostramos a síntese e um estudo das propriedades
estruturais, magnéticas e eletrônicas das perovskitas de La0.7Ba0.3-xSrxMnO3.
MATERIAL E MÉTODOS
As nanopartículas de La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3 foram preparados pelo processo
de Reação por Coordenação Iônioa (RCI). O processo RCI utilizado para preparação
dos precursores consiste numa solução de um polímero, com grupos ligantes que podem
1
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complexar íons metálicos. Esse processo foi realizado com uma solução de partida
composta por um biopolímero chamado Quitosana, ao qual foi adicionado nitratos de
Manganês (Mn (NO3)2 4H2O), Lantânio (La(NO3)3 6H2O), Estrôncio (Sr(NO3)2), Bário
(Ba(NO3)2) e adicionando o Glutardialdeído, com a finalidade de gelificar a substância.
Para preparar essa manganita foi feito a seguinte estequiometria na preparação da
amostra:
 peso molecular do Nitrato de Lantânio: 433,02 mg/mol
 peso molecular do Nitrato de Estrôncio: 211,63 mg/mol
 peso molecular do Nitrato de Bário: 261,35 mg/mol
 peso molecular do Nitrato de Manganês: 251,01 mg/mol
Calculando a massa utilizada de cada composto,
Lantânio: 433,02 x 0,7 = 303,114 mg/mol
Estrôncio: 211,63 x 0,15 = 31,74 mg/mol
Bário: 261,35 x 0,15 = 39,203 mg/mol
Manganês: 251,01 x 1 = 251,01 mg/mol
Massa total igual a 625,071 mg/mol. Preparamos o material para ter massa
respectiva a 5g, logo deixamos a massa total proporcional a 5g fazendo o seguinte
cálculo, 5000 / 625,071 = 7,99 ~ 8.
Obtemos assim um fator de multiplicação, para ajustar a proporção da
massa utilizada de cada composto, obtendo:
Lantânio: 303,114 x 8 = 2425 mg
Estrôncio: 31,74 x 8 = 254 mg
Bário: 39,203 x 8 = 314 mg
Manganês: 251,01 x 8 = 2008 mg
Ao somar a massa total ela está proporcional a 5g.
Repetindo os cálculos para uma 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
Massa total igual a 632,529 mg/mol. A massa dessa amostra também foi preparada para
ser proporcional a 5g, logo, 5000 / 632,529 = 7,905 ~ 7,9.
Obtendo este fator, fazemos as multiplicações necessárias:
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.
Também foi preparado 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. E também deixamos a massa proporcional a 5g.
5000 / 617,74 = 8,094 ~ 8,09.
Obtendo 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 série foi diluída em 150 ml de quitosana.
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Com isto o material foi levado para queimar na chapa quente durante 6
horas em 350°C, resultando em um pó com coloração marrom escuro, onde este pó é a
perovskita de manganês, mas ainda não apresenta uma fase pura em sua estrutura,
consequentemente as manganitas foram tratadas termicamente a temperaturas variáveis
e foram estudadas no DRX.
A fase pura da perovskita de manganês foi observada quando o pó precursor
foi tratado termicamente a 700°C. Posteriormente estudamos as amostras por
difratometria de Raios–X, refinando os difratogramas de cada amostra usando o método
Rietveld com o auxílio do programa MAUD (Material Analysis Using Difraction).
Em seguida, as amostras foram compactadas usando-se uma matriz
cilíndrica com diâmetro de 7 mm. Após o processo de sinterização, utilizamos a método
de quatro pontas para a realização das medidas de impedância elétrica.
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; e magnetômetro
de amostra vibrante (MAV), totalmente automatizado com autonomia para medidas
magnéticas em campos de até 1,4 T numa faixa de temperatura de 9-325 K.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

3

Intensidade (contagem x 10 )

Denominamos as três amostras de manganitas por: LBSMO
(La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3), LBMO (La0.7Ba0.3MnO3) e LSMO (La0.7Sr0.3MnO3).
Analisamos as características estruturais da manganita LBSMO pela difração de raios-x
como podemos observar na figura 1.
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Figura 1 - Difratogramas de raios-X do pó e das pastilhas de La0.7 Ba0.15 Sr0.15 MnO3 recozidas em
temperaturas diferentes.

Observamos que a fase da perovskita de manganês é formada em 500°C e
com o aumento da temperatura ela se torna mais pura. O resultado do DRX mostrou
uma fase pura com estrutura cristalina ortorrômbica e grupo espacial Pbnm:cab. O

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

124

tamanho das partículas aumenta com a temperatura de recozimento variando de 33 a
136 nm, como podemos observar na Tabela 1.
Tabela 1 – Tamanho das partículas sinterizadas a diferentes temperaturas para a amostra
LBSMO.
Temp. Sinterização (oC)
700
1000
1100
1200

Tamanho das Partículas (nm)
32,7
41,3
64,2
136,4

Estudos de caracterização de DRX também foram feitos nas amostras
LBMO e LSMO, conforme mostra a figura 2.
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Figura 2 – Difratogramas de Raios-X do pó e das pastilhas LBMO (La0.7 Ba0.3 MnO3) e da LSMO (La0.7
Sr0.3 MnO3) recozidas em 1100°C na presença de O2.

Foram feitas medidas de histerese magnética em temperatura ambiente na
série de amostras de La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3 utilizando o Magnetômetro de Amostra
Vibrante (MAV) como podemos observar na figura abaixo.
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Figura 3 – Curvas de histereses das pastilhas de La0.7 Ba0.15 Sr0.15 MnO3.
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Impedância ()

Percebemos que as perovskitas não apresentaram coercividade e que a
amostra tratada a 1100°C apresentou uma maior magnetização de saturação do que as
demais.
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frequência como observamos na figura 4.
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Figura 4 – Gráfico das medidas de transporte da
resistência, indutância e impedância com campo
magnético zero e com campo magnético máximo
(3KOe) em função da frequência.
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Podemos observar sua variação na Figura 5.
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Figura 5 – Valores percentuais da Resistência, Reatância Indutiva e da Impedância em função da
frequência (kHz).

Observamos que o valor máximo da Magnetoimpedância Gigante (MIG) foi
obtido em uma frequência de 350 kHz.
Na amostra La0.7Ba0.3MnO3 foi feito medidas de magnetização em função
da temperatura, onde obtemos que a temperatura de Curie foi de 315 K como podemos
observar na Figura 5.

Figura 5 - Medidas de ZFC em 100 Oe na pastilha composta de La0.7Ba0.3MnO3.
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CONCLUSÃO
Conseguimos produzir uma fase pura da perovskita de manganês com uma
temperatura de 700 oC e em atmosfera de oxigênio.
A amostra composta de La0.7Ba0.3MnO3 foi feito medidas de magnetização
em função da temperatura, onde observamos que a amostra atingiu a temperatura de
Curie em 315° K.
A amostra composta por La0.7 Ba0.15 Sr0.15 MnO3 tratada termicamente a
1100°C, atingiu um valor máximo de 10 % na magnetoimpedância em 350 kHz sob um
campo de 3 kOe.
AGRADECIMENTOS
Ao conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
pela concessão de bolsa de iniciação científica.
REFERÊNCIAS
[1] DAS, S.; DHAK, D.; REIS, M.S.; AMARAL, V.S.; DEY, T.K.; Room temperature
giant magnetoimpedance in La0.7Ba0.15Sr0.15 MnO3 compound. Materials Chemistry
and Physics 120(2010) 468-471.
[2] IM, H.S; CHON, G.B.; LEE, M. S.;KOO, H.B.;LEE, C.G.;JUNG, M.H. Preparation
and characterization of La0.7 AE0.3 MnO3 (AE = Ca,SR,Ba): Perovskite structured
manganites. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 310 (2007) 2668 2670.
[3] SOARES, J. M.; Micromagnetismo e Transporte Eletrônico em Materiais
Magnéticos Nanocristalinos. 2004, 121p. Tese de Doutorado – Departamento de
Física Teórica e Experimental, UFRN, 2004.

ISBN: 978-85-7621-031-3

127

Anais do VII SIC

128

ESTABELECENDO CONFIANÇA EM UM MODELO DE MEDIAÇÃO BASEADO EM
RECONCILIAÇÃO ONTOLÓGICA PARA NEGOCIAÇÃO DE QUALIDADE DE
SERVIÇO NA WEB
Joel Gonçalves de Oliveira1; Cláudia Maria Fernandes Ribeiro2.
RESUMO: Este trabalho teve como proposta o estudo de modelos formais voltados a questões envolvidas em
mecanismos responsáveis por gerir bases de conhecimento e recomendação de serviços, num processo que envolve
modelos de confiança e reputação. Este estudo permitiu guiar a concepção de um modelo arquitetural que contempla e
agrega os principais recursos e paradigmas de sistemas de recomendação e redes colaborativas. A proposição do cenário
foi utilizada como estratégia para validação de modelos de redes colaborativas estudadas no decorrer do projeto. Estes
modelos contemplavam questões essenciais aos aspectos semânticos inseridos no contexto da proposta de mediação
para a negociação de qualidade de serviços. Foi utilizada a ferramenta Ttool, que permite trabalhar com modelos
arquiteturais, definindo componentes e relacionamentos, modelos lógicos, detalhando conflitos e a temporalidade de
eventos.
PALAVRAS-CHAVE: Web Semântica; Formalismo; E-commerce

INTRODUÇÃO
A concorrência empresarial exige estratégias de conquistas de novos clientes e
fidelização da base atual de clientes. A personalização apresenta-se neste contexto como um
facilitador. Esse novo paradigma de negócios exige novas ferramentas, dentre elas os sistemas de
recomendação de serviços, que surgem como um meio de apoiar e facilitar escolhas, adequando as
grandes possibilidades de opções de resultados a um número pequeno de fácil assimilação e escolha
(REATEGUI, 2005). Num sistema típico as pessoas fornecem recomendações como entradas, o
sistema agrega e o direciona para os indivíduos. A tarefa essencial deste tipo de sistema é realizar o
casamento correto entre os que estão sendo recomendados e aqueles que estão recebendo a
recomendação, ou seja, definir e descobrir este relacionamento de interesses. E-commerce
representa atualmente a maior demanda para a utilização dos sistemas de recomendação,
empregando diferentes técnicas para encontrar os produtos mais adequados para seus clientes e
aumentar os lucros. No Brasil onde a economia tem crescido num ritmo acima das grandes
economias na última década, o mercado de consumo de tecnologias cresceu num ritmo ainda maior.
Contudo, esse crescimento não se refletiu em produção de tecnologias nacionais o que expõe o país
a uma dependência internacional tecnológica. Este projeto de pesquisa tem como objetivo maior
contribuir para a proposição de mecanismos inteligentes capazes de potencializar os benefícios do
comércio eletrônico na Web, mais especificamente trabalhando na recomendação de serviços.
MATERIAL E MÉTODOS
Duas etapas foram cumpridas no decorrer deste projeto, a primeira delas pode ser
compreendida entre agosto de 2009 a julho de 2010. Durante este período a pesquisa foi voltada ao
estudo de modelos de confiança existentes, bem como das técnicas formais envolvidas em cada
modelo. Num segundo momento, ainda neste primeiro período, a busca foi voltada para a
classificação de componentes, os quais seriam descritos formalmente no modelo a ser proposto.
Contudo, a complexidade envolvida nos diferentes modelos estudados exigiu que fosse estabelecido
um cenário para objetivar os testes e validar o modelo proposto.
O cenário descrito diz respeito a Web Service e ferramentas do E-commerce, sem deixar
de lado redes colaborativas. O casamento destes três cenários conduziu a um novo período de
1Discente do curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e da Terra, Campus de

Natal, UERN. E-mail:
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2Doutor em Sistemas Distribuídos, docente do Departamento de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e da
Terra, Campus de Natal, UERN. E-mail: claudiaribeiro@uern.br.
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estudos, que compreendeu agosto de 2010 a julho de 2011. Nesta nova etapa do projeto ficou
evidente a necessidade de formalizar e sistematizar o modelo de recomendação proposto,
delimitando os aspectos lógicos envolvidos, bem como contextualizando componentes arquiteturais.
A ferramenta em uso no primeiro momento, o CADP, não permitia tal conformidade das
informações. Dessa forma, buscas conduziram a descoberta de uma ferramenta que contemplava
todos os requisitos necessários e permitiam o trabalho de forma simultânea, denominada Ttool
(APVRILLE, 2010). Esta ferramenta engloba desde a parte arquitetural, ou seja, a descrição dos
componentes envolvidos com a descrição das relações entre si, ao mesmo tempo em que é possível
trabalhar com o formalismo fazendo uso da temporalidade. Com tais características é permitido
abordar aspectos comuns do relacionamento interpessoal das redes sociais ou entre grupos,
baseados em requisitos como tempo. Atribuir tempo as ações permite simular conflitos antes
mesmos que eles ocorram, o que possibilita um maior amadurecimento do modelo proposto. Não
apenas isto, o Ttool (APVRILLE, 2010) também permite a transformação dos componentes em
classes java que podem ser testadas em servidores locais (local host), o que consiste em mais um
atrativo para a validação do modelo proposto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O período de estudo conduziu a resultados que agregam não apenas a proposta inicial
do projeto, que consistia a concepção de um modelo de confiança, mas também contempla questões
mais complexas como a descrição de um cenário, objeto de estudo. A utilização de ferramentas que
agregam valor ao formalismo, também potencializou os benefícios obtidos.
A proposição do cenário objeto de estudo exigiu avaliação de modelos existentes, que
deveriam fazer parte do contexto acadêmico e brasileiro. Dessa forma, o comércio eletrônico (Ecommerce), notadamente os que utilizam Web Services como tecnologia de distribuição, figuram
como cenários de estudos de potencial interesse. Web Services representam um significativo
desafio, principalmente pela atual demanda da economia nacional por avanço de tecnologias locais
como forma de fortalecer o mercado interno e diminuir a dependência externa, aumentando assim a
capacidade de competição brasileira diante de produtos vindos de fora, sobretudo da China. Dessa
forma o modelo aqui proposto agrega requisitos tanto do E-commerce quanto dos Web Services,
sem deixar de lado a diversidade existente e potencializada pela Web, hoje presente em várias
formas e meios, como os celulares, notebook e tablets os chamados clientes móveis (Client Mobile).
A proposição de uma arquitetura exige o completo conhecimento dos requisitos e
entidades envolvidas, bem como do papel de cada um, sem esquecer do contexto em que estejam
incluídos, e mais que isso da volatilidade deste contexto, os aspectos externos responsáveis pela
agregação de valores ou deterioração dos mesmo. Assim, é necessário trabalhar e avaliar os
requisitos e funcionalidades de cada entidade antes mesmo de descrever os componentes, isso
porque é de fundamental importância estabelecer o papel de cada componente antes de sua
implementação.
A Figura 1 representa esta preocupação com o estudo das entidades para a construção
dos componentes lógicos, formais e arquiteturais do modelo proposto, pois representa todo o fluxo
de dados envolvidos e esclarece a complexidade relacionada à entidade mediador, que tem entre
outras funções: controlar as requisições feitas pelos usuários, seja de forma direta ou indireta
(através de grupos), efetuar a busca em sua base de dados dos serviços disponíveis que possam
atender as solicitações que estão sendo feitas. A ordem de processamento de informações que
precisam ocorrer numa fração de tempo menor que a comunicação feita entre o mediador e o
provedor disponível para atender a demanda de usuários também está representada na Figura 1.
Esse trabalho exige a construção de um engenho de inferências, semântica e filtragem
de informações que deve ser transparente para o usuário, mas requer dedicação da equipe
responsável por este trabalho.
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Usuários

Usuários

Usuários
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Base de Informações

Usuários

Base de Dados

Figura 1

A atuação do mediador pode ser compreendida com a Figura 2, onde fica explicitado o
processo de alimentação de regras e meta regras que servem de instrumentos de atualização dos
agentes mediadores. Estes por sua vez, estão ligados a um engenho de inferência que permite a
otimização de buscas, mesmo quando os dados fornecidos pelo usuário não são completos ou
totalmente claros, seja porque ele desconhece os detalhes do serviço ou porque esteja buscando
algum item que lhe fora recomendado e do qual não haja detalhes conhecidos por se tratar de
serviço novo.

Agentes
Mediadores

Regras

Fatos

Metaregras

Conceitos

Figura 2

Os Agentes Mediadores podem se basear em dois cenários distintos para compor sua
decisão ou estratégia. O primeiro cenário se baseia em regras, onde são consideradas regras como
um conjunto de Fatos de domínio público, ou seja, todos os membros de um grupo, por exemplo,
conhecem tais fatos e naturalmente aceitam a recomendação do serviço, mesmo que não tenha
havido um notificação formal sobre tal fato.
Meta regras são regras criadas tendo como base Conceitos, que por sua vez, estão
ligados a uma Pesquisa ou ao Histórico do grupo. Assim teremos uma arquitetura, que contempla os
aspectos descritos na Figura 3
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Figura 3

Pesquisas podem nos revelar uma composição estatística, que nos dizem
detalhadamente o passado de um usuário ou prestador de serviço. Baseado em Históricos
poderemos produzir perfis e enfoque direcionado a esses perfis, base da personalização.
Sobre personalização entendemos como sendo o ato ou efeito de individualizar serviços,
ou seja, direcionar serviços baseados em perfis previamente definidos. Segundo (OLIVEIRA, 2002)
para a construção da web semântica alguns conceitos devem estruturados em ontologia com os
seguintes conceitos ou classes: Fonte, Propriedade e Afirmação. A figura 4 nos permite visualizar o
modelo proposto em sua totalidade.
Provedor Externo

Indicação (Provedor)

Provedor

Serviços

Mediador
Usuários (Moderadores)
Agentes
Mediadores

Engenho Semântico

Usuários

Usuários
Filtros (base de conhecimento)

Usuários

Usuários

Usuários

Base de Informações

Base de Dados

Fonte

Regras

Metaregras

Fatos

Autor

Conceitos

Pesquisa

Afirmação

Propriedade

Fonte

Figura 4 (visão geral do modelo de confiança para a Web Semântica).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A possibilidade de produzir um cenário para validar modelos de confiança orientou os
esforços neste projeto de pesquisa. Os resultados obtidos mediante ferramentas de simulação de
cenários foram adaptados para melhor observação da utilização dos conceitos e necessidades
envolvidas na concepção e oferta de serviços na Web. A proposição de utilização de tecnologias da
Web Semântica se deu como forma de otimização nas buscas na Web, seja de serviços ou de
conteúdo.
Pretende-se como trabalho futuro que a descrição formal do modelo arquitetural (figura
5) aqui descrito sirva de base para implementação de ferramenta Web baseada em redes
colaborativas para recomendação de serviços específicos.

Figura 5 – Modelo Arquitetural proposto, desenvolvido utilizando a ferramenta Ttool (APVRILLE, 2010).
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ESTUDANDO AS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DA ENZIMA
POLIFENOLOXIDASE OBTIDA DO INHAME (Colocasia Esculenta (L.)
Schott).
Franciel Aureliano Bezerra;¹ Cícero Bosco Alves de Lima²
RESUMO: O trabalho realizado neste projeto visou à realização de testes físico-químicos com a enzima
polifenoloxidase, objetivando obter extrato enzimático a partir de inhame e analisar como a enzima
polifenoloxidase se comporta em diferentes valores de temperaturas e quais alterações há na atividade
enzimática quando há variação na concentração de diferentes substratos. A realização desses
procedimentos proporcionará um maior conhecimento a respeito das propriedades da enzima em estudo,
com isso será possível, posteriormente, a confecção de um biossensor, para análise de compostos
fenólicos em meios aquáticos, empregando a enzima polifenoloxidase. Os resultados obtidos nos
procedimentos realizados foram satisfatórios, determinando que a enzima polifenoloxidase não
apresentou grandes variações na atividade enzimática quando há uma variação na temperatura da solução
na qual a enzima estava presente; a atividade enzimática tende a aumentar significadamente quando,
utiliza-se o ácido pirogálico como substrato, havendo aumento na concentração de substrato e decresce
quando se usa o fenol como substrato e aumenta-se sua concentração. A continuidade do projeto, com o
desenvolvimento do biossensor característico para identificação de compostos fenólicos representará uma
alternativa no controle da qualidade de meios aquáticos de interesse.
PALAVRAS-CHAVE: Biossensor; Enzimas; Polifenoloxidase.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a produção de inhame teve grande destaque, principalmente na
região nordeste, devido ao clima favorável ao bom desenvolvimento desse tubérculo. A
cultura do inhame (Dioscorea sp.) apresenta grande importância socioeconômica para a
região Nordeste do Brasil, sobretudo para os Estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Bahia e Maranhão, por constituir um negócio agrícola muito promissor, dada a
excelente qualidade nutritiva e energética de suas túberas e a grande utilidade para a
alimentação humana, já sendo utilizadas na dieta de todas as classes da sociedade
brasileira (SANTOS, 2002).

¹Aluno da graduação em química licenciatura da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –
UERN;
² Professor doutor do curso de química licenciatura da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –
UERN.
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Um dos grandes problemas na produção de inhame é o escurecimento que surge
facilmente na casca ou ao ser cortado, esse problema faz com que muitos consumidores
optem por não quererem comprar e consumir, esse inhame que apresenta uma coloração
indesejada; tendo em vista esse problema muitos pesquisadores cada vez mais vêm
mostrando interesse no estudo das causas do surgimento do escurecimento na casca ou
quando se corta o inhame. As enzimas responsáveis por esse escurecimento observado.
As enzimas são catalisadores muito potentes e eficazes, quimicamente são definidas
como proteínas [...] Um catalisador é uma substância que acelera uma reação química,
até torná-la instantânea ou quase instantânea, ao diminuir a energia de ativação. Como
catalisadores, as enzimas atuam em uma pequena quantidade e se recuperam
indefinidamente (KIELING, 2002).
Uma das enzimas responsáveis pelo escurecimento é a polifenoloxidase, objeto
de estudo do nosso trabalho. As polifenoloxidases promovem a oxidação enzimática de
compostos fenólicos produzindo, inicialmente, quinona a qual rapidamente se condensa
formando pigmentos insolúveis e escuros, denominados melanina, ou reagem nãoenzimaticamente com aminoácidos, proteínas ou outros compostos fenólicos, também
formando melanina (ARAÚJO, 1990 apud MENOLLI, 2006). Essa enzima tem como
característica de grande interesse, o fato de poder ser utilizada em biosensores e
consequentemente ser utilizado na determinação de compostos fenólicos, devido à sua
elevada seletividade.
Encontrar maneiras de desativar essa enzima tem se tornado objetivo de muitos
pesquisadores; uma das maneiras mais estudadas de realizar essa desativação é a
desativação térmica. Um dos passos seguintes deste projeto, após o estudo das
propriedades da enzima polifenoloxidase, é o uso da mesma na confecção de um
biossensor amperométrico, que será empregado para a determinação de compostos
fenólicos em meios aquáticos. Segundo MACHOLAN (1990) apud SIGNORI (1994),
tem aumentado o interesse da aplicação de extratos brutos e/ou tecidos vegetais em
lugar de enzima purificadas na construção de biossensores.
Esse trabalho busca a análise de propriedades físico-químicas relacionadas à
desativação e ao comportamento da enzima polifenoloxidase presente no extrato de
inhame maduro, tendo como parâmetros a variação de temperatura do extrato
enzimático e como a enzima se comporta com diferentes substratos.
MATERIAL E MÉTODOS
Logo que se iniciou o projeto fez-se uma vasta pesquisa bibliográfica, sobre o
tema do projeto em questão; posteriormente realizaram-se reuniões com o orientador
com o intuito de discutir os pontos principais do tema a ser desenvolvido no projeto e,
definir as etapas a serem desenvolvidas no projeto. O trabalho foi desenvolvido no
período de julho de 2010 a julho de 2011. Foi utilizado para obtenção de extrato
enzimático inhame (Colocasia Esculenta (L.) Schott) no estágio maduro, obtido na
cidade de Mossoró-RN. Para obtenção do extrato enzimático de inhame realizou-se o
procedimento descrito por SIGNORI (1994), com algumas adaptações; para a análise da

ISBN: 978-85-7621-031-3

135

Anais do VII SIC

desativação da enzima com variação de temperatura foi utilizado o método descrito por
NABECHIMA (2010), com algumas adaptações. Foram realizadas ainda análises da
interferência da variação do meio onde a enzima está presente, no seu poder de acelerar
a oxidação do inhame. Foi utilizado para as análises um UV mini 1240 shimadzu, uma
centrífuga, um pHmetro, além de reagentes de grau analítico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Obtenção do extrato enzimático
Cortou e pesou-se 100g de inhame no estágio maduro. Triturou-se, em um
liquidificador, por cerca de cinco minutos, junto com uma solução tampão acetato pH
7,00 e dez gramas de ascórbico. O ácido ascórbico foi utilizado com a função de agente
antioxidante, devido ao grande poder de oxidação do inhame ao ar. Filtrou-se à vácuo e
solução obtida e logo após, centrifugou-a por vinte minutos a 2000 r.p.m.; retirou-se o
sobrenadante e descartou-se o resíduo sólido presente no interior do tubo de ensaio. O
sobrenadante obtido foi armazenado à 10° C.
Purificação do extrato enzimático (diálise)
Fez-se, com um pedaço de papel Crepon®, um sistema de osmose, no qual foi
colocada a solução de extrato enzimático de inhame e, deixado por 48 hs submerso em
solução tampão fosfato pH 7,00. Esta técnica possibilita aumentar a concentração de
enzima presente na solução. Após transcorridas as 48 hs, retirou-se a solução do
processo de osmose e aramzenou-se novamente a 10º C.
Desativação enzimática com variação da temperatura
Acrescentaram-se cinco mL de sobrenadante obtido, em cinco diferentes tubos
de ensaio; aqueceu-se cada um dos tubos de ensaio com soluções a diferentes
temperaturas: o primeiro foi a aquecido a 40º C, o segundo a 50° C, o terceiro a 80° C, o
quarto a 90° C e o quinto a 100° C. Não foi possível aquecer o quinto tubo de ensaio,
pois quando a solução estava próximo de atingir os 100° C ficou floculada,
impossibilitando que pudessem ser realizadas analises de UV-Visível com as soluções.
De cada solução, retirou-se uma alíquota de 0,2 mL e acrescentou-se à mesma 2,8 mL
de solução de ácido pirogálico 0,5 M. Levou-se as soluções ao UV-Visível e mediu-se a
absorbância e comprimento de onda. Como branco, utilizou-se 3,0 mL do extrato
enzimático. Os gráficos obtidos foram os seguintes:
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Figura 1 – Gráfico de comprimento de
onda e absorbância do extrato
enzimático de inhame, aquecido a 50°
C, com solução de ácido pirogálico.

Figura 2 – Gráfico de comprimento de
onda e absorbância do extrato
enzimático de inhame, aquecido a 80°
C, com solução de ácido pirogálico.

Figura 3 – Gráfico de comprimento
de onda e absorbância do extrato
enzimático de inhame, aquecido a
90° C, com solução de ácido
pirogálico.

O gráfico, que foi obtido quando se aqueceu o extrato enzimático a 40° C, foi
igual ao obtido, quando aqueceu-se a 60° C, então escolheu-se apenas um dos dois.
Pode-se perceber que o extrato aquecido a 40 e 60° C, apresentou uma absorbância
baixa, que aumentou significadamente quando a solução foi aquecida a 80° C. Quando o
extrato enzimático foi aquecido a 90º C, houve um grande decréscimo no valor da
absorbância, determinando assim com aumento de temperatura, essa enzima apresentou
uma atividade muito considerável, que a uma temperatura próxima a 90º C, há uma
inativação enzimática.
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Comportamento enzimático com diferentes substratos
Para essas análises utilizou-se o ácido pirogálico, e o fenol. A análise constou em
manter a concentração enzimática fixa e variar a concentração do substrato. Para o ácido
pirogálico, houve um aumento significativo na atividade enzimática à medida que se
aumentou a concentração do substrato, como pode ser visto na figura 4. Já para o fenol,
houve uma variação decrescente na atividade enzimática à medida que se aumentava a
concentração do substrato e mantinha-se fixa a concentração enzimática, como pode ser
visto na figura 5.

Figura 4: Gráfico da variação de absorbância
da enzima polifenoloxidase, com variação na
concentração do substrato, ácido pirogálico
(pirogalol).

Figura 5: Gráfico da variação de
absorbância da enzima polifenoloxidase,
com variação na concentração do
substrato, fenol.

Graças a esta análise foi possível ver o comportamento da enzima de estudo com
diferentes substratos e com isso dar continuidade ao trabalho. Esse aumento
significativo de absorbância observado na reação entre a enzima polifenoloxidase e o
pirogalol, é muito importante quando objetivamos na continuidade desse projeto a
construção de um biossensor para determinação de fenóis em meios aquáticos, pois
quanto mais essa atividade for acentuada, melhor para o tempo de uso do biossensor.
CONCLUSÃO
O inhame é uma ótima alternativa para obtenção da enzima polifenoloxidase,
visto que se oxida facilmente e rapidamente ao ar, indicando grande presença da enzima
em sua composição. Com as análises desenvolvidas foi possibilitado, um maior
conhecimento da enzima polifenoloxidase, como a influencia da temperatura na
atividade na atividade da enzima de estudo. A escolha do ácido pirogálico, como
ativador da enzima, foi bastante eficaz visto que, o mesmo possibilita uma atividade
bastante acentuada da enzima, durante um bom período de tempo, propriedade ótima,
quando se pensa na construção de um biossensor com a enzima polifenoloxidase.
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ESTUDO DA VIABILIDADE DO APROVEITAMENTO DAS FOLHAS DE MACRÓFITAS
AQUÁTICAS DO TIPO Eichhornia crassipes (AGUAPÉ) COLHIDAS NO RIO APODI/
MOSSORÓ COMO CONCENTRADO PROTÉICO ALIMENTAR.
Antônio Alex de Lima Silva1, Lazaro Tavares de Farias 1 Luiz Di Sousa2, Daniel Freitas Freire Martins3
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi à obtenção, caracterização e determinação de proteína bruta e teor de
nitrogênio total em um concentrado protéico obtido das folhas das macrófitas aquáticas do tipo Eichhonia crassipes,
coletadas no Rio Apodi/Mossoró. A caracterização foi feita usando a técnica de DSC e a determinação do nitrogênio
total e o teor de proteína bruta através do método de Kjeldahl. As plantas foram coletadas e levadas ao laboratório de
físico-química da UERN, onde 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 com circulação forçada de ar e
em seguida triturada em liquidificador com laminas de aço inoxidável e armazenadas em frascos plásticos para posterior
extração do concentrado protéico. Os resultados da extração mostram que do pó das folhas da macrófitas foi extraído
cerca de 10 % de proteínas, e a determinação de proteína bruta, mostrou que se pode obter no concentrado protéico
aproximadamente 11,6 g/100g da proteína bruta presente no mesmo. Os resultados mostram ainda que se pode
concentrar cerca de 86% das proteínas presentes no tecido vegetal da Eichhonia crassipes. Estes resultados são
relevantes quando se leva em consideração o aproveitamento da biomassa na produção de concentrado protéico.
PALAVRAS-CHAVE: Concentrado Protéico, Proteína Bruta, Nitrogênio total, Eichhornia crassipes,

INTRODUÇÃO
As Macrófitas aquáticas da espécie Eichhornia crassipes, são plantas aquáticas
flutuantes da família Pontederiaceae bastante comuns em regiões de clima tropical que se
reproduzem principalmente por estolões, caules que crescem lateralmente. No Brasil, esta espécie
ocorre tanto em ecossistemas aquáticos naturais como em ambientes aquáticos impactados por
atividades antrópicas, onde apresentam elevada taxa de crescimento e produzem grandes
quantidades de biomassa (CARDOSO et al, 2003).
Por serem abundantes em ambientes poluídos, essas plantas possuem alta capacidade de
absorver nutrientes, por isso são bastante utilizadas no tratamento de rios, lagos
poluídos/contaminados, efluentes industriais da agricultura e diversos materiais poluentes
(DINARDI et al, 2003; LIN et al, 2002; HENRY-SILVA e CAMARGO, 2008; MAINE et al,
2006). A utilização destas plantas em ambientes muito poluídos pode trazer diversos prejuízos aos
usos múltiplos de rios, lagos, e represas, dificultando a navegação e a captação de água,
prejudicando assim a geração de energia elétrica, comprometendo as atividades de lazer bloqueando
o fluxo de água em canais de irrigação, e contribuindo para a diminuição de oxigênio dissolvido na
Água, podendo causar a eutrofização do corpo aquático (HENRY SILVA et al, 2008; VELINI et al,
2005; CARVALHO et al, 2005; NEGRISOLI et al, 2006).
Já o tratamento de ambientes aquáticos poluídos por meio de macrófitas aquáticas
apresenta baixo custo e deixa a possibilidade de reciclagem da biomassa produzida que pode,
dependendo de sua qualidade, ser utilizada como ração animal, fertilizante, geração de energia
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(biogás ou queima direta), produção de etanol, fabricação de papel, extração de proteínas para uso
em rações, produção de concentrado protéico para alimentação humana, produção de materiais de
construção ecológicos, artesanato, etc. (FARIA, 2002; HENRY-SILVA et al, 2006; VERMA et al,
2007; BARBIERI et al, 2004; BORTOLOTTO e GUARIM NETO, 2005; MISHIMA et al, 2008).
Alguns trabalhos na bibliografia mostram bons resultados em relação ao teor de
proteínas bruta nas macrófitas (ROSALINA, ARMANDO, CARMEN,1999), o que torna possível a
produção de um concentrado protéico que, futuramente, com os avanços dos estudos, pode ser
usado como ração para animais e, dependendo de sua composição, poderá ser usada até como ração
humana. Portanto, o objetivo deste trabalho foi a produção de um concentrado protéico utilizando as
folhas das macrófitas aquáticas do tipo Eichhonia crassipes, coletadas no Rio Apodi/Mossoró, bem
como caracterizar o mesmo via analise térmica (DSC) e determinar o teor de proteína bruta e
nitrogênio total presente no mesmo através do método Kjeldahl.
MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente foi feita a coleta das amostras no 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; ROSALINA, ARMANDO,
CARMEN,1999) mostraram que a quantidade de proteínas é maior nas folhas e que a quantidade de
metais pesados poluentes é maior nas 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:
Pesou-se aproximadamente 10 g do triturado das folhas em um béquer, acrescentou-se
cerca de 60 ml de água destilada e homogeneizou a mesma como um bastão de vidro. Colocou-se o
béquer no aquecedor com agitador magnético, inseriu-se uma barra magnética no interior do béquer
para agitar a amostra (por aproximadamente 15min.) e acrescentou-se uma solução de hidróxido de
sódio (NaOH 0,05 M) até a solução chegar a pH = 12. Após estas etapas, aqueceu-se a solução à 60
°C, por aproximadamente 30 min, deixou-se resfriar, filtrou-se a vácuo e acrescentou-se solução de
ácido clorídrico (HCl 0,1 M) até pH = 3,5. Esperou-se a precipitação da proteína na temperatura
ambiente. Retirou-se o sobrenadante e aqueceu-se o precipitado na estufa a 60 °C até a evaporação
total do liquido para a obtenção da proteína no fundo do béquer. A temperatura de 60 °C foi
escolhida com base nos resultados de DSC de trabalhos na bibliografia, visto que ocorrem
alterações nos gráficos na temperatura de aproximadamente 75 °C.
Análise Calorimétrica Diferencial Exploratória (DSC):
As análises foram realizadas utilizando um Calorímetro Diferencial Exploratório
SHIMADZU DSC 60. Para tanto, foram pesadas 6,0 mg de concentrado protéico e Caseína como
padrão de proteína em cadinhos de alumínio. Nesta técnica os dados calorimétricos começaram a
ser registrados quando a amostra atingiu 25 ºC em atmosfera de nitrogênio com fluxo de 10
mL/min, sendo aquecida a uma taxa de 5ºC/min até 300ºC.
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Determinação de Nitrogênio total e Proteína Bruta:
O Método usado para a determinação de nitrogênio total e proteína bruta foi o método
de Kjeldahl (EMBRAPA, 1999). Este se constitui essencialmente em três etapas de análise
distintas: digestão, destilação e titulação. No processo de digestão, a matéria orgânica presente na
amostra é decomposta, sob aquecimento, utilizando-se ácido sulfúrico concentrado e uma mistura
de catalisadores (sulfato de cobre + sulfato de sódio). Neste processo, todo o nitrogênio presente na
amostra é transformado em um sal de amônio.
Em seguida, no processo de destilação, o íon amônio presente no sal formado reage com
o íon hidróxido e sob aquecimento libera amônia que é recebida numa solução saturada de ácido
bórico.
A próxima etapa consiste numa titulação em que o íon borato deslocado da reação da
amônia com ácido bórico é titulado com uma solução padrão de ácido clorídrico. A partir daí, a
quantidade de nitrogênio presente na amostra é determinado através do volume medido de ácido
clorídrico padrão gasto na titulação. (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). As diversas etapas são
descritas detalhadamente a seguir.
Digestão com H2SO4 + H2O2
Para a realização da digestão:
a) Transferiu-se aproximadamente 1,0 g do concentrado protéico para um tubo digestor e adicionouse 1g da mistura catalítica (sulfato de sódio com sulfato de cobre na proporção de 10:1), 3 mL de
H2SO4 98 % e 1 mL de H2O2 30%;
b) Colocou-se no bloco digestor Tecnal/TE-040/25 aqueceu-se lentamente até 350°C e manteve-se
até a obtenção de um líquido viscoso, esverdeado.
Destilação e Titulação
a) Conectou-se o tubo digestor no destilador de nitrogênio;
b) Conectou-se na extremidade do destilador um erlenmeyer de 250 mL contendo 25 mL de ácido
bórico (H3BO3) a 2% e 3 gotas da mistura de indicadores azul de metileno e vermelho de metila á
0,2%. Após a conexão do erlenmeyer adicionou-se ao tubo digestor 10 mL de solução de hidróxido
de sódio (NaOH) á 40 %;
c) Abriu-se a torneira do vapor de água para aquecimento e destilou-se até obter-se cerca de 50 mL
no erlenmeyer. A mudança de coloração da solução de ácido bórico de azul para verde é usada
como indicativo do término da destilação e neste ponto deve ser parado o processo para evitar o
acumulo de água no erlenmeyer;
d) Titulou-se com solução padrão de acido clorídrico (HCl 0,115 mol/L). No ponto final da
titulação a coloração inicial azul é recuperada;
e) Anotou-se o volume gasto de HCl na titulação;
f) Calculou-se a concentração de nitrogênio total em g/100 g utilizando a Equação 1, (MARTINS,
2009)

Onde,
N total (g/100g) = concentração de nitrogênio total em g/100 g;
V = Volume de HCl gasto na titulação em litros.
C = Concentração do HCl em mol/L.
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MM = Massa molar do nitrogênio em g/mol.
M = Massa utilizada da amostra em gramas.
Como o teor de nitrogênio presente nas proteínas é de aproximadamente 16%, a
determinação destas é realizada através da multiplicação do teor de nitrogênio presente na amostra
por um fator empírico igual a 6,25 de acordo com a Equação 2 (INSTITUTO ADOLFO LUTZ,
2008.).

Equação 2
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados de extração da proteína usando o método de precipitação em meio
ácido, são mostrados na tabela 1. Estes resultados mostram que aproximadamente 0,94 g das 10
gramas iniciais de pó triturado precipitam no processo, ou seja, um rendimento de quase 10 % de
proteína precipitada.
TABELA 1: Condições e rendimento da extração do concentrado protéico do pó da Eichhonia Crassipes.

Proc.

Parâmetros
Mi (g)

pH ext

Text (°C)

text (min)

pH prec

tprec (min)

RCP (%)

1

10,01

12

60

30

3,52

15

6,3

2

10,01

12,01

60

30

3,48

15

9,27

3

10,01

12

60

30

3,51

15

5,71

4

10

12,01

60

30

3,54

15

6,94

5

10,03

12,01

60

30

3,5

15

12,65

6

10

12

60

30

3,51

15

9,66

7

10,01

12

60

30

3,51

15

11,98

8

10,05

12,01

60

30

3,52

15

9

9

10

12,02

60

30

3,5

15

10,33

10

10,01

12

60

30

3,53

15

11,41

Média do rendimento da extração da proteína das folhas:

9,33

Os resultados mostram uma grande variação na massa de proteína bruta obtida o que,
provavelmente, é resultado da falta de homogeneidade da amostra inicial, já que as condições de
extração são iguais para todas as extrações feitas.
De acordo com o resultado obtido com o teste de analise térmica (DSC), usando a
Caseína P.A como padrão comparativo, observa-se a presença da proteína no concentrado protéico
(ver figura 1). Isto é indicado pela similaridade dos traços e pelos picos endotérmicos nas
temperaturas de aproximadamente 75 e 170 ºC. Observa-se também um corrimento destes picos no
traço do concentrado protéico em função deste ser uma mistura de proteínas e não caseína pura. O
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segundo pico a 170 ainda não foi identificado e também não se encontrou referências sobre ele na
literatura, cabendo destacar que os termogramas vistos na literatura são cortados próximos de 120
ºC. Estes resultados são coerentes com outros disponíveis na literatura como os de CAVALCANTI,
et al, 2010; SOBRAL et al, 2004.
Com a comprovada presença da proteína no pó da planta em quantidades apreciáveis, é
possível fazer a sua extração e uso como concentrado protéico em rações ou mesmo aditivo na
produção de alimentos.

FIGURA 1: Termograma de Calorimetria diferencial de varredura comparando Caseína P.A. e o concentrado
protéico obtidos das folhas das macrófitas.

Como o teste de DSC não foi usado como quantificador de proteína no concentrado,
para a sua quantificação utilizou-se o método de Kjeldahl. Os resultados mostram que os teores,
tanto para nitrogênio total, como para proteína bruta, encontrados são menores do que as
determinados no pó das folhas, por MARTINS, 2009 (ver tabelas 2 e 3). Isso, provavelmente,
ocorreu por que no ato da extração da proteína a mesma é solubilizada em meio básico, filtrada e
depois precipitada em meio ácido e neste processo ocorreu à perda de proteína. Apesar destes
pequenos problemas a partir dos resultados da proteína bruta para o pó da planta e para o
concentrado pôde-se calcular que aproximadamente 86 % de proteína podem ser concentradas na
extração do pó para ser usada como concentrado Protéico. Teoricamente espera-se, também, em
pequenas quantidades, a presença de metais pesados que as plantas absorvem com freqüência
devido ao grande volume deste presente nos rios (ROSALINA, ARMANDO, CARMEN,1999) e a
precipitação em meio ácido, fato este que será investigado em trabalhos futuros.
O alto desvio médio obtido para o concentrado pode ser explicado pela
heterogeneidade das amostras e/ou pela necessidade de otimização da técnica usada para fazer a
extração. Outro fator que, provavelmente causou erros nos resultados foi à vidraria adaptada
utilizada na determinação de nitrogênio (destilação de nitrogênio). O destilador de nitrogênio foi
adaptado, pois estava com problema de vazamento de gás, assim, apesar da adaptação, pode ter
vazado amônia na hora da destilação diminuindo o valor final obtido.
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Tabela 1: Teores de nitrogênio total e proteína bruta obtidos do pó da macrófita.
Parâmetro
Concentração (g/100 g)
Nitrogênio total

2,156 ± 0,015

Proteína Bruta

13,477 ± 0,096

Fonte: MARTINS, 2009.
Tabela 2: Teores de nitrogênio total e proteína bruta obtidos do concentrado protéico neste trabalho.
Parâmetro
Concentração (g/100 g)
Nitrogênio total

1,862 ± 0,575

Proteína Bruta

11,638 ± 3,593

O valor de proteína bruta obtido é bem inferior ao encontrado por ROSALINA,
ARMANDO, CARMEN (1999), o que pode ser explicado pela possíveis perdas ocorridas durante o
processo de quantificação da mesma como foi citado anteriormente.
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos permitem concluir que:
1Foi possível caracterizar usando DSC a proteína extraída via precipitação em meio
ácido presente nas macrófitas aquáticas;
2Existe uma boa quantidade de proteína nas macrófitas aquáticas e esta pode ser extraída
pelo processo de solubilização/precipitação em pHs ácidos como concentrado protéico, o que
pode facilitar e viabilizar a utilização deste ser usado como ração ou aditivo.
3A técnica de extração e quantificação da proteína precisa de otimização, mas mesmo
assim, obteve sucesso extraindo aproximadamente 86 % da proteína presente no pó inicial
para ser testada na fabricação de rações ou aditivos para alimentos.
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GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DA EXPANSÃO
URBANA NOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE PAU DOS FERROS – RN
Rômulo Kleberson de Souza1; Franklin Roberto da Costa2
RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo o mapeamento espaço-temporal do processo de expansão urbana
das cidades da Microrregião de Pau dos Ferros, a partir de ferramentas de Geotecnologias, entre os anos de 1987 e
2008. Para a realização deste trabalho, a metodologia utilizada partiu de leituras bibliográficas sobre o tema, fotografias
aéreas e imagens orbitais dos satélites Landsat 5 TM e CBERS 2B no formato HRC referentes aos anos descritos,
respectivamente, que foram trabalhadas no Sistema de Informação Geográfica – SIG/SPRING 5.1.6, desenvolvido pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. Como resultado, percebeu-se que a maior parte destas cidades
expandiu-se basicamente no sentido em que segue o prolongamento das rodovias paralelas a sua área ocupada, sejam
elas federais, estaduais ou municipais. Além disso, notou-se que para àquelas que mantêm maior proximidade com Pau
dos Ferros, a expansão deu-se no sentido à cidade pólo. Praticamente todas as manchas urbanas aumentaram
significativamente, cerca de aproximadamente 109% em média. Das 17 (dezessete) cidades que compõem a área de
estudo, 07 (sete) demonstraram um percentual acima dos 100% (cem por cento) durante o período analisado. As demais
cidades não conseguiram acompanhar a expansão urbana diagnosticada em Pau dos Ferros, pois nesta cidade a oferta de
serviços estaduais e federais foi marcante, contribuindo no desenvolvimento local e servindo de base na prestação de
serviços a toda população da Região Alto Oeste Potiguar.
PALAVRAS CHAVE: Geotecnologias; Microrregião de Pau dos Ferros – RN; Expansão urbana; Cidades.

INTRODUÇÃO
Localizado na parte oeste do Estado do Rio Grande do Norte, a Microrregião de Pau dos
Ferros é considerada um dos Pólos Regionais do Estado, por agregar as cidades que oferecem as
principais atividades de comércios e serviços públicos e privados da Região. A implantação destas
atividades, principalmente na cidade homônima a Microrregião, gerou como conseqüência, um
processo de urbanização crescente e desordenado, fazendo com que o fluxo migratório também
seguisse o mesmo caminho.
Percebe-se que esta urbanização acelerada se deu em todas as cidades circunvizinhas,
gerando assim, um adensamento populacional acima do suporte das mesmas. Este processo de
expansão continua crescendo e avança sobre áreas que poderão ocasionar impactos ambientais
irreversíveis. Entende-se que estas articulações decorreram de uma construção histórica, onde os
primeiros habitantes deram o direcionamento das ações que construíram o espaço urbano até o
presente, através da organização dos espaços destinados a cada função necessária para o
desenvolvimento das cidades. No entanto, este processo de expansão ainda não foi analisado de
maneira clara.
Para diagnosticar o processo histórico de ocupação urbana se faz necessário um
planejamento adequado com as características físico-territoriais disponíveis na cidade. Caso
contrário, esta poderá sofrer conseqüências desastrosas e irreversíveis, no que se refere aos aspectos
socioeconômicos e ambientais.
Dentre as ferramentas utilizadas para o planejamento urbano, o Geoprocessamento tem
sido peça indispensável para a análise das transformações decorrentes do processo de ocupação
urbana, sendo a Geografia Quantitativa nos anos de 1970, uma das grandes correntes da Geografia
responsável pela sua evolução, juntamente com os avanços da tecnologia, dentre elas a computação.
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Em relação à importância da Geografia Quantitativa no desenvolvimento do
Geoprocessamento, Câmara, Monteiro e Medeiros (2001, p.5) destacam que:
com a escola quantitativa, os estudos geográficos passam a incorporar, de forma
intrínseca, o computador como ferramenta de análise. Neste sentido, o
aparecimento, em meados da década de 70, dos primeiros sistemas de informação
geográfica (GIS), deu grande impulso a esta escola. Ainda hoje, em países como os
Estados Unidos, em que a Geografia Quantitativa é a visão dominante, os GIS são
apresentados como ferramentas fundamentais para os estudos geográficos, como
indica o recente estudo da “National Academy of Sciences” (National Research
Council, 1997).

No cenário nacional, diversos autores já aplicaram as ferramentas do geoprocessamento
para a análise de expansão urbana no país. Monteiro et al (2008) analisaram os processos de
expansão urbana e as situações de vulnerabilidade socioambiental, incluindo as suas inter-relações
em escala intra-urbana, tendo como base os setores censitários e áreas de ponderação e imagens de
alta resolução do satélite IKONOS, em uma região hiper-periférica da Metrópole de São Paulo no
período de 2000 a 2006. Sikora (2000) trabalhou a Análise Multitemporal do crescimento Urbano
do Bairro Sítio Cercado (Curitiba, PR) a partir do uso de fotografias aéreas tendo como suporte o
Sistema de Informação Geográfica SPRING/INPE 2000.
Borsoi e Novais Junior (2008) analisaram a dinâmica da expansão urbana do município
de Caçapava - SP, utilizando imagens do satélite LANDSAT TM-5 dos anos de 1986, 1993 e 2007
para verificação das concordâncias/discordâncias entre a Lei Complementar nº254 e o Código
Florestal 4771/65 que prevê a preservação de áreas de cursos d’água e nascentes.
Os exemplos citados anteriormente serviram de referência para a realização do presente
projeto e comprovam a eficácia no uso das ferramentas de geoprocessamento para a análise da
expansão urbana municipal, principalmente com o uso dos SIG’s e do Sensoriamento remoto.
Em relação ao sensoriamento remoto, Foresti, Cecatto e Kurkdijan (1993) afirmam a
importância do Sensoriamento remoto para a análise da expansão urbana, uma vez que o mesmo
disponibiliza imagens orbitais com alta freqüência temporal. Outro aspecto é a forma digital de
apresentação desses dados, o que possibilita o cruzamento dos mesmos com informações de outras
origens (cartas, mapas, dados estatísticos, etc.) em Sistemas de Informações Geográficas (SIG), que
permitem a atualização contínua e monitoramento do ambiente urbano.
Neste sentido, para este trabalho, o uso destas ferramentas para o mapeamento do
processo de expansão urbana da Microrregião de Pau dos Ferros se fez necessário, tendo em vista a
falta de dados relacionados à temática na área objeto de estudo, justificando-se, então, a realização
do presente projeto.
MATERIAL E MÉTODOS

Como suporte inicial das atividades, foi realizada a capacitação do bolsista para o uso
do software SIG (Sistema de Informações Geográficas) SPRING/INPE 5.1.6 (Sistema para
Processamento de Informações Georreferenciadas) já que se constituía uma tarefa básica para a
realização do trabalho, visando o conhecimento acerca do respectivo software, bem como de suas
principais ferramentas. Tal capacitação realizou-se no período de aproximadamente 03 (três) meses,
pois era viável ao funcionamento das atividades que o bolsista tivesse pleno domínio das
ferramentas que compõem o programa, para assim executar os trabalhos de mapeamento e análise
dos dados com mais precisão.
Em seguida, foi de extrema importância o acesso a uma boa fundamentação teórica
como meio de aprofundar os conhecimentos acerca do sensoriamento remoto e do processamento
digital de imagens. Foi possível o cadastramento no site do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas
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Espaciais – como forma de conseguir as imagens HRC no formato monocromático, do satélite sinobrasileiro CBERS 2B, equivalentes ao ano de 2008 – 2010 (as mais recentes possíveis). Após essa
etapa, os pedidos das imagens as quais continham as manchas urbanas referentes à microrregião de
Pau dos Ferros foram feitos, para assim, proporcionar o trabalho de georreferenciamento com a
imagem mosaicada do satélite CBERS 2B_CCD 2008 que abrangeu toda a Região Alto Oeste
Potiguar, mediante os conhecimentos obtidos pelo uso do software antes descrito – SPRING/INPE
5.1.6.
Antes de se fazer a vetorização das imagens HRC, houve a necessidade do uso de
scanners como forma de facilitar os trabalhos referentes à interpretação de fotografias aéreas das
cidades a serem trabalhadas a partir da digitalização destas, referentes ao ano de 1987. Tais
imagens, por sua vez, foram obtidas mediante levantamento aéreo solicitado pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA–RN no referido ano. 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. Vale salientar que só
foi possível identificar 09 (nove) das 17 (dezessete) cidades da área de estudo; para as outras, a
obtenção de suas respectivas manchas urbanas referentes ao ano de 1987 foi possibilitada através do
auxílio da imagem orbital do satélite LANDSAT 5 TM datada de 04 (quatro) de agosto de 1987, na
órbita 216 ponto 064 – Bandas 2, 5 e 7, visando executar o trabalho de georreferenciamento e
vetorização destas. Tal imagem orbital possibilitou uma visualização parcial da área de estudo, já
que a mesma apresentava uma resolução espacial de 30 (trinta) metros. Fato que demonstrava
menor número de pixels na imagem e um maior grau de generalização da mesma.
Após esta etapa de busca e obtenção das imagens referentes ao recorte temporal, entre
os anos de 1987 e 2008, e antes de iniciar os trabalhos de georreferenciamento e vetorização das
imagens HRC, LANDSAT 5 TM e as aerofotografias, foi necessário criar um banco de dados no
software SIG - SPRING/INPE 5.1.6 para dar prosseguimento às atividades requeridas pelo projeto.
Os trabalhos de georreferenciamento e mapeamento já tinham suporte para dar
prosseguimento às atividades após a criação do banco de dados. Assim, possibilitou-se a importação
das respectivas imagens descritas anteriormente para o banco de dados do SPRING/INPE 5.1.6,
com o objetivo de se fazer as tarefas conseqüentes. A partir deste momento, foram realizados os
trabalhos de georreferenciamento de todas as imagens, orbitais e aéreas, que consistia em
transformar as imagens da extensão .tiff* para a extensão .spg*, compatível com o SIG.
O próximo passo foi o processo de vetorização visando a criação de polígonos
referentes às áreas urbanas municipais da Microrregião de Pau dos Ferros. Para tanto, houve a
necessidade de comparar algumas fotografias aéreas com as cidades da região através do uso de
sites da internet e programas computacionais, como o Google Earth, para assim poder localizá-las e
georreferenciá-las na imagem CBERS 2B de toda a região (Figura 01).
Para as imagens CBERS 2B HRC equivalentes ao recorte temporal entre os anos de
2008 a 2010, a vetorização obedeceu a critérios mais rígidos quanto ao processo de mapeamento,
pois se tinha uma resolução espacial de 4,5 metros, o que facilitou a confecção dos mapas referentes
ao ano de 2008. Quanto aos mapas proporcionais ao ano de 1987, foi detectado que as cidades que
continham nas fotografias aéreas datadas de agosto do referente ano, favoreceram um mapeamento
mais preciso, devido à boa visibilidade da imagem, em que as manchas urbanas eram nitidamente
perfeitas e fáceis de observação, mesmo sobre o olhar de um neófito no uso das ferramentas do
sensoriamento remoto, devido a sua escala cartográfica de 1:16.500. A vetorização de tais mapas foi
satisfatória, apesar de ter-se o conhecimento de que não existem mapas perfeitos,
independentemente do tamanho ou do tipo da escala adotada (DUARTE, 2002).
Para aquelas cidades em que foi possível a identificação parcial das suas áreas, como já
descrito anteriormente, utilizou-se uma imagem do satélite LANDSAT 5 TM_ composição dos
canais 2, 5, 7_04/08/1987_216_064 para se fazer a vetorização destas. Contudo, se teve maiores
dificuldades para a confecção destas vetorizações, pois devido corresponder a uma imagem com
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resolução espacial baixa (30 metros), se comparada às atuais, as manchas urbanas mostravam-se
com dificuldade de identificação, devido algumas cidades se apresentarem pequenas à época,
fazendo com que sua visualização fosse prejudicada. No entanto, foi possível gerar a vetorização
das manchas urbanas, mesmo contendo um certo grau de generalização decorrente da dificuldade
em identificar tais manchas (urbanas).

Figura 01: Visualização do mosaico de imagens do satélite CBERS 2B da região estudada no software SPRING 5.1.6.

Uma vez elaborado as cartas correspondentes às sedes administrativas dos municípios
da área em estudo para os anos de 1987 e de 2008, o próximo passo foi mostrar o relatório
individual dos respectivos municípios, ordenados sob uma descrição alfabética dos nomes das
cidades, em que se efetuou um quadro comparativo acerca da expansão territorial urbana que estas
obtiveram durante o recorte temporal de 20 (vinte) anos.
Para se identificar as taxas de expansão, necessitou-se elaborar uma fórmula para
mostrar o percentual da expansão destas sedes urbanas em que, subtraindo-se o total da área
equivalente ao ano de 2008 pelo ano de 1987, obteve-se um valor pelo qual, mediante o uso de uma
regra de três simples, teve-se a possibilidade de saber o valor conseqüente da taxa de expansão
urbana, entre a respectiva faixa temporal (1987-2008) na forma percentual. Este cálculo foi dado
pela seguinte fórmula: (área urbana equivalente ao ano de 2008, dada em km 2) - (área urbana
equivalente ao ano de 1987, dada em km 2) = (valor de expansão urbana obtida). Após esta
operação, aplicou-se uma regra de três simples que, por sua vez, possibilitou a obtenção da taxa
percentual da expansão urbana observada entre o respectivo recorte temporal. Para concluir, foi
necessário efetivar uma análise dos dados obtidos e observados pelo mapeamento destas cidades
(Tabela 01).
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Tabela 01: Situação da área urbana dos municípios da Microrregião de Pau dos Ferros – RN entre os anos de
1987 a 2008 e o percentual de expansão
Município

Mancha urbana
Mancha urbana
Expansão urbana
em 1987 (km²)
em 2008 (km²)
(%)
Pau dos Ferros
2.90
5.08
75.17%
Alexandria
1.02
1.26
23.52%
Francisco Dantas
0.15
0.28
86.67%
Itaú
0.61
1.06
73.77%
José da Penha
0.30
0.50
66.67%
Marcelino Vieira
0.44
0.86
95.45%
Paraná
0.10
0.15
50.00%
Pilões
0.12
0.33
175.00%
Portalegre
0.42
0.84
100.00%
Rafael Fernandes
0.22
0.47
113.64%
Riacho da Cruz
0.19
0.49
145.00%
Rodolfo Fernandes
0.36
0.64
77.78%
São Francisco do Oeste
0.23
0.52
126.09%
Severiano Melo
0.12
0.49
308.34%
Taboleiro Grande
0.20
0.34
70.00%
Tenente Ananias
0.43
0.80
80.05%
Viçosa
0.16
0.44
175.00%
Fonte: Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento – LAGEO/CAMEAM/UERN, 2011.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Microrregião de Pau dos Ferros (figura 2) constitui-se numa unidade territorial
localizada na Região Alto Oeste Potiguar, cognominada de “tromba do elefante”. Esta, por sua vez,
apresenta outras ramificações, como as Microrregiões Serra de São Miguel e de Umarizal, por
exemplo. Esta localidade vem dispondo-se de uma grande dinamicidade nas duas últimas décadas,
aumentando o número de vias de circulação de pessoas e de mercadorias, principalmente. A mesma
caracteriza-se por ser um pólo atrativo do comércio varejista, associado ao intenso aumento dos
investimentos de ordem pública e privada, favorecendo uma melhor e mais competitiva oferta de
serviços que abrange toda a região.
A oferta de serviços concentra-se basicamente na cidade de Pau dos Ferros, que se
caracteriza por assumir o papel de pólo regional, tanto pela sua dinamicidade quanto pelo elevado
número de pessoas e de mercadorias que trafegam em suas vias diariamente. A abrangência dos
serviços consolidados na cidade de Pau dos Ferros decorre-se por todas as cidades adjacentes, não
só pertencentes a sua microrregião, mas pelos municípios vizinhos localizados em outras. Assim,
por ser uma cidade atrativa do ponto de vista sócio-econômico, Pau dos Ferros apresentou o maior
crescimento entre as cidades de sua microrregião. Esse dado é nítido mediante a observação de seu
respectivo mapa, onde o mesmo foi confeccionado em uma escala menor que os demais,
demonstrando assim, sua supremacia qualitativa e quantitativa quanto aos outros municípios. As
manchas urbanas referentes às ulteriores cidades da microrregião foram elaboradas em escala
maior, o que demonstra que estas são bem menores se comparadas à cidade pólo.
Fazendo-se a análise dos mapas referentes a cada cidade, é nítido observar que para
aquelas que mantêm maior proximidade com Pau dos Ferros, a expansão deu-se no sentido à cidade
pólo. É o caso de cidades como Rafael Fernandes e São Francisco do Oeste, por exemplo, como se
pode observar na figura 02, o sentido da expansão urbana nestas respectivas unidades municipais.
Apesar da notória influência da cidade de Pau dos Ferros em meio às demais, há que se
considerar que todas elas apresentam alguma importância quanto ao processo de evolução urbana
de forma conjunta. É fato que os habitantes de todas as partes da microrregião, de certa forma
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ajudam a aquecer o comércio em suas cidades e nas outras, principalmente em Pau dos Ferros, com
rendas provenientes dos benefícios sociais do governo e da aposentadoria rural, ou quando muito,
de algumas reservas oriundas do setor primário da economia – agricultura e pecuária.

Figura 2: Mapa da expansão urbana das cidades da Microrregião de Pau dos Ferros – RN, dando ênfase aos municípios
de São Francisco do Oeste e Rafael Fernandes em direção ao Pólo Regional (Pau dos Ferros).
Fonte: IBGE (2007) adaptado por SOUZA (2011)

Percebeu-se, por meio das análises dos mapas, que todas as manchas urbanas
aumentaram significativamente, cerca de aproximadamente 109% em média. Das dezessete cidades
que compõem a área de estudo, sete demonstraram um percentual acima dos 100% (cem por cento)
durante o período; é o caso da sede administrativa do município de Severiano Melo, cuja expansão
demonstrou um patamar acima dos 300% (trezentos por cento).
As causas que favoreceram este nível de expansão urbana ainda são desconhecidas,
visto que o objetivo do trabalho foi o mapeamento da expansão territorial das cidades e não a
realização de um trabalho local acerca dos aspectos procedimentais que originaram tal expansão
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urbana. Vale ressaltar que, durante a confecção da carta referente a esta cidade (Severiano Melo),
considerou-se algumas generalizações para o ano de 1987, já que, além de ser uma cidade muito
pequena à época, foi utilizada na sua vetorização a imagem do satélite LANDSAT 5 TM referente
ao mesmo período, como já descrito; fato que deixou a imagem com pouca nitidez e comprometeu
alguns aspectos relevantes da malha urbana local, ora apresentando-se com maior ou com menor
amplitude de erros consideráveis.
Por meio das observações proporcionadas pelas cartas produzidas para cada cidade,
percebeu-se que estas cresceram basicamente no sentido em que segue o prolongamento das
rodovias, sejam elas federais, estaduais ou municipais; haja vista as pessoas procuraram estabelecerse em uma relativa aproximação com as vias de circulação, com o intuito de facilitarem suas
necessidades de locomoção, onde mantêm uma profunda ligação com os meios de transportes
disponíveis. Tal argumentação pode ser explicada pelo fato de que, na maioria destas cidades, exista
pelo menos uma rodovia que cruza por suas centralidades.
CONCLUSÃO
Constatou-se que todas as 17 (dezessete) manchas urbanas correspondentes às cidades
que compõem a Microrregião de Pau dos Ferros, apresentaram uma expansão significativa, em
termos proporcionais. Esta expansão foi diagnosticada mediante diversos aspectos, e dentre os mais
importantes a que se deva considerar, a influência das rodovias, sobretudo as federais, pois é nítida
a expansão em favor do prolongamento dessas vias em todas as direções a que estas seguem. Este
aspecto aumentou o fluxo de pessoas e de mercadorias provenientes de outras partes do país,
tornando a região um pólo atrativo do setor terciário da economia da região. Observou-se que,
mediante leituras proporcionadas em favor da realidade local, a maioria dos pequenos centros
urbanos tem tendência a manifestarem sua autonomia econômica por intermédio do setor terciário
da economia, onde os serviços provenientes da iniciativa pública e privada e, principalmente, o
comércio varejista, caracterizam-se por veicularem o principal fator de giro de capital e de geração
de emprego e renda para a região. Outro aspecto contundente foi observado no êxodo rural que
esteve presente nestes municípios, pois, em um recorte temporal de 20 (vinte) anos, a população que
antes era essencialmente rural, hoje se apresenta majoritariamente urbana.
Pau dos Ferros adquiriu caráter de cidade pólo da região, contendo o maior número de
habitantes e também a maior área de expansão territorial urbana detectada entre os outros
municípios, apesar de alguns desses apresentarem aumento de suas taxas de expansão superiores às
taxas observadas na cidade de Pau dos Ferros. Percebe-se também que a cidade pólo destaca-se das
demais por receber diariamente uma população flutuante superior a sua, constituindo-se como a
cidade de maior atração sócio-econômica da região. As demais cidades não conseguiram
acompanhar a evolução urbana diagnosticada em Pau dos Ferros, pois nesta cidade a oferta de
serviços estaduais e federais foi marcante, contribuindo no desenvolvimento local e servindo de
base na prestação de serviços a maioria da população da Região Alto Oeste Potiguar.
Os demais municípios seguiram pressupostos estabelecidos pela cidade de Pau dos
Ferros, mediante políticas públicas e aberturas à iniciativa privada mediante a admissão de
incentivos fiscais. Conseguiram acompanhar o desenvolvimento, mesmo que tardiamente, que vem
acontecendo em todo o país desde então. Somam-se a esta intensa expansão, as potencialidades de
cada uma, distinguindo-as uma das outras. É o caso de certas culturas desenvolvidas nestes
municípios, como a produção de castanha de caju nos municípios de Rodolfo Fernandes e
Severiano Melo, a produção de fumo em Pilões, e outras atividades verificadas nos demais, tais
como práticas voltadas ao turismo e outras categorias de serviços e, principalmente, a aposentadoria
rural e outros benefícios sociais do governo federal, além do funcionalismo público local e estadual,
onde esta renda destina-se a aquecer os mercados locais.
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Espera-se que este trabalho sirva de base para uma análise mais apurada acerca da
questão urbana da microrregião estudada, visto que os municípios que a compõem podem oferecer
algumas especificidades que possam ser utilizadas em prol do benefício da população residente
nestes centros urbanos. Para tanto, necessita-se da atuação da classe política destas cidades com
vistas à elaboração de políticas públicas que atendam a estes anseios, como forma de melhor
aproveitar as potencialidades locais e de melhor investir em capital social.
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INSTRUMENTAÇÃO PARA USO COM ESPECTROMETRO DE INFRAVERMELHO
DISTANTE
João Barbosa Neto1; Thomas Dumelow2; João Paulo Ferreira3
RESUMO: o projeto tem como finalidade a implementação 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. No período de vigência deste projeto foi
desenvolvida uma fonte de alimentação empregada em um detector opto - acústico tipo Golay, montagem de uma nova
bomba de vácuo e instalação de uma placa de circuito impresso, componente do sistema de automatização de controle e
aquisição de dados do espectrômetro.
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 da analise dos picos de interferências resultante das superposições de ondas
eletromagnéticas provocadas pelo interferômetro, sendo este tipo de 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 o
desenvolvimento e construção de uma fonte de alimentação de um detector, devido à perspectiva de
aquisição de um novo equipamento, a incorporação de uma nova bomba de vácuo para evitar a
absorção de radiação devido ao vapor de água. Também se tornou necessária 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 comando do movimento do espelho.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado no período de agosto de 2010 a julho de 2011. O
desenvolvimento, construção e montagem dos equipamentos foram executados 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
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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
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.
Amostra
Fonte

Interferômetro
de Michelson
Detector

Fonte

Espelho

Interferômetro
de Michelson

Compara
Detector

Figura 3: Medidas de Refletividade

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.
Amostra

Fonte
Com amostra

Interferômetro
de Michelson

Detector
Compara

Sem amostra

Fonte

Interferômetro
de Michelson

Detector

Figura 4: medida de trasmissividade

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
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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. Neste trabalho foi necessária a substituição da bomba de
vácuo devido à bomba anteriormente instalada uma apresentar baixa eficiência.
O detector Golay usado no espectrômetro é 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 saida do fotodotodio em um sinal
de tensão útil AC. As referências do esquema óptico do detector são mostradas na figura 5.

Figura 5: esquema óptico do detector Golay

Uma placa PCI (Peripheral Component Interconnect), foi instalada em substituição a
uma interface que apresentou defeito durante o período do projeto. A placa tem a função de fazer a
comunicação entre o espectrômetro e um micro-computador, responsável pela aquisição de dados e
controle da movimentação de espelho móvel.
A maior parte do tempo deste projeto foi dedicado ao desenvolvimento e montagem da
fonte de alimentação para o detector. Com base em dois CI’s (Circuitos Integrados) reguladores de
voltagem, positiva e negativa, a fonte opera com entrada de 110 v AC e três saídas de 20 v, -20 v e
35 mA DC, sendo duas para alimentar o sistema de pré-amplificação do sinal e a terceira para
alimentação do LED de sinal constante do Golay. A placa de circuito impresso foi desenvolvida
com ajuda de um software (Eagle), que gera o esquema eletrônico e um layout com as trilhas de
conexão entre os componentes da fonte, como mostrado na figura 6. O desenho com as trilhas é
impresso em papel comum por uma impressora a laser, que tem base a impressão em tinta toner. O
toner é uma tinta em pó a base de carbono que por meio de cargas magnéticas e fricção adere ao
papel e fundido pelo calor do fusor durante a impressão. Em seguida é feita a transferência do
desenho a uma placa de fenolite com uma cobertura fina de cobre através de prensagem térmica,
feita por um ferro elétrico de passar roupa de uso doméstico, fazendo com que o toner seja
transferido para o cobre como um decalque. Após a transferência do desenho para a parte
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metalizada da placa é efetuada a furação onde os terminais dos componentes irão ser fixados (figura
7). Feita a furação, colocamos a placa em solução de FeCl3 (cloreto de ferro III), que irá fazer a
corrosão da superfície metalizada que não esta coberta pelo toner, restando apenas às trilhas em
cobre sobre a placa de fenolite, como visto na figura 8. Feito isto os componentes são colocados nos
locais determinados e fixados a placa com solda elétrica como vemos na figura 9.

b

a

Figura 6: (a) esquema eletrônico e (b) layout das trilhas da fonte

Figura 7: placa com as trilhas e perfurada

a

Figura 8: placa após corrosão por FeCl3

b

Figura 9: (a) processo de colocação e (b) soldagem dos componentes da fonte.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a montagem de todos os componentes da fonte, foram realizados os testes das
saídas da fonte. Com o uso de um de um multímetro verificamos as saídas de tensão e de corrente
continua e feitos os ajustes das tensões através da regulagem dos potenciômetros para que suas
saídas fornecessem 20 volts e -20 volts. A saída de corrente contínua é regulada por um resistor de
alta potência, que quando testada confirmou a corrente desejada de 35 mA. Os testes mostraram
estabilidade e qualidade no sinal da fonte. Após os testes a fonte foi acomodada em uma caixa
metálica mostrado na figura 10.

Figura 10: fonte de alimentação do detector Golay.

Os testes realizados com a bomba de vácuo mostraram uma melhoria na qualidade do
vácuo obtido em relação ao equipamento anterior, mas foram detectadas falhas na estanqueidade do
sistema, porém tais falhas não devem comprometer significativamente o funcionamento do
espectrômetro.
A placa PCI foi instalada no final do projeto, e ainda não foi testada. Entretanto, tudo
indica que está funcionando normalmente.
CONCLUSÃO
Neste trabalho conseguimos realizar a instalação de uma bomba mecânica para o
sistema de vácuo, instalação da placa de aquisição de dados para a automatização e controle do
espectrômetro e elaboramos e confeccionamos uma fonte de alimentação para o detector. Com isso
ficamos aguardando a chegada dos novos detectores e a troca da caixa de amostra para que
possamos colocar em funcionamento o espectrômetro de infravermelho distante.
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INVENTÁRIO DO PASSIVO E ATIVO AMBIENTAL DOS LABORATÓRIOS
DE QUÍMICA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO DEPARTAMENTO
DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Janete Jane Fernandes Alves1, José Maria Barreto Júnior2

RESUMO:A busca por melhores condições em todas as atividades de laboratórios de
pesquisa e desenvolvimento do âmbito acadêmico torna imperativa a necessidade de
inovar tais laboratórios, levando-se em consideração também os aspectos e impactos
ambientais. O principal objetivo deste trabalho é o levantamento e gerenciamento do
passivo e ativo ambiental gerados nas atividades acadêmicas de ensino e pesquisa do
departamento de química da UERN. As atividades a serem desenvolvidas na pesquisa
serão as seguintes: avaliação de resíduos gerados e/ou estocados; cadastramento dos
resíduos gerados; armazenamentos e disposição final. Para o desenvolvimento deste
trabalho, serão estabelecidos as seguintes etapas: reconhecimento de cada laboratório e
levantamento dos resíduos gerados; identificação, classificação e disposição final. A
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte visando implementar o Programa de
Gerenciamento de Resíduos (PGR), que representa um conjunto de procedimentos para
implementação de um sistema de gestão de resíduos integrado de coleta e disposição
final dos rejeitos produzidos nos seus laboratórios de química de ensino e pesquisa e
extensão irá executar o primeiro inventário de resíduos gerados nos laboratórios do
Departamento de Química – DQ da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais – FANAT.
Foram efetuados visitas para preenchimento de formulários/tabelas constando tipos de
resíduos, quantidades, acondicionamento e descarte. Os resíduos semestrais (passivo e
ativo) serão dispostos nas seguintes classes: ácidos; bases; oxidantes; metais (sólidos ou
em solução); solventes orgânicos, halogenados, não-halogenados e sais.

PALAVRAS-CHAVES: Ativo; Meio Ambiente; Passivo; Resíduo.

1
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Professora Drª do departamento de química da uern
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INTRODUÇÃO
Existe uma tendência na nossa sociedade em considerar como impactante ao
meio ambiente apenas aquelas atividades que geram grandes quantidades de resíduos.
Consequentemente são estes grandes geradores que estão sempre sob a fiscalização das
agências estaduais de punição pelo órgão competente. Pequenos geradores de resíduos,
tais como instituições de ensino e de pesquisa, laboratórios de análises bioquímicas,
físico-químico, inorgânico e orgânico, normalmente são considerados pelos órgãos
fiscalizadores como atividades não impactantes, e assim sendo, raramente fiscalizados
quanto ao descarte de seus rejeitos químicos.
Tendo em vista os sérios problemas que os resíduos podem ocasionar, o
interesse pela pesquisa emergiu da inquietação sobre o que fazer com os rejeitos
gerados em aulas experimentais de química no Departamento de Química da UERN.
Buscando

assim,

desenvolver

nos

estudantes,

técnicos

e

professores

uma

conscientização da preservação ambiental. Esta preocupação toma corpo na graduação o
qual tem como questão-foco apresentar uma sugestão para os “geradores” de como
gerenciar os rejeitos químicos produzidos nas aulas de ensino, a partir do contexto
observado no Estado do Rio Grande do Norte. Desta forma, espera-se poder contribuir
com o trabalho docente neste nível de ensino.
O gerenciamento de resíduos químicos nas chamadas unidades geradoras (UG)
de pequenas quantidades esbarra em algumas peculiaridades no tocante aos aspectos de
legislação que merecem uma análise mais criteriosa antes de se implementar um
programa de gestão de resíduos, o qual tem como objetivo primeiro minimizar os danos
causados pela disposição adequada destes rejeitos químicos nos corpos receptores
disponíveis

(rede de esgoto, águas superficiais, aterros, etc.) Por exemplo, o

lançamento de efluentes industriais líquidos é balizado nacionalmente pela resolução
CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), a qual estabelece as concentrações
máximas de uma série de elementos e compostos permitidos no efluente, dependendo da
classe na qual o corpo receptor foi enquadrado. Supondo que o efluente industrial esteja
sendo lançado num corpo receptor Classe 3 (pela Resolução do CONAMA os corpos
aquáticos são divididos em 9 classes, sendo 5 de águas doces, 2 de águas salinas e 2 de
águas salobras. Os corpos de água doce podem ser classificados em Classe Especial e
Classes 1 a 4, sendo que quanto menor o número, mais restritivo se torna o lançamento
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de efluentes no mesmo. Um corpo classe 3 destina-se ao abastecimento doméstico após
tratamento convencional, à irrigação e à dessedentação de animais), a concentração
máxima permitida para fenol neste efluente é de 0,3 mg/L, enquanto que para mercúrio
este valor é de 0,002 mg/L. De modo similar, os resíduos sólidos industriais são
classificados de acordo com a norma NBR 10004 (ABNT) após os ensaios realizados de
acordo com as normas NBR 10005 (lixiviação) e 10006 (solubilização).
Muito embora não haja uma legislação específica que trate do destino final de
resíduos químicos oriundos das atividades de ensino e de pesquisa, isto não deve ser
usado como um pretexto para a falta de gerenciamento destes rejeitos. Neste caso,
adota-se a legislação existente para as indústrias, sob a premissa de que a legislação é
válida tendo como base a natureza da atividade, e não as quantidades de resíduos que a
mesma gera. Finalmente, não se pode deixar de apontar para o fato de que nenhuma
unidade geradora de resíduos pode ser insalubre, o que quer dizer que a atmosfera
interna deve ser controlada de modo a preservar a saúde do trabalhador, conforme
padrões estabelecidos pelo Ministério do Trabalho sobre a exposição ocupacional.
O funcionamento de uma unidade de gerenciamento de resíduos (UGR)
prioriza a gestão eficiente dos resíduos químicos, biológicos e radioativos gerados na
Universidade e visa um trabalho pleno em conjunto com os departamentos, laboratórios
e seus responsáveis, bem como técnicos, estudantes de graduação e pós-graduação,
despertando-os para a necessidade de se desenvolver as pesquisas e rotinas dos
laboratórios com a responsabilidade de se destinar corretamente os resíduos perigosos
gerados, seja na minimização efetuada na própria atividade geradora, seja na segregação
e encaminhamento desses resíduos à UGR para o devido tratamento, armazenamento e
destinação final.
As normas orientam a comunidade universitária quanto aos procedimentos
adequados para segregação, identificação, transporte e coleta de resíduos químicos
perigosos. Sua aplicação visa apoiar a gestão dos resíduos e aumentar a sua eficácia
além de subsidiar a análise por parte da Comissão de Ética Ambiental da universidade,
no tocante ao correto manejo desses resíduos.
No atual cenário, aonde vários segmentos da sociedade vêm cada vez mais se
ocupando com o desenvolvimento sustentável, as Universidades não podem mais
continuar com esta medida cômoda de simplesmente ignorar sua posição de geradora de
resíduos perigosos, mesmo porque essa atitude fere frontalmente o papel que a própria
Universidade desempenha quando avalia, e geralmente acusa o impacto causado por
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outros segmentos. Assim sendo, frente ao papel importante que as universidades
desempenham na sociedade, frente à importância ambiental que resíduos perigosos
podem apresentar, e por uma questão de coerência na postura, é chegada a hora das
Universidades, e em especial dos Institutos e Departamentos de Química,
implementarem seus programas de gestão de resíduos, dando exemplo para a sociedade,
promovendo educação ambiental e garantindo a qualidade de vida das próximas
gerações.
A inclusão de um plano de gestão de resíduos (PGR) constitui uma extensão
natural das atividades da Universidade e que venha a ter um impacto altamente positivo
em todas as instâncias da vida universitária e da comunidade externa. Ele pode
contribuir para diminuir riscos e reduzir ou eliminar a insalubridade e periculosidade de
vários locais, para despertar nos alunos, funcionários e docentes a consciência de que
somos capazes de gerar conhecimento e descartar adequadamente aquilo que, na
geração desse conhecimento, possa representar risco grave à saúde da população.

MATERIAIS E MÉTODOS
As atividades dos laboratórios envolvidos no estudo se definem em análise
Analítica, Físico-Química, Inorgânica, Orgânica e residuais em produtos como os
domissanitários e outros que agem diretamente no meio ambiente e que podem causar
diferentes impactos ambientais. Em suas análises químicas são usados compostos de
reagentes como solventes halogenados, não halogenados, ácidos e bases, entre outros
características, que necessitam ser controlados desde o momento em que são retirados
do almoxarifados, até o momento em que devem ser descartados.
Para iniciar o inventário de Passivo e Ativo ambiental dos laboratórios de
química serão primeiramente mapeados os principais compostos nas principais
características dos compostos dos resíduos gerados, com forma de inventariar o ativo,
como também levantar o passivo ambiental guardado nos laboratórios. A metodologia
de inventario ativo foi desenvolvida por Jardim (1998) nos laboratórios de análise
químicas da UNICAMP – SP. Para esse autor,
ativo é todo o resíduo gerado na rotina de trabalho da Unidade
Geradora (ou fonte geradora), sendo imprescindível esta
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atividade para o gerenciamento, pois é através dela que ‘se
poderá traçar metas e objetivos a serem atingidos em termo de
geração futura de resíduos’ (JARDIM, 1998).
Nos laboratórios químicos, pode-se ter uma série de resíduos, solventes,
compostos orgânicos, inorgânicos, radioativos e metais pesados a maioria, são
compostos resultantes e excedentes dos experimentos que acabam ficando guardados
por muito tempo sem rotulagem, tornando-se assim um passivo ambiental. A água
resultante da lavagem de pisos, bancadas, equipamentos, vidraria e capelas também é
um resíduo impregnado de substância químicas misturadas. Produtos químicos com data
de validade vencida e frascos vazios são também, resíduos muito problemáticos,
tornando-se assim também um passivo ambiental.
Muitas vezes este estoque não se encontra totalmente agregado e identificado
como tal, exigindo assim uma averiguação mais detalhada nos vários compartimentos
da unidade (ou laboratório) para que o registro possa ser o mais completo possível.
Armários em geral, espaços disponíveis sob pias e capelas merecem uma atenção
especial, pois a experiência mostra que eles são os locais favoritos para a estocagem
eternamente de qualquer material indesejável. Outros pontos que merecem uma atenção
especial são as geladeiras e congeladores, os quais sempre guardam gratas surpresas
quando submetido ao processo de limpeza geral. A identificação e caracterização deste
passivo nesta etapa do programa de gestão são quase sempre prejudicadas pelos
seguintes fatores:
1)

Ausência total de rótulos ou qualquer outro indicativo do produto;

2)

Rótulos deteriorados pelo tempo e ilegíveis;

3)

Misturas complexas incluindo mais de uma fase (sólido/líquido).

A pesquisa foi realizada nos 5 (cinco) laboratório que o departamento de
química da UERN dispõe, sendo eles :
•

Laboratório 1 (laboratório de ensino/Química Geral/Química
Analítica/Química Inorgânica);

•

Laboratório 2 (laboratório de ensino/Química Orgânica e FísicoQuímica);

•

Laboratório de Química Orgânica (laboratório de pesquisa);

•

Laboratório de Físico-Química (laboratório de pesquisa);
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Laboratório de Eletroquímica Química Analítica (laboratório de
pesquisa).

Sendo assim, a metodologia que foi realizada é a seguinte:
1)

Reconhecimento de cada laboratório;

2)

Aplicação de questionário;

3)

Entrega da planilha;

4)

Levantamento de resíduos produzidos;

5)

Levantamento de resíduos estocados;

6)

Identificar as diferentes classes de resíduos;

7)

Destino final;

8)

Propor as seguintes ações para otimização das unidades geradora:
•

Minimização de resíduos;

•

Substituição de reagentes e mudança nos procedimentos;

•

Reúso;

•

Reciclagem;

•

Manutenção do resíduo produzido na forma mais passível de
tratamento;

•

Disposição final dos resíduos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Laboratório 1 (Ensino/Química Geral/Química Analítica/Química Inorgânica)

Tabela 1: Substâncias químicas utilizadas / resíduos gerados no Laboratório 1

Ácido
Base
Óxidos
Sais
Metais
Halogenados
Não halogenados
Solventes orgânicos

Substâncias
Químicas utilizadas
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Os resultados mostram que em geral é originado por mês pouco mais de 1L
(um litro) de resíduos no Lab-01, provindas de práticas de ensino de graduação. Foi
constatado que os reagentes vencidos são utilizados em práticas de ensino e que os
resíduos gerados são lançados na maioria dos casos pia abaixo e em alguns casos são
guardados para posterior tratamento ou neutralização. Os resíduos gerados são
armazenados em frascos de vidros e em bombonas, dados colhido através de um
questionário (ver apêndice pg. 52). Observou-se também uma mudança de postura por
parte do corpo docente ao se trabalhar em aulas experimentais em micro-escala,
reduzindo consideravelmente a quantidade de resíduos gerados e consequentemente
diminuído o descarte.

Figura 1: Estoque/armazenamento de resíduo no Laboratório 1
Laboratório 1 (Ensino/Química Geral/Química Analítica/Química Inorgânica))
Tabela 2: Substâncias químicas utilizadas / resíduos gerados no laboratório 2
(Ensino/Química Orgânica e Físico-Química)

Ácido
Base
Óxidos
Sais
Metais
Halogenados
Não halogenados
Solventes orgânicos

Substâncias
Químicas utilizadas
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Resíduos gerados
nas atividades
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Os resultados mostram que em geral é originado por mês pouco mais de 1L
(um litro) de resíduos no Lab-02, provindos de práticas de ensino. Foi constatado que
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os reagentes vencidos são utilizados em práticas de ensino e que os resíduos gerados são
lançados na maioria dos casos pia abaixo e em alguns casos são guardados para
posterior tratamento ou neutralização, dados colhido através de um questionário (ver
apêndice pg. 52). Porém no Lab-02, também são efetuados experimentos provenientes
de projetos de pesquisa (PIBIC/CNPq e PIBIC/UERN) nas áreas de química orgânica e
inorgânica, neste caso o inventário do ativo e passivo destes resíduos terão que ser feitos
em função dos projetos de pesquisa desenvolvidos, anualmente. No Lab-02 os resíduos
gerados das atividades de ensino são armazenados em frascos de vidros e em bombonas
fora do laboratório, o que pode acarretar sérios danos se por ventura ocorre um acidente,
visto que os mesmo estão expostos fora do laboratório.

Figura 2: Estoque/armazenamento de resíduo no Laboratório 2
(laboratório de Ensino/Química Orgânica e Físico- Química);

Laboratório de Pesquisa (Eletroquímica e Química Analítica – LEQA )
Tabela 3: Substâncias químicas utilizadas / resíduos gerados no LEQA

Ácido
Base
Óxidos
Sais
Metais
Halogenados
Não halogenados
Solventes orgânicos

Substâncias
Químicas utilizadas
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Os resultados mostram que é gerado pouco uma pequena quantidade resíduos
por mês no Laboratório de Eletroquímica e Química Analítica. O Laboratório
coordenado pela Prof.ª Dr.ª Suely Souza Leal de Castro, que também presta serviços de
assessoria ao ministério público do estado, na análise da qualidade físico-química da
água, bem como na extensão fazendo uma série de análises por mês. Os resíduos
gerados no laboratório de química analítica, provindos de pesquisa são armazenados em
frascos de vidros e de plásticos dentro do almoxarifado. Foi constatado que os reagentes
vencidos não são utilizados e que são guardados para doações e que, os resíduos
gerados são lançados em alguns casos pia abaixo e na maioria dos casos são guardados
para posterior tratamento ou neutralização.

Figura 3: Estoque/armazenamento de resíduo no LEQA

Laboratório de Pesquisa (Físico-Química)
Tabela 4: Registro de Resíduos/Mensal

Ácido

Bases

Reagentes
Utilizados
Acético
Clorídrico
Sulfúrico
Ascórbico

Data

Quantidade

Destino Final

100 mL
50 mL
100 mL
1,0 g

Pia
Pia
Pia
Pia

Hid. Sódio

20 g

Pia

Hid. Amônia

2,0 g

Armazenado

Hid.
Alumínio

2,0 g

Pia
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Solventes
Orgânicos

Halogenados

Não-Halogenados

Sais

172

Etanol

4L

Pia

Hexano

10 L

Recuperado(destilado)

Éter Etílico

2L

Pia

Metanol

1L

Pia

Éter de
Petróleo

0,5 L

Pia

Cloreto de
Hidroxilamin
a
Cloreto de
anônia

1L

Pia

100 mL

Pia

Trieltilamina
Sulfanilamid
a

10 mL
2,5 g

Pia
Pia

Nitrato de
Prata
Cloreto de
Bário
Cloreto de
magnésio
trihidratado
Cloreto de
Magnésio
hexahidratad
o
Cromato de
Potássio
Sulfato de Al
e Antimônio
Acetato de
sòdio

1,0 g

Pia

15 g

Pia

15 g

Pia

15 g

Pia

3,0 g

Pia

3,0 g

Armazenado

15 g

Pia

Nitroprussiat
o de sódio

2,0 g

Pia

Óxidos

Metais (sólidos ou
em soluções)
Outros
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Azul de
Metileno
Negro de
Ericrômio T
Solução de
fenolftaleína

173

1,0 g

Armazenado

1,0 g

Pia

2,0 mL

Pia

Como no caso anterior, os resultados mostram que a quantidades de resíduos
gerados por mês não é tão grande, porque além das atividades normais de pesquisa,
outros projetos são desenvolvidos paralelamente, tais como prestação de serviço
(Extensão), e de outros projetos em convênio com UFERSA, UFRN e IDEMA. No
laboratório de físico-química, foi constatado que os reagentes vencidos não são
utilizados e que são guardados para futuras doações e que, os resíduos gerados na
maioria dos casos são lançados pia abaixo e em outros casos são guardados para
posterior tratamento ou neutralização. Os resíduos gerados são armazenados em frascos
de vidros e de plástico dentro do próprio laboratório.

Figura 4: Estoque/armazenamento de resíduo no Lab. de Físico-Química

Laboratório de Pesquisa (Química Orgânica)
Tabela 5 : Registro de Resíduos /Estimativa Anual
Reagentes
Utilizados
THF
Ácido

Data

TFA

Quantidade

Destino Final

2L

Neutralização com NaOH e
descarte na pia
Neutralização com NaOH e
descarte na pia

2L
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HCl

5L

H2SO4

10 L

Acetonitrila

Bases

Solventes
Orgânicos

Halogenados

Não-Halogenados

Sais

Óxidos

174

3L

Neutralização com NaOH e
descarte na pia
Neutralização com NaOH e
descarte na pia
Neutralização com ácido e
descarte na pia
Neutralização com ácido e
descarte na pia
Neutralização com ácido e
descarte na pia

NaOH

40 g

NH4OH

50 mL

Metanol

15 L

Etanol

900 L

Hexano

25 L

Acetato de
Etila
Benzeno

25 L

Diclorometano
Clorofórmio
Tetracloreto
de Carbono
Pentano
Butanol
Álcool
Isopropílico
FeCl3
Na2SO4
AgNO3

30 L

Reservatório para reutilização
(após destilação)
Reservatório para reutilização
(após destilação)
Reservatório para reutilização
(após destilação)
Reservatório para reutilização
(após destilação)
Reservatório para reutilização
(após destilação)
Reservatório de descarte

5L
100 mL

Reservatório de descarte
Reservatório de descarte

1L
2L
1L

Reservatório de descarte
Reservatório de descarte
Reservatório de descarte

5,0 g
10 g
10 g

Descarte das soluções na pia
Descarte das soluções na pia
Descarte das soluções na pia

K2MnO4

2,0 g

OsO4

1,0 g

Descarte se líquidos na pia, se
sólidos em reservatório para
descarte
Descarte se líquidos na pia, se
sólidos em reservatório para
descarte

10 L

Metais (sólidos ou
em soluções)
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Outros

Os resultados mostram que a quantidade de solventes orgânicos, utilizados na
extração ou na própria técnica de cromatografia líquida de alta eficiência, são os
responsáveis por grande maioria dos resíduos gerados. Porém, como discutido nos
outros Laboratórios de Pesquisa, estas quantidades de resíduos variam bastante seu
volume, porque neste laboratório são desenvolvidas outras atividades paralelas,
prestação de serviço (Extensão) e uma série de análises, logo é gerado por mês uma
quantidade significativa de resíduos. Foi constatado que os reagentes vencidos não são
utilizados e, que eles são guardados para doações e que os resíduos gerados são
neutralizados e lançado pia abaixo e em outros casos são guardados para posterior
tratamento e reutilização. Os resíduos gerados são armazenados em frascos de vidros e
de plástico dentro do próprio laboratório.

Figura 5: Estoque/armazenamento de resíduos no Lab. de Química Orgânica

Mediante os resultados obtidos, é notável que, é de grande importância uma
pesquisa como esta, que enfatize os resíduos gerados com intuito de melhorar a
qualidade do meio ambiente. Os dados supracitados foram obtidos através de um
questionário que tem como objetivo colher dados como, tipo de resíduo gerado,
armazenamento, quantidade de resíduo gerado, classificação, descarte, estocagem e
destino final. É importante ressaltar que esta pesquisa e de caráter qualitativo, visto que
a mesma só classificou os resíduos de modo detalhado, tal como: ácidos; bases;
oxidantes; metais (sólidos ou em solução); solventes orgânicos, halogenados, não-

ISBN: 978-85-7621-031-3

175

Anais do VII SIC

halogenados e sais, se prendendo em especificar detalhadamente cada classe e seus
volumes.
O uso de atividades experimentais no ensino de química vem crescendo cada
vez mais o interesse pelo tema emerge da própria atuação a partir de olhares em
diferentes perspectivas. Porém em alguns casos os técnicos e professores, por sua vez,
sinalizavam suas preocupações informando onde procurar e como fazer a seleção do
experimento que sejam menos impactantes ao meio ambiente. Na maioria das vezes,
também consideravam as questões de segurança para trabalhar com determinadas
atividades experimentais, visto que o mesmo pode gerar resíduos que traga risco a todos
os presentes. Embora conhecessem sobre a segurança ao realizar atividades
experimentais, demonstravam a preocupação em informar aos estudantes da
universidade que medidas de segurança deveriam ser tomadas. Com relação aos rejeitos
gerados após estas atividades, fazia parte de suas preocupações, mas na maioria dos
casos sequer conheciam materiais didáticos que informem sobre o assunto de
gerenciamento de resíduos.
Com relação às práticas experimentais é inevitável a geração de rejeitos após
estas atividades, contudo há uma preocupação em minimizar o grau de periculosidade
na produção desses resíduos, mudando reagentes perigosos por outros menos
impactantes, porém que proporcione o mesmo efeito experimental. Outro fator bem
importante é os estudos sobre mudanças de procedimentos que proporcione uma
geração de resíduo em menor escala.
No atual cenário, aonde vários segmentos da sociedade vêm cada vez mais se
ocupando com o desenvolvimento sustentável, as Universidades não podem mais
continuar com esta medida cômoda de simplesmente ignorar sua posição de geradora de
resíduos perigosos, mesmo porque essa atitude fere frontalmente o papel que a própria
universidade desempenha quando avalia, e geralmente acusa o impacto causado por
outros segmentos. Assim sendo, frente ao papel importante que as universidades
desempenham na sociedade, frente à importância ambiental que resíduos perigosos
podem apresentar, e por uma questão de coerência na postura, é chegada à hora das
Universidades, e em especial dos Institutos e Departamentos de Química,
implementarem seus programas de gestão de resíduos, dando exemplo para a sociedade,
promovendo educação ambiental e garantindo a qualidade de vida das próximas
gerações.

ISBN: 978-85-7621-031-3

176

Anais do VII SIC

Com um projeto nesta área é natural que as atividades da Universidade venham
a ter um impacto altamente positivo em todas as instâncias da vida universitária e da
comunidade externa. Ele contribui para diminuição dos riscos e reduz ou elimina a
insalubridade e periculosidade de vários locais, para despertar nos alunos, funcionários
e docentes a consciência de que somos capazes de gerar conhecimento e descartar
adequadamente aquilo que, na geração desse conhecimento, possa representar risco
grave à saúde da população.
É importante salientar que os laboratórios de pesquisa produzem mais resíduos
que os laboratórios de ensino, pois os mesmo estão frequentemente produzindo análise
ou pesquisa onde ocasiona uma maior necessidade de se usar material e como
consequência uma maior geração de resíduos, no caso dos laboratórios de ensino eles só
são utilizados em aulas para os discentes onde estas aulas usam-se a quantidade mínima
necessária para que o experimento seja eficaz. Outro fator importante e que nos
laboratórios de ensino há uma enorme quantidade de diferentes resíduos gerados, pois o
mesmo desenvolve experimentos em todas as áreas (analítica, físico-química,
inorgânica e orgânica), já nos laboratórios de pesquisa, dependendo do laboratório, onde
o mesmo apresenta uma área especifica gerando assim resíduo em grande quantidade
em sua área de pesquisa.
As planilhas acima nos fornecem dados importantes dos tipos de resíduos
utilizados, gerado, estocado e descartado, porém o questionário que foi aplicado
também nos provê dados como, quantidade de resíduo gerado, armazenamento,
descarte. No caso dos Laboratórios de ensino e pesquisa a média em geral dos resíduos
gerados por mês não é tão alta, se observarmos não é uma quantidade grande, quando
comparamos com a quantidade de resíduos gerados em indústrias de grande porte.
Porem pequenas unidades geradoras de resíduos, tais como instituições de ensino e de
pesquisa são consideradas pelos órgãos fiscalizadores como atividades não impactantes
e assim sendo raramente fiscalizados quanto a sua geração e descarte de seus rejeitos
químicos.
Levando-se em conta o grande número de pequenos geradores de resíduos
existentes na nossa sociedade, e que os resíduos por eles gerados são de natureza
variada, a premissa de que estas atividades dispensam um programa eficiente de
gerenciamento de resíduos não procede. Nestas ultimas décadas a conscientização e a
mobilização da sociedade civil tem exigido que, esta situação cômoda da qual desfrutam
estes pequenos geradores de resíduos seja revertida, requerendo para estas atividades o
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mesmo grau de exigências que o estado estabelece para os grandes geradores, visto que
a questão não é somente a quantidade de resíduo gerado e sim o impacto que este
resíduo pode causar após ser gerado e não tratado de forma apropriada.
CONCLUSÃO
Os dados supracitados nos resultados nos mostram a importância de um projeto
nesta área de pesquisa, pois o mesmo poderá trazer grandes vantagens para ambas as
partes (sociedade e meio ambiente). Sabemos que a quantidade de resíduos gerados nos
laboratórios em questão é mínima se comparada com os resíduos gerados numa
indústria de grande porte, porém, a questão não é somente a quantidade de resíduo que é
gerado e sim a periculosidade que eles podem trazer para sociedade e ao meio ambiente.
Sabemos que toda mudança implica em dar um tempo para o amadurecimento
e para a quebra de paradigmas historicamente consolidados. Além de, na maioria das
vezes, envolver atividades que tragam resultados a médio e longo prazo e que exigem
uma alimentação contínua, porém é necessário reconhecer que há necessidade de um
programa nesta área de tratamento de resíduos onde venha a minimizar de maneira
significativa os resíduos gerados. Com isso é de grande importância o desenvolvimento
e continuidade de um projeto como esse voltado para a área ambiental.
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LEVANTAMENTO DE ASSINATURAS ESPECTRAIS EM IMAGENS LANDSAT5 E
CBERS-2B EM AMBIENTES DE CAATINGA NO ALTO OESTE POTIGUAR.
Lúcia Maria Horacio1; Agassiel de Medeiros Alves2

RESUMO: O referido projeto objetivou realizar um estudo sobre as assinaturas espectrais a partir dos índices de
reflectância de diferentes ambientes da caatinga do sertão potiguar com base em imagens dos sensores CCD e HRC do
satélite CBERS 2-B e do sensor TM do Satélite LANDSAT 5. Para tanto utilizou-se a metodologia de seleção, análise e
definição dos pixels de treinamento em diferentes bandas dos sensores supracitados, e, a criação de um banco de dados
no Sistema de Informações Geográfica, utilizando-se do SPRING® 5.1, o qual possibilitou a realização da análise
comparativa dos valores de pixels nas bandas utilizadas. Foram analisados 20 (vinte) alvos de diferentes categorias
(áreas urbanas, áreas agrícolas, áreas desmatadas, vegetação arbóreo-arbustiva, vegetação arbórea de serra, mata ciliar,
solo exposto, afloramento rochoso, rio, e barragem), dos quais foram feitos os levantamentos estatísticos das leituras de
pixel, elaborando-se assim gráficos comparativos sobre os sensores utilizados em ambos os satélites. Os resultados
demonstram haver algumas similaridades entre as assinaturas dos sensores CCD e TM, embora haja na maioria das
análises comparativas uma vantagem no ganho de sinal para as assinaturas do sensor CCD do satélite sino-brasileiro
CBERS-2B.

Palavras-chave: Assinaturas espectrais; Imagens de satélite; Sensoriamento remoto; Caatinga.

INTRODUÇÃO

As imagens de satélite são importantes instrumentos para a realização de estudos que
visem conhecer o espaço geográfico e seus elementos. Iniciado na década de 70 do século XX, o
imageamento em larga escala da superfície terrestre tem sido realizado com sucesso por diversos
instrumentos, dentre eles os satélites orbitais como os da série Landsat, desenvolvidos pela Agência
Espacial Norte Americana – NASA. Inicialmente seu uso era destinado para fins militares, depois
as imagens orbitais passaram a ser utilizadas para fins acadêmico-científicos e hoje compõe um dos
instrumentos de análise mais importantes para estudos de caráter cartográfico e ambiental.
No Brasil, as imagens mais conhecidas, acessíveis e utilizadas são aquelas obtidas a
partir dos satélites LANDSAT. O nosso país recebe suas imagens desde 1973, através da estação de
recepção do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, localizada em Cuiabá-MT. O Brasil
recebe também as imagens dos satélites SPOT – 2 E 4, RADARSAT-1 E CBERS-1 e 2. A principal
finalidade dos satélites brasileiros de sensoriamento remoto é o monitoramento ambiental da região
Amazônica. (FLORENZANO, 2002 pp. 25-29)
Neste sentido, o estado brasileiro através de seu Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais – INPE disponibilizou desde junho de 2004, mais de meio milhão de imagens de satélite
gratuitas para utilização em trabalhos de pesquisa e divulgação científica (INPE, 2010). Das séries
gratuitas de cenas estão as dos satélites CBERS 2-B com sensores CCD (resolução espacial de 20m)
e HRC (resolução espacial de 2,7m) e do satélite Landsat 5 com seu sensor TM (resolução espacial
de 30m).
O programa CBERS - China Brasil Earth Resources Satellite (Satélite Sino-Brasileiro
de Recursos Terrestres) foi criado a partir de uma parceria entre os governos do Brasil e da China
em 1988 envolvendo o INPE e a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial – CAST, com o
objetivo de construir um sistema de satélites de sensoriamento remoto de recursos terrestres em
nível internacional. Inicialmente o programa contemplava o desenvolvimento e construção de dois
satélites, o CBERS 1 e 2 (INPE, 2011).
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Contudo, em 2004 os dois países decidiram construir o CBERS-2B que foi lançado em
2007 e operou até o início de 2010. O CBERS-2B é praticamente idêntico aos CBERS-1 e 2 apenas
com algumas melhorias, como a sua carga útil, uma câmera pancromática de alta resolução (HRC).
A câmara HRC do CBERS-2B opera numa única faixa espectral que cobre o visível e parte do
infravermelho próximo (0,50 a 0,80 µm), produzindo imagens de uma faixa de 27 km de largura
com uma resolução espacial de 2,7m e periodicidade de 130 dias que permite a observação com
grande detalhamento dos objetos da superfície (INPE, 2011).
A câmera CCD do CBERS-2B fornece imagens de uma faixa de 113 km de largura,
com uma resolução de 20 m. Esta câmera tem capacidade de orientar seu campo de visada dentro de
aproximadamente 32 graus, possibilitando a obtenção de imagens estereoscópicas. Esta câmara
opera em 5 faixas espectrais incluindo uma faixa pancromática de 0,51 a 0,73 µm. (idem)
O sistema Landsat foi desenvolvido e lançado pela NASA em 1972, contendo sete
satélites que fornecem imagens da Terra, tem o intuito de permitir a aquisição de dados espaciais,
espectrais e temporais da superfície terrestre, de forma global, sinóptica e repetitiva. O satélite
Landsat-5 deste programa foi lançado na segunda geração do programa Landsat em 1984. De
acordo com as orientações técnicas baseadas em suas performances este ainda deve ficar
operacional por alguns anos, pois é o único da série ainda em operação. (INPE, 2011). O sensor a
bordo do satélite Landsat-5, o TM (Thematic Mapper) faz o imageamento da superfície terrestre
produzindo imagens com 185 km de largura no terreno, resolução espacial de 30 metros e 7 bandas
espectrais. O tempo de revisita do satélite para imagear uma mesma porção do terreno é de 16 dias
(SILVA, FRANCISCO, 2002 p. 3).
Estas imagens de satélites, compostas por diferentes bandas do espectro
eletromagnético, formam um conjunto de informações da área que imageiam, permitindo que se
tenha uma visão feita a partir da composição de bandas formando uma “fotografia” da área e fazer
análises das mais diversas com a leitura e composição dos sinais que cada pixel carrega sobre um
determinado ponto da superfície. Estas informações encontram-se representadas em uma unidade
mínima da imagem, o pixel, que representa uma escala com valores de tons de cinza que varia de 0
a 256 (FLORENZANO, 2002). A assinatura ou o comportamento espectral de um alvo representa,
como e quanto esse alvo reflete ou emite de energia ao longo do espectro eletromagnético (SOUZA
& KUX, 2005).
O domínio desta tecnologia ainda é bastante restrito no nosso país, embora haja um
esforço muito significativo para que o Brasil amplie sua utilização e massifique o uso de
geotecnologias nos mais diversos campos como: formulação de políticas públicas em áreas como
monitoramento ambiental, desenvolvimento agrícola, planejamento urbano e gerenciamento
hídrico.
MATERIAIS E MÉTODOS
Objetivou-se com este projeto realizar um trabalho de identificação e sistematização das
assinaturas espectrais das principais informações contidas nas imagens de satélite CBERS-2B e
Landsat5 a fim de facilitar a realização de futuros trabalhos que venham a utilizar estas informações
de forma mais precisa e inteligente. Conforme afirma PETTA et al (2005), as técnicas de
classificação supervisionada de base sobre a disposição de amostras de classes (área urbana,
represas, vegetação densa, entre outras), possibilitam a obtenção de informações sobre o
comportamento espectral médio dessas classes, denominadas comumente de “pixels de
treinamento” do sistema.
As assinaturas espectrais observadas através dos pixels de treinamento representam as
áreas de interesse para a presente pesquisa, uma vez que são as representações das áreas que foram
selecionadas para auxiliar trabalhos e classificações futuras, visto que não há trabalhos
generalizados suficientes sobre este tipo de classificação no ambiente caatinga.
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O trabalho de análise das assinaturas foi iniciado a partir das imagens dos satélites
CBERS-2B e Landsat5, cedidas pelo INPE, através da Divisão de Geração de Imagens - DGI, onde
foram utilizadas duas imagens de cada satélite da mesma área, a fim de evitar que em caso de
problemas em alguma das bandas ou imagem com nuvens, a análise ficasse comprometida. A
exceção se dá com o sensor HRC do CBERS-2B, que foi utilizada apenas uma imagem de cada área
(duas ao todo para cobrir a área total analisada), devido ao fato de não haver outra disponível em
um período próximo, esta questão não resultou em um problema, pois as imagens encontravam-se
sem nuvens.
Para a realização da análise de reflectância dos alvos ou pixels de treinamento utilizouse cinco cenas no total, sendo dessas, duas cenas do sensor CCD do CBERS-2B (órbita 149 e ponto
107): a cena de 14/10/2009, onde foram usadas as bandas 1,2, 3, 4 e 5; e a cena de 27/06/2009 com
as bandas 1, 2, 3, 4 e 5. Também foram utilizadas as cenas do sensor HRC do mesmo satélite,
datadas de 11/10/2008 na banda 1 (órbitas 149_A e 149_B, ponto 107_2). Além de duas cenas do
sensor TM do satélite Landsat5 (órbita 216, ponto 064): a de 03/10/2009 com as bandas 1, 2, 3, 5 e
6 (banda 4 com problemas); e a cena de 31/07/2009 com as bandas 1, 2, 3, 4 e 7 (bandas 05 e 06
com problemas).
Após a seleção das imagens e determinação da área de interesse do SIG
(Long1:38º21’w; Long2: 37º54’w; Lat1:6º16’s; Lat2: 5º57’s), foram levantados com o apoio do
Software Google Earth (Figura 01) os alvos que seriam utilizados para a leitura de pixels, sendo
selecionadas 02 (dois) alvos para áreas urbanas, áreas agrícolas, áreas desmatadas, afloramentos
rochosos, solo exposto, mata ciliar, vegetação serrana, vegetação da depressão sertaneja, rio e
barragem (açude).
As imagens foram georreferenciadas e importadas para o SIG utilizando-se o software
Spring 5.1 Foram selecionados no software através do módulo IMAGEM - LEITURA DE PIXELS,
os pixels de treinamento que serviram para a análise comparativa de reflectância (Figura 02).

Figura 01: Alvos definidos com a ajuda do Google Earth
Fonte: Google Earth, 2011.

Figura 02: Módulo de leitura de pixels do Spring 5.1
Fonte: Spring 5.1, 2011.

Em relação ao satélite Landsat5, a banda 7 da cena de 03/10/2009 e as bandas 5 e 6 da
cena de 31/07/2009 não foram utilizadas em razão de estarem com distorções nas imagens da área
de interesse da pesquisa. Portanto, não foram inclusas na análise comparativa do comportamento
espectral.
As imagens selecionadas que serviram para a perfeita observação dos “pixels de
treinamento” foram importadas para o banco de dados do projeto, onde foram realizadas as leituras
de pixels de cada um dos 20 pontos selecionados. Os valores de pixels obtidos com a leitura no
SPRING foram armazenados no software da Microsoft Excel na versão 2007, sendo
estatisticamente analisados e representados.
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Para realização das leituras dos valores de pixels foram considerados os valores de
amplitude mínima e máxima, os valores centrais e a moda observada em cada alvo. Nesta
estatística, não utilizamos médias, pois cada alvo analisado possuía 25 pixels (área de 5x5), que
representavam a variedade de assinaturas presentes em cada alvo, que não poderia ser representada
por um número apenas.
Os dados coletados resultaram em uma tabela contendo 80 colunas por 25 linhas, onde
estão distribuídos os dados de leitura máxima, mínima, central e moda dos pixels analisados, sendo
que deste universo de 2000 assinaturas, 384 não possuíam dados válidos, analisando-se assim 1616
assinaturas espectrais, o que equivale a uma amostra 80,8% do universo analisado. (Tabela 1)
Tabela 1 – Assinaturas espectrais obtidas através da leitura de pixel das imagens dos satélites CBERS-2B
(sensor CCD) e Landsat5 (TM), enfocando Amplitude máxima e mínima, pixel central e moda (apresentação
apenas dos 04 primeiros alvos, a tabela completa não seria contemplada nesta modalidade de publicação)
Alvo 1
Alvo 2
Área Urbana - A1
Área urbana - A2
Amplitude Referenciais
Amplitude
Referenciais
Mín Máx Central Moda Mín Máx
Central Moda
Sensor_CCD1XS_20091014_149_107
Banda 1
87
107
91
95
81
88
81
83
Banda 2
72
87
72
72
67
73
69
67
Banda 3
117 131
116
123
106
117
109
112
Banda 4
140 165
153
156
131
143
136
136
Banda 5
81
94
91
91
74
85
81
84
Sensor_CCD1XS_20090627_149_107
Banda 1
58
67
62
58
52
62
62
58
Banda 2
49
58
53
53
46
51
49
50
Banda 3
81
93
93
82
48
70
58
48
Banda 4
107 118
110
113
123
137
133
133
Banda 5
46
64
56
52
46
56
47
51
Sensor_HRC_20081011_149A_107-2 / 149B_107-2
Banda 1
80
90
83
77
61
75
73
63
Satélites
CBERS 2B

Alvo 3
Área agrícola - A1
Amplitude
Referenciais
Mín
Máx
Central Moda

Alvo 4
Área agrícola - A2
Amplitude Referenciais
Mín Máx Central Moda

75
61
87
118
65

79
68
99
149
74

77
65
93
123
71

77
65
90
128
68

77
58
92
129
72

83
63
108
140
76

83
60
104
140
73

81
62
106
139
74

49
...
...
93
...

51
...
...
118
...

51
...
...
107
...

50
...
...
104
...

46
40
35
122
31

49
44
40
128
37

46
43
37
124
35

48
43
37
124
35

60

66

63

61

65

74

69

67

LANDSAT 5
Sensor_TM_20091003_216_064
Mín Máx Central Moda Mín Máx
Central Moda Mín
Banda 1
82
124
93
111
82
117
117
107
73
Banda 2
45
72
49
55
44
70
59
58
38
Banda 3
56
95
86
74
62
92
92
77
40
Banda 4
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Banda 5
118 188
154
176
157
205
200
172
105
Banda 6
164 170
167
165
171
178
174
173
162
Banda 7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Sensor_TM_20090731_216_064
Banda 1
65
95
80
76
64
85
85
69
56
Banda 2
27
73
59
51
33
47
44
39
24
Banda 3
49
66
56
60
41
59
50
49
27
Banda 4
60
88
72
77
69
82
75
73
39
Banda 7
66
96
80
77
53
87
84
80
33
Banda 5
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Banda 6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
(...) Dados não disponíveis
Fonte: Coleta de dados através da ferramenta de Leitura de Pixels do Software Spring 5.03.

Máx
117
48
65
...
188
182
...
64
32
35
79
51
...
...

Central Moda
92
92
48
41
59
62
...
...
177
167
176
173
...
...
61
30
29
59
48
...
...

61
28
29
56
48
...
...

Mín Máx Central
93 108
108
48
59
57
69
80
75
...
...
...
158 175
171
175 784
180
...
...
...
57
28
27
64
34
...
...

73
36
38
82
65
...
...

65
35
31
82
53
...
...

Moda
100
56
74
...
168
180
...
69
32
32
73
51
...
...

Deste total foram utilizados para análises comparativas 1280 (mil duzentas e oitenta)
assinaturas espectrais, correspondentes às 04 (quatro) leituras feitas para cada um dos 20 (vinte)
alvos, correspondente às bandas 1, 2, 3 e 4 dos dois satélites, em 02 (duas) cenas diferentes. O que
corresponde a 64% do total de assinaturas.
Estes dados foram utilizados para a análise comparativa de 04 bandas de cada satélite,
indo da 01 à 04, devido à similaridade de suas faixas de leitura espectral serem semelhantes e assim
poderem ser comparadas entre si na leitura dos pixels dos alvos. (Tabela 2).
Foram ainda realizadas análises comparativas entre as assinaturas provenientes de dois
sensores pancromáticos provenientes do satélite CBERS-2B, o da banda 5 do sensor CCD e o da
banda 1 do HRC, uma vez que o Landsat 5 não possui bandas pancromáticas.
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Tabela 2 – Correspondência entre as bandas analisadas dos dois satélites.
CBERS-2B
Landsat5
Banda/Sensor
Faixa espectral
Banda/Sensor
Faixa espectral
1 CCD
0,45 - 0,52 µm (azul)
1 TM
0,45 a 0,52 µm - azul
2 CCD
0,52 - 0,59 µm (verde)
2 TM
0,52 a 0,60 µm - verde
3 CCD
0,63 - 0,69 µm (vermelho)
3 TM
0,63 a 0,69 µm - vermelho
4 CCD
0,77 - 0,89 µm (infrav. próx.)
4 TM
0,76 a 0,90 µm (infrav. próx.)
5 CCD
0,51 - 0,73 µm (pancromática)
S/C
S/C
5 TM
1,55 a 1,75 µm (infrav. médio)
S/C
6 TM
10,4 a 12,5 µm (infrav. termal)
S/C
7 TM
2,08 a 2,35 µm (infrav. distante)
1 HRC
0,50 - 0,80 µm (pancromática)
S/C
S/C - Sem correspondência
Fonte: INPE, 2011

Após a tabulação dos dados, foram montados os gráficos de todos os alvos e bandas, a
fim de estabelecer as análises e comparações em relação às assinaturas captadas pelos sensores
CCD e TM, e o sensor HRC.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a análise e comparação dos gráficos, foi possível chegar à algumas considerações
que nortearão a utilização das bandas e suas tendências de utilização para classificações que
subsidiarão estudos no ambiente de caatinga. Segundo Rosa (2009),
Ao se classificar uma imagem, assume-se que objetos/alvos diferentes apresentam
propriedades espectrais diferentes e que cada ponto pertence a uma única classe. Além
disso, os pontos representativos de uma certa classe devem possuir padrões próximos de
tonalidade e textura.

Esta associação classe–assinatura pode ser feita de duas formas, pode ser feita de duas
formas, classificação automática ou supervisionada. A classificação automática é indicada para
áreas de grandes dimensões onde as divisões entre as leituras de pixel sejam claras. No caso de
leituras de pixels com valores muito próximos, como no caso de áreas de caatinga, conhecer bem as
assinaturas espectrais de cada alvo é essencial para se ter interpretações mais fidedignas e exatas.
Desta forma, seguem as observações feitas para os alvos determinados em 5 categorias
de classe: vegetação, solo exposto, corpos d’água e áreas urbanas:
1. Assinaturas de vegetação
a) Alvos 11 e 12 – Mata ciliar: as assinaturas do sensor CCD foram superiores em
recepção e uniformidade na banda 4, com índices central e moda praticamente idênticos. As outras
bandas não apresentam padrões significativos para este alvo.
b) Alvos 13 e 14 – Vegetação serrana: as assinaturas do sensor CCD também foram
superiores em recepção e em uniformidade na banda 4, se destacando no alvo 1, semelhante
resultado na banda 2.
c) Alvos 15 e 16 – Vegetação na depressão sertaneja: as assinaturas do sensor CCD
foram superiores em recepção e uniformidade nas bandas 3 e 4 (figuras 03 e 04), obtendo na banda
2 resultados iguais ou superiores ao do sensor TM.
O sensor CCD do satélite CBERS2B, demonstrou-se superior na análise das assinaturas
espectrais da vegetação nos três tipos analisados, caatinga arbóreo-arbustiva (depressão sertaneja),
caatinga arbórea (serras) e mata ciliar (margem dos rios). Isto indica que esta banda do satélite
CBERS apresenta melhores resultados para a análise de áreas de vegetação preservada.
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Figuras 03 e 04: Gráfico comparativo das assinaturas espectrais da banda 3 (B3) dos sensores CCD (CBERS-2B) e TM
(Landsat5) nos alvos 15 e 16 – Vegetação arbóreo-arbustiva em duas cenas diferentes (C1 e C2).
Fonte: Dados coletados através de interpretação de pixels e posterior tabulação.

2. Assinatura de solo exposto
a) Alvos 05 e 06 – Área desmatada: embora os dados demonstrem uma variação em
ambos os alvos e sensores, é perceptível um ganho de leitura do sinal do sensor TM do satélite
Landsat5 nas leituras de solo exposto na banda 1. Já na banda 4 (a mais indicada para leitura de
solos secos e arenosos), houve um destaque para a leitura do sensor CCD do satélite CBERS.
b) Alvos 07 e 08 – Afloramento rochoso: na banda 4, ficou explícita uma maior
tendência à estabilidade dos sinais do sensor CCD na leitura do afloramento rochoso. Nas demais
bandas, não é possível observar uma tendência específica.
c) Alvos 09 e 10 – Solo exposto: assinaturas do sensor TM tiveram melhor leitura no
alvo 09 da banda 01, enquanto que no alvo 10 da banda 01 a melhor recepção é do sensor CCD,
tornando inconclusivos os dados obtidos. Na banda 4, em ambos alvos, o sensor CCD obteve
melhores leituras.
Considerando-se que as leituras de reflectância dos diferentes tipos de solo crescem à
medida que aumenta a faixa do espectro, podemos considerar que a banda 4 do sensor CCD
também apresenta vantagens em relação ao TM, mas que este pode ser substituída por outra (3 ou 2)
sem grandes perdas numa composição colorida (RGB).
3) Assinaturas de corpos d´água
a) Alvos 17 e 18 – Rio: as assinaturas do sensor CCD apresentaram um nível de
reflectância superior na banda 2, como também uma média dos desvios padrão menor (4,538) em
relação às fornecidas pelo sensor TM (8,934). Os resultados para a banda 1 são inconclusivos
devido a grande variabilidade de assinaturas, e semelhança dos dados de ambos sensores. As demais
bandas 03 e 04 seguem a mesma tendência da banda 2 do CCD.
É importante ressaltar que a variabilidade de assinaturas nestes alvos é normal devido a
alterações relativas à profundidade, turbidez e eutrofização do corpo d’água do rio, dentre outros
elementos.
b) Alvos 19 e 20 – Barragem: quanto às assinaturas obtidas dos corpos d’água de dois
barramentos de tamanhos diferentes, mas profundos e com nível semelhante de sedimentos,
observamos um padrão nítido de captação proporcional entre ambos os sensores e os alvos, sendo
que a captação das assinaturas no sensor CCD também foi mais eficiente (Figuras 05 e 06).
4. Assinaturas de áreas agrícolas
Alvos 03 e 04 – Áreas agrícolas: a banda 4 (que melhor analisa tanto vegetação quanto
solo úmido) demonstrou que o sensor CCD apresentou uma melhor captação das assinaturas
espectrais de áreas agrícolas, embora a cena 01 do sensor TM não tivesse dados disponíveis para
análise. Tendência seguida pelas bandas 2 e 3. A banda 1 apresentou resultados inconclusivos.
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Figura 05: Gráfico comparativo das assinaturas
espectrais da banda 2 (B2) dos sensores CCD
(CBERS2B) e TM (Landsat5) no alvo 10 - espelho d´água
de barragem de grande porte em duas cenas diferentes
(C1 e C2).
Fonte: Dados coletados através de interpretação de pixels
e posterior tabulação.
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Figura 06: Gráfico comparativo das assinaturas
espectrais da banda 2 (B2) dos sensores CCD
(CBERS2B) e TM (Landsat5) no alvo 10 - espelho d´água
de barragem de pequeno porte em duas cenas diferentes
(C1 e C2).
Fonte: Dados coletados através de interpretação de pixels
e posterior tabulação.

5. Assinaturas de áreas urbanas
Alvos 01 e 02 – Áreas urbanas: a análise de áreas urbanas é um desafio, de certo modo,
para o sensoriamento remoto, mais especificamente para a leitura de assinaturas espectrais, visto
que possui um aglomerado de elementos que possuem índices de reflectância semelhantes, como o
solo exposto, calçamento de pedras, asfalto, telhados, concreto, etc. ainda associados a áreas com
vegetação natural, arborização artificial e vegetação mista (gramados, jardins, etc.).
Por isto, alertamos que os dados aqui apresentados representam a análise de apenas dois
alvos, localizados em duas cidades, uma de médio e outra de pequeno porte, na região semiárida do
interior do Rio Grande do Norte.
As bandas cuja interseção de índices como solo exposto, vegetação, concreto e asfalto,
são as bandas 03 e 04. Na banda 03, os resultados dos dois sensores foram semelhantes,
proporcionalmente, com vantagem para o sensor CCD. A banda 02 acompanha esta tendência, já a
banda 1 apresenta dados que apontam uma melhor recepção do sensor TM.
6. Faixas pancromáticas – sensor HRC e banda 5 do CBERS-2B
Analisando-se as faixas pancromáticas do CBERS-2B (banda 5 do CCD; e banda 1 do
HRC), podemos concluir que suas leituras estão muito próximas em praticamente todas as
comparações realizadas, sendo que, a vantagem do HRC está na sua resolução espacial, com 2,7 m,
que permite um nível de detalhamento dos alvos muito grande para cartas de grande escala. Já para
os mapeamentos em escalas pequenas são indicadas as classificações feitas com a banda 5 do CCD.
Para o sensor HRC foram perceptíveis os ganhos de sinal nas assinaturas de
afloramentos rochosos, e equiparados aos do CCD os de solo exposto, áreas desmatadas, sendo
inferiores as leituras nos alvos associados à leitura de vegetação. Uma operação muito utilizada
neste tipo de imagem é a fusão, que aumenta a resolução da imagem final, mantendo a resolução
espectral das imagens.
CONCLUSÃO
A partir das análises e comparações feitas, é possível afirmar que as assinaturas de
freqüências mais baixas do espectro eletromagnético, em geral, são melhor captadas pelo sensor
TM, (até 0,55 µm aproximadamente), indicando a utilização das imagens do satélite Landsat5 para
este fim.
De uma forma geral, as assinaturas espectrais captadas pelo satélite CBERS-2B, foram
superiores na maioria (82,4%) das análises realizadas, sendo muito perceptível na comparação dos
gráficos analisados. Em alguns gráficos, a variabilidade de valores não permitiu uma determinação
clara das melhores assinaturas captadas pelos sensores. A banda 04 do sensor CCD foi a que
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apresentou melhores assinaturas para as leituras de vegetação e solo exposto, apresentando ainda
certa versatilidade para outros alvos.
As observações feitas com o sensor HRC, de alta resolução, demonstram que o mesmo
deve ser utilizado em conjunto na fusão com imagens de menor resolução, a fim de aumentar a
precisão nas classificações, sendo sempre associadas à alvos relacionados à leituras de solo e
rochas, em preterição às de vegetação.
O presente estudo apresenta alguns resultados que podem vir a nortear a escolha de
imagens no momento de se utilizar dos sensores remotos citados, possibilitando-se assim, tirar o
máximo proveito de cada um deles.
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MINERAÇÃO DE GRAFOS USANDO ONTOLOGIAS
Marianny Fidelis de Sousa Mariano1 ; Marcelino Pereira dos Santos Silva2
RESUMO: Esta pesquisa procurou integrar algoritmos de mineração de grafos e recursos semânticos (ontologias), com o
objetivo de extrair conhecimento estratégico, de estruturas complexas, que foram modeladas com um formalismo
matemático computacional (grafos). Os padrões resultantes do processo de mineração de grafos aliados à ontologia do
domínio possibilitaram uma interpretação, mais eficaz, das informações extraídas dos domínios modelados como grafos.
Para isto, foi abordado neste estudo o domínio relacionado a dados protéicos, o qual possuía uma ampla quantidade de
pesquisas, publicações, aplicações e banco de dados com informações relevantes que auxiliaram em um melhor
entendimento do domínio, bem como na modelagem das bases de dados. Deste modo, foram utilizados dados de proteínas
com o intuito de extrair padrões frequentes e também foi realizada a criação de uma ontologia, a qual representou este
domínio. 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; Ontologias; Proteínas.

INTRODUÇÃO
Atualmente, diferentes tipos de dados pertencentes aos mais diversificados domínios de
pesquisa podem ser representados utilizando-se um formalismo matemático (grafos), pois tal
formalismo permite a representação de sistemas, estruturas e problemas reais. Diante desse cenário e do
crescente aumento e complexidade das bases de dados, isso tem motivado a pesquisa de novas técnicas
de mineração de dados. Assim, devido ao fato dessas bases possuírem características estruturais, dos
quais os dados são compostos por segmentos e relacionamentos entre estes, a mineração 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. 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; 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 minerada. Assim, a utilização de
ontologias torna-se uma contribuição relevante, já que esta permite descrever uma determinada
realidade com um vocabulário específico.
Nesta pesquisa foi escolhido um domínio específico, o qual consistisse de dados
estruturados, e para isto, foi abordada a utilização de dados biológicos, com enfoque em proteínas.
Proteínas são as biomoléculas mais abundantes nos seres vivos, e possuem uma diversidade de funções
biológicas. Estas proteínas, na verdade, são polímeros que são constituídos de vinte aminoácidos
diferentes, onde os aminoácidos são representados por letras iniciais. As proteínas podem ser
1
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representadas em 4 níveis estruturais: estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Nesse
trabalho foram utilizadas proteínas representadas em sua estrutura primária, que basicamente são
formadas por uma sequência linear de aminoácidos, podendo assim ser facilmente modelada como
grafo.
Certas regiões das estruturas protéicas são denominadas motivos (motifs). Esse termo
(motivo) é usado para referir-se a uma sequência particular de aminoácidos com a característica de ter
uma função bioquímica específica. O entendimento da funcionalidade dos motivos protéicos é de
grande importância para se conhecer os mecanismos de atuação de uma proteína e consequentemente
compreender a sua função (DOS ANJOS, 2009). Nesse ponto de vista o motivo (motif) pode ser visto
como um padrão que pode especificar uma função bioquímica específica de uma proteína. Abaixo
segue um exemplo de uma proteína representada em sua estrutura primária com um motif destacado:

Figura 1 - Mioglobina representada em sua estrutura primária com motif destacado. (FRANÇA, 2011)

Dessa forma o objetivo desse projeto foi pesquisar modelar uma base de dados robusta,
formalizando-a como grafo para dar suporte às atividades de mineração, bem como construir uma
ontologia do domínio modelado, de forma a garantir 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” (FRANÇA, 2011).
MATERIAL E MÉTODOS
Neste projeto foram pesquisados e analisados na literatura três algoritmos para mineração
de grafos denominados Subdue (SUBstructure Discovery Using Examples), gSpan (graph-based
Substructure pattern) (Yan e Han, 2002) e FSG (Frequent SubGraphs) (Kuramochi e Karypis, 2001).
Estes algoritmos possuem recursos para minerar padrões e subestruturas frequentes em grafos, no qual
o algoritmo escolhido para os testes foi o FSG.
Posteriormente, foram escolhidas as bases de dados protéicas para serem modeladas na
forma de dados de entrada do algoritmo FSG. Para isto, foi necessária uma pesquisa em bancos de
dados biológicos na Internet. Através dessa pesquisa foi possível encontrar arquivos e sites contendo
informações, organização lógica e estruturada dessas informações, além de ferramentas necessárias ao
acesso e manipulação dessas informações.
Nessa esta etapa de pesquisa, foi realizada a seleção de uma base de dados de proteínas em
sua estrutura primária (onde esta é representada por sua sequência de aminoácidos) para a extração de
padrões frequentes nessas proteínas. Tais estruturas encontram-se depositadas em banco de dados
específicos, os quais estão disponíveis mundialmente por meio da Web, oferecendo informações sobre
a estrutura de diferentes classes de proteínas, abrindo possibilidade de estudo da sua função biológica,
bem como estudos comparativos.
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Dentre alguns dos bancos de dados analisados temos: PDB, PROSITE e UNIPROT (banco
de dados de famílias e domínios de proteínas), onde por meio destes foi possível à obtenção dos dados
(sequência de aminoácidos) de entrada para os algoritmos de mineração, bem como informações úteis e
relevantes para a construção da ontologia de domínio, disponíveis, respectivamente, nos sites:
http://www.pdb.org/pdb/home/home.do, http://prosite.expasy.org e http://www.uniprot.org. Abaixo,
segue uma representação da mioglobina humana representada na forma de dado de entrada do
algoritmo FSG:

Figura 2 - Mioglobina humana representada no formato do algoritmo FSG. (FRANÇA, 2011)

Concluída a etapa de obtenção da base de dados, foi iniciada a implementação de uma
ontologia do domínio escolhido. Para a construção das informações da ontologia foram extraídos dados
da base ELM (este site possui descrições de sequência de aminoácidos e motifs conhecidos), bem como
regras para a formação de motivos protéicos, que podem ser encontradas em http://elm.eu.org/.
Como ferramenta para a construção da ontologia, foi utilizado o Protége, o qual encontra-se
disponível em http://protege.stanford.edu. Protége é um editor de ontologias de código aberto e também
um framework de base de conhecimento, o qual permite a criação, visualização e manipulação de
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ontologias em diferentes formas de representação, tal como OWL, XML (eXtensible Markup
Language), RDF (Resource Description Framework). Além do mais, suas funcionalidades podem ser
estendidas utlizando plugins disponíveis na internet.
Desta forma foi criada uma ontologia de aminoácidos, bem como regras para os motivos
protéicos extraídos da base de dados ELM para as sequências de mioglobinas escolhidas.
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). Abaixo segue uma imagem da ontologia de aminoácido criada:

Figura 3 - Ontologia de aminoácidos utilizada para o teste. (FRANÇA, 2011)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos testes realizados foram utilizados dados protéicos da mioglobina de 24 espécies
diferentes na base de grafos, sendo mineradas com suporte mínimo de 30%. Foram encontrados 1897
padrões frequentes. Um dos subgrafos frequentes encontrados nos nossos testes foi a seguinte
sequência de aminoácidos: "KELGF", que foi encontrada em 17 dos 24 grafos da base de dados.
Após a extração do padrão através do mediador semântico buscou-se na ontologia de
aminoácidos desenvolvida regras que pudessem se adequar ao padrão encontrado. Desta forma, o
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subgrafo extraído da base de grafos é um motif existente na ontologia, no qual a aplicação exibiu
informações sobre o padrão encontrado.
Dessa forma um estudo prático utilizando bases de dados de proteínas, foi mostrado e uma
melhora na interpretação dos padrões minerados foi observado e exibido de forma mais amigável
maximizando a interpretação dos padrões encontrados.
CONCLUSÃO
Conclui-se que esse projeto contribuiu para a análise da aplicação de mediação semântica,
proposta e desenvolvida no trabalho de dissertação de mestrado “Enriquecimento Semântico de
Padrões Minerados em Grafos” onde é exposto uma proposta de mediação semântica de padrões de
grafos, onde os padrões minerados são integrados a recursos de ontologias para possibilitar uma
interpretação mais eficaz das informações estratégicas extraídas dos domínios modelados como grafos.
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 dificuldades
encontradas pela falta de conhecimento do domínio.
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MINERAÇÃO DE IMAGENS DE SENSORIAMENTO REMOTO APLICADA ÀS
DEMANDAS DO SEMIÁRIDO
Ewerton da Costa Ribeiro¹; Marcelino Pereira dos Santos Silva²
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi investigar problemas ambientais enfrentados pelo semiárido
brasileiro, como também tecnologias que possam auxiliar no monitoramento dos mesmos. Durante a pesquisa foram
realizados experimentos com métricas da paisagem para o software GeoDMA, e imagens de sensoriamento remoto da
região do rio Mossoró foram usadas para validá-las. O uso de métricas da paisagem para definição de padrões fluviais
se mostrou um importante recurso para o especialista do domínio, visto o interesse e colaboração do INPE, que pode
fazer uso desses elementos para tomadas de decisão juntamente com governos, empresas e outros gestores responsáveis
pelo monitoramento do ecossistema estudado.
PALAVRAS-CHAVE: Métricas da paisagem; Mineração de dados; Sensoriamento remoto.

INTRODUÇÃO
A região semiárida brasileira, mostrada na Figura 1, caracteriza-se por enfrentar graves problemas
como períodos de seca e desertificação. O homem também é um fator determinante para a
agravação destes problemas pois a exploração de recursos naturais tais como petróleo, sal e
agropecuária provoca danos a região. Em 2005, o governo brasileiro elaborou novos critérios de
delimitação da região semiárida e, com isso, houve um acréscimo de 8,66% no total de sua área
(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005). Os critérios definidos para a nova
delimitação estão relacionados à água, pois ela é de fundamental importância para a manutenção
desta região, sendo alvo de estudo no presente trabalho.

Figura 1. Mapa do Semi-Árido Brasileiro. Fonte: Agência Nacional de Águas.
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O Brasil é um país continental e isso exige um esforço maior por parte das autoridades
responsáveis pelo monitoramento territorial. Sendo assim, é imprescindível fazer uso de tecnologias
para auxiliar pesquisas estratégicas para cada região. Satélites e radares são instrumentos
importantes para mapeamento e reconhecimento territorial, mas ainda assim a quantidade de dados
gerados por estas tecnologias são impressionantes. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), por exemplo, em 2008 possuía mais de 130 terabytes de dados de imagens de
sensoriamento remoto (SILVA et al., 2008).
Nossa proposta foi adicionar métricas da paisagem que auxiliassem no monitoramento e
investigação de padrões fluviais da região semiárida através de mineração de imagens de
sensoriamento remoto.
MATERIAL E MÉTODOS
O Geographical Data Mining Analyst (GeoDMA) é um sistema de mineração de dados espaciais
desenvolvido no INPE por Korting et al. (2008) na linguagem de programação C++ e que usa a
biblioteca Terralib para efetuar operações geográficas e de processamento de imagens, possuindo
interface gráfica desenvolvida no framework QT. O GeoDMA tornou-se um plugin do sistema
TerraView, que lida com bancos de dados espaciais além de outros dados geográficos. Além disso,
ele é um software livre, portanto, desenvolvedores interessados podem contribuir seja com
otimização de algoritmos até implementação de novas funcionalidades. O estudo foi desenvolvido
utilizando este plugin, cuja tela inicial pode ser vista na Figura 2, visando a implementação de
métricas da paisagem.

Figura 2. Tela inicial do GeoDMA.

Métricas da paisagem são medidas quantitativas de composição que ajudam a compreender
a estrutura complexa da paisagem (CARRÃO et al., 2001). O GeoDMA possui uma lista de
métricas já implementada, contudo, investigamos métricas que poderiam ser incluídas no sistema e
que pudessem contribuir com estudos na área de monitoramento fluvial. Nessa perspectiva,
identificamos e implementamos três métricas que constantemente são utilizadas em pesquisas,
como em Uuemaa et al. (2002) e Lin et al. (2008), que ainda não fazem parte do GeoDMA. A
seguir, descrevemos estas em detalhes.
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A primeira métrica implementada chama-se Number of Patches (NP), cuja fórmula consta na
Equação 1 (MACGARIGAL e MARKS, 1995). Essa métrica indica a quantidade n de fragmentos
(segmentos, ou manchas) da classe i que compõem a paisagem. Seu valor mínimo é um, o que
significa dizer que a paisagem possui apenas um fragmento daquele tipo (classe), mas não há limite
de quantidade.
NP =n i

1

A seguir, temos a métrica Total Edge (TE), cuja fórmula é exibida na Equação 2
(MACGARIGAL e MARKS, 1995). Onde eik é o comprimento total de borda, em metros, de todos
os segmentos da classe i até a k classe que formam a paisagem.
k

TE =∑ e ik

2 

i

Por fim, a próxima métrica implementada chama-se Interspersion and Juxtaposition Index
(IJI), indicada pela Equação 3 (MACGARIGAL e MARKS, 1995). Esta métrica calcula o grau de
vizinhança, em percentagem, dos fragmentos de uma região da paisagem. Onde eik é o comprimento
total de borda entre os tipos de fragmentos i e k; E é o comprimento total de borda da paisagem,
excluindo o fundo da imagem; e m é o número de tipos de fragmentos contidos na paisagem. A IJI
foi adaptada para adequar-se ao GeoDMA, pois a distinção entre os fragmentos da imagem só é
realizada após o processo de treinamento e classificação, que sucedem a fase de extração de
atributos. A fórmula da versão adaptada pode ser vista na Equação 4.
m
m
eik
e ik
−∑ ∑
∗ln
3 
E
i=1 k=i1 E
IJI =
100 
ln 0.5[m  m−1]

   

IJI =

 

e ik
e
∗ln ik ∗−100 
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E
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Após a implementação das métricas, para validá-las, foram realizados testes com imagens de
sensoriamento remoto. Obtivemos do Núcleo de Estudos Socioambientais e Territoriais
(NETSAT/UERN) um acervo de imagens do período entre 1989 e 2008 sobre o rio Mossoró,
mostrado na Figura 3.

Figura 3. Imagens do rio Mossoró. Fonte: NETSAT (2011).

Seguindo as etapas descritas em Korting et al. (2009) para a utilização do GeoDMA, e
utilizando uma tipologia para padrões de canais fluviais apresentada na Figura 4 (Diógenes, 2011),
foi realizada a etapa de treinamento de classes. A cada padrão definido foi associado uma
quantidade mínima de amostras para que o algoritmo de classificação pudesse distinguir entre as
classes treinadas. Após o treinamento, realizamos a classificação das imagens, fazendo vários testes
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com as métricas, combinando as recém-implementadas juntamente com as já disponíveis no
software. Com isso, geramos diversas árvores de decisão que serão analisadas na sessão seguinte.

Figura 4. Tipologia para padrões de canais fluviais a) com trajetória retilínea com baixa sinuosidade, b) com
deslocamento de curvas acentuadas e c) uma subdivisão do canal retilíneo. Adaptado de Diógenes (2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados deste trabalho foram obtidos a partir de um conjunto de imagens de sensoriamento
remoto fornecidas gentilmente pelo NETSAT, capturadas sobre a área do rio Mossoró no estado do
Rio Grande do Norte, Brasil. Com essas imagens de entrada foram geradas árvores de decisões no
GeoDMA, sendo efetuado todas as etapas fornecidas pelo software, começando pela segmentação,
definição de células, extração de atributos, treinamento e classificação.
Árvores de decisão representam o conhecimento de maneira simples e permitem a
classificação de todos os objetos do conjunto de dados de entrada junto a um algoritmo classificador
(SHIBA et al., 2005). Neste trabalho, vários testes com diferentes combinações de métricas foram
realizados, combinando as já presentes na versão do software com as que foram definidas para a
implementação neste trabalho, podendo ser observadas nas Figuras 5 e 6.

Figura 5. Árvores de decisão geradas no GeoDMA para imagens de 1989.

As métricas NP e TE foram importantes para a classificação da região, pois figuraram entre
as presentes nas árvores geradas, demostrando que o algoritmo de classificação as considerou mais
adequadas para distinguir os padrões fluviais da Figura 4. A métrica IJI não apresentou desempenho
satisfatório pois o algoritmo de classificação não a utilizou em nenhuma árvore, e quando testada
isoladamente não foi suficiente para distinguir as classes treinadas.
A implementação dessas métricas foi auxiliada pelo desenvolvedor Thales Korting,
pesquisador do INPE. Este último tem papel fundamental no monitoramento ambiental do país,
tendo em vista trabalhos como os de Silva (2006) e Saito et al. (2009).
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Figura 6. Árvores de decisão geradas no GeoDMA para imagens de 2008.

CONCLUSÃO
Com tudo que foi abordado, os resultados evidenciam a importância de se realizar trabalhos
interdisciplinares onde a tecnologia aliada aos conhecimentos do especialista do domínio venham a
favorecer um melhor entendimento dos problemas e das demandas de cada região, neste caso, o
semiárido brasileiro, favorecendo tomadas de decisão de governos, empresas e outros gestores
responsáveis pelo monitoramento ambiental.
As contribuições desse trabalho foram relevantes para a obtenção de resultados do trabalho
de dissertação de mestrado de Diógenes (2011).
Podemos salientar também a importante colaboração do INPE para a realização da pesquisa.
As implementações seguiram a proposta do GeoDMA, de ser um software livre, disponível e sem
restrição de uso para todo o público.
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MODELAGEM DE APLICAÇÕES PARA A NUVEM
Victor Antunes Ignácio Medeiros Pereira da Silva¹; Diego Arthur de Azevedo Morais²;
Gláucia Melissa Medeiros Campos³

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi a modelagem de uma aplicação para a nuvem, por meio de uma linguagem de
modelagem capaz de descrever os aspectos estáticos, dinâmicos e funcionais da aplicação escolhida e que fosse
suscetível à geração automática de código. Para alcançar este objetivo, seria usada a linguagem de modelagem proposta
no edital do projeto, o OO-Method, porém, por não possuir ferramentas gratuitas, foi realizado um levantamento
bibliográfico sobre metodologias de desenvolvimento de aplicações, com o intuito de descobrir outras linguagens de
modelagens orientadas à objetos com características similares ao OO-Method, e que possuíssem ferramentas gratuitas.
A partir dos dados levantados, foi escolhida a linguagem de Modelagem OOSA/OODLE, também conhecida pela
nomenclatura Shlaer-Mellor. Após o estudo da ferramenta que apoia o uso desta linguagem de modelagem, a aplicação
problema e seus requisitos foram determinados, e posteriormente modelados. A aplicação escolhida trata-se de um
sistema gerenciador de questionários, que foi implementado durante o projeto, uma vez que não foi possível gerar o
código automaticamente por meio dos modelos criados, como havia sido previsto inicialmente no escopo do projeto.
PALAVRAS-CHAVE: Computação em Nuvem; Modelagem de Aplicações; Shlaer-Mellor.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento da sociedade moderna provocou mudanças significativas no modelo
de entrega de serviços essenciais, tais como água e energia. A oferta de um modelo transparente de
serviços alivia o usuário da necessidade de se preocupar com a complexidade e a forma do serviço
prestado; o usuário fica livre para utilizar o serviço da maneira que lhe for conveniente.
O mesmo cenário tem sido válido para a Computação em Nuvem (CANONICAL,
2009), de modo que há a necessidade do fornecimento de logísticas de prestação de serviços de
forma transparente. Ao consumir recursos da nuvem, o cliente pode focar todos os seus esforços em
sua aplicação, necessitando apenas saber da disponibilidade do serviço oferecido e o quanto isso irá
lhe custar.
A literatura apresenta diversos conceitos para a Computação em Nuvem (VAQUERO,
2009). Em resumo, a nuvem pode ser definida como um conjunto de recursos computacionais
virtualizados, dispostos remotamente, que devem apresentar alta disponibilidade, serem de fácil
acesso e capazes de se ajustar facilmente às necessidades do usuário. Dessa forma, é possível citar
algumas características principais da Computação em Nuvem: fornecimento de recursos sob
demanda, elasticidade, alta disponibilidade, transparência, necessidade de conexão de rede,
pagamento sob demanda, independência de localização geográfica e suporte a sistemas operacionais
heterogêneos (RUSHEL, 2008).
O campo da Engenharia de Software tem como um de seus principais objetivos o
refinamento de modelos para a representação das características dos sistemas. A criação desses
modelos é parte fundamental do desenvolvimento de softwares de qualidade e, portanto, a escolha
de uma linguagem de modelagem se faz necessária nas primeiras etapas de desenvolvimento de um
software. Hoje em dia, existem diversos paradigmas computacionais, e linguagens de modelagem e
de programação baseadas neles, e de acordo com o problema a ser solucionado, o uso de um dos
¹ Discente do curso Ciência da Computação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Avançado de Natal,
UERN. E-mail: victor.silva@uern.br.
² Discente do curso Ciência da Computação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Avançado de Natal,
UERN. E-mail: diego.morais@uern.br.
³ Mestra em Sistemas e Computação, docente do curso de Ciência da Computação, da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte, Campus Avançado do Natal, UERN. E-mail: glauciamelissa@uern.br.
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paradigmas será ideal. Alguns dos paradigmas mais conhecidos são: Imperativo, Orientado a
Objeto, Funcional e Lógico (BELLAACHIA, 2010).
Para o desenvolvimento deste trabalho foi escolhido o paradigma Orientado a Objeto
(OO) devido à sua facilidade em representar aspectos estáticos de objetos, além do fato de ser
largamente utilizado na indústria de software, possuir uma grande base de conhecimento e uma
comunidade forte. Outro forte motivo para a adoção do paradigma OO são os benefícios
apresentados no processo de modelagem, o que gera uma representação de fácil compreensão,
facilitando assim a comunicação entre desenvolvedores e clientes (GIMENES, 2008).
Dentre os métodos orientados a objetos existentes, foi escolhido o método ShlaerMellor (SHLAER, 1996), por ser capaz de representar bem as características estáticas, dinâmicas e
funcionais de uma aplicação, além de ser suscetível à geração automática de código. Este método
apresenta uma abordagem eficaz, devido aos seus mecanismos de refinamento de modelos, que
utiliza modelos de informação juntamente com modelos de estado, de forma recursiva.
O problema que serviu de base para a modelagem e implementação deste trabalho foi a
aplicação de questionários acadêmicos tanto para alunos como para docentes da UERN. Este
procedimento é realizado apenas uma vez a cada semestre, sendo a aplicação dos questionários um
processo realizado manualmente e que exige que os alunos se desloquem até a instituição, dessa
forma, seria interessante o uso de um sistema que pudesse ser acessado via web pelos alunos e
docentes. O objetivo da aplicação dos questionários é o de verificar se o estado atual da instituição
é capaz de suprir as necessidades dos alunos, pois os dados coletados possuem informações
referentes aos docentes que lecionaram as disciplinas durante o semestre e sobre a infraestrutura
da instituição. Como a relação aluno-docente é uma relação recíproca, os docentes também
devem responder questionários, o que contribui na melhora do feedback obtido com a aplicação
dos questionários.
Assim, como a aquisição de máquinas para manter a aplicação em execução durante
poucos dias a cada semestre seria um desperdício de recursos, a Computação em Nuvem se
apresenta como uma solução, permitindo a alocação de recursos remotos para que a aplicação
continue sua execução mesmo que o número de requisições por parte dos alunos aumente
consideralvemente, eliminando também o risco da ocorrência da negação do serviço causado por
altas demandas.
Considerando este cenário, este trabalho tem como objetivo apresentar a modelagem do
SISGEQ, Sistema Gerenciador de Questionários.
MATERIAL E MÉTODOS
Para que um determinado software seja produzido, inicialmente é necessário o uso de
uma metodologia de desenvolvimento, também conhecida como modelo de ciclo de vida, este ciclo
pode ter muitos ou poucos detalhes, dependendo do produto final a ser obtido. Este processo é
composto por passos que devem ser seguidos, sequencialmente ou paralelamente, dependendo do
modelo de ciclo de vida adotado.
Modelos de ciclo de vida abrangem todo o processo de desenvolvimento de software,
desde o levantamento de requisitos até a manutenção do produto de software implementado.
Existem metodologias de desenvolvimento tradicionais e metodologias ágeis, as tradicionais são
conhecidas por produzir documentações detalhadas sobre a aplicação em desenvolvimento,
enquanto metodologias ágeis são focadas apenas na implementação, neste caso, a documentação
produzida é escassa ou inexistente.
Uma das metodologias tradicionais é o modelo em cascata, bastante utilizada entre 1970
e 1990, este modelo envolve as seguintes atividades: levantamento de requisitos; análise; projeto;
implementação; teste; implantação e manutenção (HARA, 2006).
Estas atividades do modelo em cascata são executadas sequencialmente, sendo gerada
uma documentação específica ao final de cada fase, assim, a próxima fase só será iniciada quando a
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fase atual for finalizada, não havendo retorno para uma fase anterior. Em geral, metodologias
tradicionais devem ser usadas em situações em que os requisitos são estáticos ou requisitos futuros
são previsíveis, no caso do modelo em cascata é desejável que os requisitos sejam estáticos. Esta
condição é desejável no modelo em cascata, pois uma vez que uma fase é concluída, retornar para
ela é impossível, já no modelo evolucionário isto é possível, embora possa ser inviável ou
prejudicial para o projeto de desenvolvimento, pois alterações de requisitos implicam em custos
financeiros e temporais.
Neste trabalho, a adição de novos requisitos à aplicação escolhida foi prevista, por este
motivo, o modelo de ciclo de vida escolhido foi o evolucionário incremental, que combina
elementos do modelo cascata com o uso de iterações, sendo seu objetivo o de apresentar um
produto operacional a cada incremento realizado, sendo assim caracterizado pelo desenvolvimento
de versões cada vez mais completas do software.
Após a escolha do ciclo de vida e do levantamento de requisitos da aplicação, foram
determinadas as tecnologias que seriam utilizadas durante o projeto. Para a modelagem, havia sido
informado no edital do projeto que a linguagem de modelagem OO-Method (PASTOR, 1997) seria
usada, porém, por não apresentar ferramentas gratuitas, foi necessário levantar alternativas para que
o projeto seguisse de acordo com o cronograma.
Desse modo, a alternativa encontrada foi o uso a linguagem de modelagem ShlaerMellor, esta linguagem de modelagem foi escolhida para este trabalho pois os modelos criados
durante o processo de desenvolvimento possuem tanto características estáticas, quanto dinâmicas e
funcionais da aplicação, assim como na UML (BEZERRA, 2006), entretanto, a presença do
recursive design torna o método Shlaer-Mellor suscetível à geração automática de código, o que
não acontece na UML, que é capaz de representar todos os aspectos de um sistema, mas seus
diagramas não se encontram interligados como acontece no método Shlaer-Mellor. E assim como o
desenvolvimento baseado em componentes, a geração automática de código representa uma grande
vantagem para a criação de aplicações para a nuvem.
Além da característica do refinamento dos modelos que possibilita a geração de código,
a ferramenta utilizada na criação dos modelos, OOA Tool (KAVANAGH, 2010), traz outras
vantagens, como a possibilidade de realizar uma simulação dos modelos, pois, uma vez que todos
os requisitos tenham sido modelados, é possível verificar o funcionamento do sistema em tempo de
análise.
A versão atual do OOA Tool ainda não suporta a geração automática de código, mas
esta funcionalidade está prevista para futuras versões da ferramenta, que continuarão sendo
disponibilizadas de forma gratuita. Por este motivo, também foi necessária a escolha de uma
plataforma de desenvolvimento para a hospedagem da aplicação, bem como de frameworks e de
sistemas de gerenciamento de bancos de dados, que serão tratados em outro artigo referente à este
mesmo projeto de iniciação científica.
O método Shlaer-Mellor, criado por Sally Shlaer e Stephen J. Mellor faz uso de uma
abordagem orientada a objetos. Esta abordagem vem sendo amplamente utilizada tanto pela
indústria de produção de software quanto na área acadêmica.
No paradigma de programação orientada a objeto (OO), o foco se dá no princípio de que
tudo é um objeto. Dessa forma, é possível modelar um problema de modo que ele se torne mais
compreensível tanto para usuários finais quanto para desenvolvedores.
Por tornar possível um alto grau de abstração, os desenvolvedores que usam orientação
a objeto podem manter o foco apenas nos aspectos que contribuem para a resolução do problema.
Além disto, a programação OO possui conceitos extremamente úteis para a modelagem de um
problema, como herança, polimorfismo e encapsulamento, que tornam mais compreensíveis os
relacionamentos entre as classes e fornecem benefícios como facilidades na reusabilidade de código
e na manutenção do mesmo.
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O método Shlaer-Mellor é dirigido por modelos, os quais se relacionam entre si por
meio de um esquema conhecido como recursive design, ou seja, cada modelo se encontra num
determinado nível de refinamento e contém todos os outros modelos que se encontram em um nível
menos abstrato. O modelo mais abstrato é o diagrama de domínio, o qual consiste na divisão do
problema em domínios independentes que se relacionam entre si por meio de relações clienteservidor.
Cada domínio criado neste modelo contém um modelo de informação, que por sua vez,
representa as classes presentes naquele domínio, bem como seus atributos e relacionamentos entre
as outras classes do domínio. Cada classe existente num determinado modelo de informação contém
um modelo de estados associado, responsável por descrever o comportamento de uma classe.
O modelo de estados possui a descrição de estados e as transições que ocorrem entre
eles. Cada um dos estados possui um modelo de especificação de ação, que descreve os fluxos de
entrada e saída que ocorrem dentro de um determinado estado.
O modelo de especificação de ação representa o nível menos abstrato do recursive
design, mas ainda existem outros modelos derivados dos acima citados, como o modelo de
comunicação de objetos, que representa os eventos assíncronos de comunicação entre os objetos, e
o modelo de acesso de objeto, que representa os acessos síncronos de dados entre os objetos.
A aplicação problema escolhida para que fosse possível a criação dos modelos a partir
das suas especificidades e funcionalidades, é apresentada na seção abaixo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação escolhida trata-se de um questionário acadêmico para instituições de ensino
superior, e deve ser direcionado aos estudantes e docentes para um determinado semestre letivo.
Ao fim do semestre, é interessante levantar dados relativos ao aproveitamento obtido
nas disciplinas de uma turma, o que reflete o nível de satisfação dos alunos com o corpo docente, o
curso e a instituição como um todo. Estes dados são essenciais para a instituição, uma vez que
podem revelar, por exemplo, o que houve de errado com uma disciplina onde vários discentes
foram reprovados. Dessa forma, é interessante que todos os alunos participem do processo e
respondam o questionário, assim como todos os docentes.
Como medida para que o maior número possível de alunos e docentes venha a
responder a avaliação, a matrícula no semestre subsequente somente é possível para os alunos que
efetuaram login no sistema acadêmico e responderam todas as perguntas do questionário. Para os
docentes, a entrega dos diários somente é permitida após o preenchimento dos questionários. Como
o período que os alunos possuem para responder o questionário é longo, do final de um semestre até
o início das matrículas, não se sabe ao certo como será a frequência de acesso dos alunos ao
sistema. No pior caso, todos os alunos cumprirão o requisito imposto poucas horas antes do início
do processo de matrícula. Os docentes têm um período mais curto para o preenchimento, que vai
desde a finalização da disciplina até o último dia para entrega dos diários.
Para que alunos e docentes não sejam prejudicados, pois o número elevado de acessos
num mesmo momento pode causar a indisponibilidade do sistema, é interessante a existência de um
mecanismo que torne possível a elasticidade do sistema. Por este motivo a aplicação foi
desenvolvida para a nuvem, uma vez que softwares como serviço possuem a característica da
elasticidade.
Com base na aplicação proposta, foi criado o diagrama de domínio, Figura 1, na qual o
domínio SISGEQ contém toda a lógica do negócio e os outros domínios são referentes a tecnologias
utilizadas e serviços que serão integrados à aplicação.
Figura 1 –
domínio do

Diagrama de
SISGEQ
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Figura 2 – Modelo de informação do SISGEQ

A Figura 2 representa o modelo de informação, que está contido dentro do domínio
SISGEQ da Figura 1. No modelo de informação são representadas as classes que compõem a
aplicação, bem como os atributos que serão persistidos nos bancos de dados quando a aplicação for
implementada. Por se tratar de um diagrama OO, as classes se comunicam entre si, trocando
informações, para que o propósito da aplicação possa ser alcançado.
A Figura 3 representa o diagrama de estado da superclasse pessoa e da subclasse
professor. Como a classe Professor herda os atributos e métodos da classe Pessoa, todas as ações
que podem ser executadas dentro dos estados, Figura 3.a, também podem ser executados por uma
instância da classe Professor. Note que os estados da Figura 3.b devem ser executados apenas após
a realização do login, assim, a Figura 3.b pode ser vista como o interior do estado 2 da Figura 3.a.

(a)
(b)
Figura 3 – Diagrama de estados da superclasse Pessoa (a) e diagrama de estados da classe Professor (b)
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A Figura 4 representa o diagrama de estado da classe Aluno. Alunos devem preencher o
questionário acadêmico para que seja possível a efetuação da sua matrícula, porém, alunos que se
encontram no último período de um curso podem ser alunos concluintes, assim, não é possível
realizar a matrícula de alunos que não possuem nenhuma disciplina pendente. Para alunos
concluintes, o preenchimento do questionário acadêmico faz-se necessário para que seja possível a
obtenção do certificado de conclusão de curso em formato digital.
É importante ressaltar que existe um questionário para cada disciplina, desta forma,
alunos matriculados em 7 disciplinas, número de disciplinas que geralmente é necessário para que
todo o turno do curso ministrado seja ocupado, o aluno teria que responder 7 questionários para que
pudesse habilitar a opção de realizar a matrícula.
O ato de matricular um aluno atualmente é realizado por outro sistema, assim, é
interessante que versões futuras do SISGEQ possam se comunicar com tal sistema. Dessa forma,
todos os sistemas criados até o momento, utilizados pela instituição, serão reaproveitados e
ganharão novas funcionalidades, através da integração com outros serviços, como o SISGEQ.

Figura 4 – Diagrama de estado da classe Aluno

A Figura 5 representa o diagrama do nível de abstração mais baixo, o diagrama de
especificação de ação. Note que é possível distinguir os dados de entrada e saída em cada ação, por
exemplo, na Figura 5, a primeira ação, referente à criação de um questionário, recebe como entrada
dados que serão utilizados na criação de uma instância da classe Questionário, e após isto, será
exibida uma String de saída que informará ao usuário se a operação foi, ou não, bem sucedida.
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Figura 5 – Diagrama de representação da ação de um Questionário

Por questões de limitação de espaço, outros diagramas de estado e diagramas de
especificação de ação não serão representados neste artigo.
CONCLUSÃO
A Computação em Nuvem é um modelo computacional no qual residem conceitos de
diversos campos da Computação, os quais apresentam grande potencial para pesquisa acadêmica
(ARMBRUST, 2009). Apesar de ser um conceito recente, este modelo vem provando ser uma
proposta eficiente de mercado, definindo uma nova forma de abordar o desenvolvimento de
aplicações e o uso de serviços na rede.
O problema apresentado por este trabalho foi a modelagem de aplicações para a nuvem,
por meio de métodos que possibilitassem a posterior geração de código de forma automática,
facilitando assim a criação de softwares como serviço. Para atingir este objetivo, foram estudadas
opções de modelagem, culminando na escolha do paradigma orientado a objeto e o método ShlaerMellor, conforme justificativas apresentadas nas seções anteriores.
Como trabalhos futuros, a proposta é estudar outros métodos de abordagem de
modelagem e desenvolvimento que possam cumprir as especificações dos requisitos da
Computação em Nuvem. É interessante observar nestes métodos a possibilidade de geração de
especificações formais a partir da modelagem, assim como a geração automática de código.
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MODELOS DE INFLAÇÃO CAÓTICA NO CONTEXTO DE TEORIAS DE
GRAVIDADE ESTENDIDA
Paulo Vitor Silva de Lima¹, Fábio C. Carvalho²

RESUMO: Sempre que tenta-se implementar algum modelo de inflação caótica no contexto da gravidade
estendida, obtêm-se uma gama de resultados para parâmetros observáveis como o índice espectral e a
razão escalar-tensor que devem ser confrontados com os dados do WMAP. A ideia é chegar a
representação de algum potencial escalar no contexto da gravidade estendida cujo acoplamento do campo
escalar com a geometria é determinado pelo termo adimensional ξ, a constante de acoplamento nãomínimo. No presente trabalho estudamos dois modelos de potenciais bastante estudados na literatura, o
quadrático ϕ² e o quártico com o termo (ϕ²-v²)².
PALAVRAS-CHAVE: inflação caótica; inflaton; gravidade estendida.

INTRODUÇÃO
Em 1981 o modelo do Big Bang apresentava três problemas fundamentais:o
problema do horizonte, o problema da planaridade e o problema da abundância de
monópolos magnéticos e outros defeitos topológicos. O problema do horizonte diz
respeito ao elevado grau de homogeneização da radiação de fundo em microondas que
permeia o universo. O problema da planaridade, está relacionado ao fato do universo ser
aparentemente plano, pois o valor atual do parâmetro de densidade é muito próximo da
unidade. Outro problema fundamental é que deveria haver uma grande de densidade de
monopólos magnéticos, partículas supermassivas, que seriam produzidas em estágios
primordiais do universo (LINDE, 2011).
Proposta originalmente para solucionar estes problemas do modelo do Big
Bang, a inflação cosmológica se tornou um dos principais paradigmas da cosmologia
moderna. Atualmente, é o único modelo que fornece uma explicação causal para a
formação das estruturas em larga escala do universo. A ideia básica é que o Universo
primordial passou por um período instantâneo de aceleração. Como o Universo possuía
dimensões extremamente pequenas, o campo escalar responsável pela inflação, ou
inflaton, sofria fortes flutuações quânticas. Após seus comprimentos de onda tornaram
maiores que o raio de Hubble, estas flutuações são congeladas, tornando-se as
“sementes” que darão origem a todas as estruturas em larga escala conhecidas
(BASSETT, 2006).
Além disso a inflação pode ser vista de diferentes maneiras, uma delas e
provavelmente a mais comum, diz que a fase inflacionária realmente aconteceu em
algum estágio do início do universo e que sua origem está em um campo escalar cuja
identidade pode ser encontrada considerando-se algumas das extensões do modelo
cosmológico padrão baseado em Grand Unified Theory (GUT’s), gravidade estendida
ou teoria das cordas. A inflação caótica é uma das propostas mais simples e gerais da
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inflação cosmológica, com potenciais suficientemente planos de ordem V~
(BOYANOVSKY, 2006).
Neste trabalho buscamos encontrar um potencial inflaton apropriado na
gravidade estendida. Estudamos então, a partir de dois modelos básicos: o potencial
mais simples com o termo quadrático

e o potencial quártico

Analisando-os de um nível clássico até descrever uma maneira de incorporá-los em
teorias de gravidade estendida (CARVALHO, 2008).

MATERIAL E MÉTODOS
O projeto foi desenvolvido no período de agosto de 2010 a julho de 2011. A
metodologia de trabalho consiste da realização de seminários regulares dentro do grupo
de Astrofísica e Cosmologia abertos ao público e de discussões reservadas entre os
membros do grupo. Em nosso trabalho utilizamos os dados da radiação cósmica de
fundo disponibilizados pelo satélite WMAP e realizamos testes estatísticos construídos
na lihguagem de programação c++. Utilizamos a linguagem LATEX para confeccionar
nossos trabalhos para apresentações em congressos e escrever artigos, visto que além de
ser a linguagem mais utilizada na Física, é obrigatória na revistas científicas
internacionais da área.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No formalismo de Jordan, a lagrangiana que descreve um modelo estendido de
inflação cosmológica tem a forma (KALLOSH, 2010a):
L=

1
− gJ [ 1
2

2

RJ − g J ∂

∂

− 2V J

] ,

onde ξ é uma constante adimensional de acoplamento não-mínimo.
Podemos reescrever está lagrangiana no formalismo de Einstein realizando uma
transformação conforme na métrica, i. e.,
dado por
VE(Φ) =

E=

J,

sendo o potencial

,

onde gE é a métrica no formalismo de Einstein, de modo que podemos usar todos os
resultados da aproximação “slow-roll” padrão:
²

e η=

)

Os parâmetros slow –roll obtidos a partir da lei de conservação de energia:
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+ 3H + V’(Φ) = 0 ,
onde a linha corresponde a derivada em relação a Φ. No caso slow-roll o primeiro termo
é aproximadamente

.

Utilizamos o índice espectral ns e a razão tensor –escalar r para comparar os
resultados do modelo com os dados atuais. Em termos dos parâmetros slow-roll, estas
quantidades são definidas como ns – 1 = 2η - 6ε e r = 16ε (CARVALHO, 2007).

Modelos básicos
No caso de modelos com acoplamento mínimo, ξ = 0, os dois modelos mais
estudados na literatura são (KALLOSH, 2010b):
(1) V ~
Para este modelo temos 1- ns = 2/N , r = 8/N, onde N é o numero de e-folds.
(2) V ~
Aqui temos uma dependência dos valores de v, e também das condições iniciais para o
campo Φ. A Inflação ocorrerá em três situações: haverá correspondência de resultados
com

, se Φ

v. Quando v

, ele parecerá quadrático e os valores para ns e r

serão iguais ao potencial anterior, e para Φ

, em que ns e r serão muito pequenos.

Agora vamos generalizar os resultados obtidos os casos (1) e (2) para a teoria
com um acoplamento não-mínimo ξ.

Potencial Quadrático
No formalismo de Einstein o potencial quadrático torna-se
VE =
Este potencial tem planaridade máxima para Φ =

. A relação entre os dois

formalismos (Einstein e Jordan) que é determinada pelo valores do parâmetro ξ, o qual
fornece uma variedade de valores para ns e r . Para ser fenomenologicamente viável é
preciso que ξ tenha uma magnitude menor ou igual a escalas da ordem de
Os parâmetros físicos slow-roll são dados por
ε=
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e
η=
e o número de e-folds é dado por uma função logarítmica, com Φi e Φr caracteriando o
início das perturbações e o final da inflação
N

log

+

log

O resultado é que as trajetórias inflacionárias no regime slow-roll são possívei apenas
para valores de ξ situados no intervalo de

a

.

Potencial Quártico
Considerando-o com o acoplamento não-minímo, temos
VE =
Com os parâmetros slow-roll
ε=
e
η=onde
A = 12

+2
O número de e-folds é dado por
N

O comportamento do potencial é determinada pelo sinal de ξ:
(1) ξ

há duas possibilidades: valores “grandes”(Φ

) e valores “pequenos”

(Φ
) para Φ. Embora o campo alcance o seu mínimo em Φ = v, a diferença
entre os dois comportamentos está na forma como o campo muda de sinal, i.e.,
se ele se aproxima do ponto de inflexão pela esquerda, valores “pequenos” do
campo, ou pela direita, valores “grandes” do campo.
(2) ξ = 0, a localização é a mesma quando
, correspondendo ao potencial
m²Φ²/2, exceto para valores muito grandes de ξ, pois a massa move-se com
velocidades diferentes pela esquerda e direita. Por outro lado, para valores
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“grandes” de Φ o potencial cobre uma pequena área ao redor do ponto
(ns,r)

(0.967,0.003) no limite ξ

conforme resultado obtido para ξ

independentemente do valor de v,
.

(3) ξ
, neste caso temos uma singularidade em Φ = -1/2. Os resultados ainda
são fisicamente permitidos na região do lado esquerdo da singularidade ,
definida entre

e

respectivamente. O caso para valores

“pequenos” de Φ é mais realista segundo os dados do WMAP, com ns
razão tensor-escalar r de ordem 10-3.

0.97 e

CONCLUSÕES
Neste trabalho, estudamos os modelos de inflação mais simples da literatura, o
modelo quadrático ϕ² e o modelo quártico com o termo (ϕ²-v²)². Investigamos a
possibilidade de implementar estes modelos de no contexto de teorias de gravidade
estendida, onde o campo escalar ϕ está não-minimamente acoplado à gravidade, para
valores arbitrários de v e ξ. Para tais modelos, modificamos o potencial inflacionário e,
consequentemente, os valores dos parâmetros observáveis ns e r. Com essa abordagem
temos a possibilidade de cobrir uma parte significativa do espaço dos parâmetros (ns ,r).
Selecionando valores adequados da constante de acoplamento não mínimo ξ, os campos
escalares nos modelos de gravidade estendida podem comandar o regime inflacionário,
transportando assinaturas do período de flutuações quânticas, que dão origem às
estruturas em larga escala como galáxias, aglomerados de galáxias etc.
Mostramos que o sinal da constante de acoplamento não mínimo ξ determina
regimes inflacionários distintos, podendo ser classificados nos regimes de campo
“grande” ou campo “pequeno”. Em particular, para o potencial quadrático ξ
r 0,13 – 0,15. Similarmente, para o potencial quártico, quando ξ
possibilidades: valores “grandes”(Φ
ξ = 0, a localização é a mesma quando

) e valores “pequenos” (Φ

10-2 e

temos duas
) para Φ; quando

, correspondendo ao potencial m²Φ²/2, e

quando ξ
, temos uma singularidade em Φ = -1/2 e os resultados ainda são
fisicamente permitidos na região do lado esquerdo da singularidade , definida entre
e

.

Portanto, o acoplamento não-mínimo do campo inflaton à gravidade pode
modificar significativamente os modelos inflacionários mais simples. Estas
modificações devem ser confrontadas com dados observacionais de radiação cósmica de
fundo em micro-ondas, para que possamos vincular os parâmetros (ns ,r).
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O COMPORTAMENTO DA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DAS ESTRELAS POBRES EM
METAIS
Paulo César de Farias Filho1; José Ronaldo Pereira da Silva2

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo a investigação do comportamento da velocidade de
rotação das estrelas pobres em metais no ramo horizontal (HB), do campo e de aglomerados. O
estudo foi realizado com base em uma extensa amostra de parâmetros físicos estelares calculados a
partir de dados de fotometria acumulados na literatura e de parâmetros físicos de aglomerados.
Foram investigadas a existência de possíveis correlações entre a velocidade de rotação e os demais
parâmetros físicos das estrelas e dos aglomerados. O objetivo principal foi entender os mecanismos
responsáveis pelas elevadas velocidades de rotação das estrelas do HB e fornecer subsídios para a
identificação do segundo parâmetro.
PALAVRAS-CHAVE: Populações estelares; Rotação estelar; Segundo parâmetro

INTRODUÇÃO
O ramo horizontal, ou HB (do inglês horizontal branch), é o estágio da evolução
estelar com início logo após a fase de gigante vermelha das estrelas com massa similar a do Sol (da
ordem de 10³³g). Esse estágio evolutivo é caracterizado pela queima do hélio no núcleo estelar (via
processo triplo-alfa) e pela queima de hidrogênio numa camada relativamente fina que envolve o
núcleo da estrela.
Está bem estabelecido que o número relativo de estrelas quentes e “frias” no HB é
primeiramente função da metalicidade do aglomerado. Os aglomerados mais ricos em metais
tendem a apresentar um número maior de estrelas “frias”, enquanto nos mais pobres em metais
predominam as estrelas quentes. A metalicidade portanto influencia a distribuição das estrelas no
HB, sendo denominada de “primeiro parâmetro”. Entretanto, aglomerados com praticamente a
mesma metalicidade apresentam diferentes concentrações de estrelas “frias” e quentes no HB (van
den Bergh 1967; Sandage & Wilder 1967; Harris 2003). Isso evidencia que um outro fator (ou uma
combinação de fatores) também contribui para a distribuição das estrelas no HB. Este outro fator
(ou combinação de fatores) é chamado de “segundo parâmetro” e sua natureza física é
1

Discente do curso de física da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais. Campus Central, UERN.
E-mail: cesarfilho_22@hotmail.com
2
Doutor em Física, Docente do Departamento de Física da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais.
Campus Central, UERN. E-mail: joseronaldo@uern.br
ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

215

desconhecida. Para uma visão geral do problema dessas diferentes distribuições recomendamos a
leitura de Fusi Pecci & Bellazzini (1997); Rood, Whitney & D dCruz (1997) e Behr (2003).
A questão do segundo parâmetro é muito complexa, pois envolve anomalias do
comportamento das estrelas no HB ainda não explicadas satisfatoriamente. Entre essas anomalias
podemos citar: a presença de gaps fotométricos no HB (Sosin et al. 1997; Ferraro et al. 1998);
regiões do HB com estrelas “superluminosas” se comparadas às previsões teóricas (Grundahl et al.
1999); gravidade significativamente mais baixas do que o esperado (Moehler et al. 1995), além de
estrelas com elevadas abundância de metal e baixa abundância de hélio (Glaspey et al. 1989;
Moehler et al. 1999; Behr et al. 1999). Contudo, o mais surpreendente é o inesperado intervalo de
velocidades de rotação, vsen i, das estrelas do HB observadas nos aglomerados globulares. Neste
intervalo temos vsen i variando desde ~ 8km/s até o surpreendente valor de 40km/s (Peterson
1985a, 1985b; Peterson et al. 1995; Behr et al. 2003a; Behr et al. 2003b; Recio-Blanco et al. 2002).
As rotações elevadas são particularmente difíceis de explicar se forem consideradas as perdas de
momentum angular do estágio evolutivo anterior, o de gigante vermelha. É importante salientar que
a lei de Skumanich, para a idade típica dos aglomerados globulares (~ 109 anos), prever uma
velocidade de rotação da ordem de 10km/s no estágio de gigante vermelha.
Este projeto investigou o comportamento da velocidade de rotação das estrelas do
campo e de aglomerados, pobres em metais e localizadas no ramo horizontal(HB) do diagrama H-R.
A pesquisa foi sendo realizada a partir de elaboração de uma grande amostra de parâmetros físicos
estelares, estimados mediante dados de fotometria, e parâmetros físicos de aglomerados acumulados
na literatura. A existência de possíveis correlações entre a velocidade de rotação e os demais
parâmetros físicos das estrelas do campo e de aglomerados foi investigada.
MATERIAL E MÉTODOS
De acordo com o plano de trabalho, foram selecionados artigos para leitura, dentre
os quais podemos citar: “Rotation and abundance anomalies in blue horizontal-branch stars” (Behr
2003), que é um overview das características gerais do ramo horizontal e distribuições da rotação
estelar no ramo horizontal de aglomerados globulares; “An Overveiw of the Rotational Behavior of
Metal-Poor Stars (Cotés et al. 2009), que também é um overview sobre o comportamento da
velocidade de rotação das estrelas pobres em metais, de aglomerado e do campo. Sobre todos os
artigos e texto foram elaborados resumos, e foram realizadas discussões com o orientador. Sobre os
artigos citados foram elaborados seminários onde eles foram discutidos e apresentados ao grupo de
Astrofísica e Cosmologia.
Para o estudo e treinamento da linguagem de programação C ++ foi utilizado o o
livro “A linguagem de programação C ++” ( Stroustrup, B. - 3ª edição, editora Bookman). Onde
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foram estudados os seguintes capítulo I, II e III, capítulos XXI e XXII.
Para a elaboração de gráficos escolhido foi o programa Supermongo
(http://www.astro.princeton.edu/~rhl/sm/sm.htm). Para isso foi necessário aprender, além da
utilização do próprio programa, a utilizar o sistema operacional linux no modo terminal, ou seja,
aprender comandos do modo terminal. Foi elaborado e apresentado um seminário sobre a utilização
desse programa, onde se discutiu seus comandos básicos e a elaboração de diferentes tipos gráficos.
Os parâmetros estelares utilizados na confecção dos gráficos foram a temperatura efetiva (Teff),
logaritmo da gravidade de superfície (log g) e velocidade radial da estrela (vsen i) .
Durante o projeto foram construídas e atualizadas diversas bases de dados para
confecção dos gráficos que mostram a distribuição das velocidades de rotação das estrelas no
diagrama H-R. A tabela 1 mostra um resumo da base de dados utilizada nesse trabalho, onde são
descritas as fontes dos dados de rotação e o método para obtenção das medidas.
Tabela1- Principais fontes consultadas e métodos para obteção da rotação.
(erro) vsen i

Autor

Estrelas Método utilizado

resolução

Peterson (1985a)

9

Perfil apropriado

23000

4.0 km s–1

Peterson et al. (1995)

63

Tripleto OI

20000

3.2-6.0 km s–1

36000

3.8 km s–1

15000

...

30000

...

40000

...

40000

5.0 km s–1

36000

3.0 km s–1

Cohen

&

McCarthy

(1997)
Kinman et al. (2000)

5
28

Recio-Blanco et al. (2002) 63
Behr (2003a)

74

Contraste

com

perfil

com

perfil

apropriado
Contraste
gaussiano

Correlação cruzada
Contraste

com

perfil

apropriado

45000
Behr (2003b)

90

Contraste

com

perfil

apropriado

45000

3.0 km s–1

60000
Carney et al. (2003)

80

De Medeiros et al. (2006) 99

Contraste

com

perfil

com

perfil

apropriado
Contraste
apropriado

ISBN: 978-85-7621-031-3

35000

0.5-2.0 km s–1

48000

2.0 km s–1

Anais do VII SIC

Autor

Estrelas Método utilizado

217

resolução

(erro) vsen i

50000
Carney et al. (2008)

19

Decomposição de Fourier 120000

1.0 km s–1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da análise da rotação das estrelas do ramo horizontal podem ser
sintetizados na Figura 1, onde apresentamos o comportamento da rotação ao longo do diagrama HR,
na qual as estrelas estão segregadas por intervalo de rotação. Conforme se observa na figura 1, a
distribuição do vsen i ao longo do diagrama HR de estrelas pobres em metais, mostrou que a
maioria dessas estrelas apresentam baixos valores de vsen i e que estas baixas rotações estão
localizadas em todas as fases evolutivas, a partir da sequencia principal (MS) até o ramo horizontal
(HB). Porém várias estrelas com altos valores de vsen i estão localizadas principalmente no HB.
Além disso, as estrelas do Ramo das Gigantes Vermelhas (RGB) apresentam valores de vsen i
exclusivamente baixos.
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Figura1- Distribuição de vsen i no diagrama HR para as estrelas da amostra. Os painéis representam diferentes
intervalos de vsen i, como indicado. As principais etapas evolutivas são também indicadas. Observa-se que as baixas
rotações encontram-se ao longo de todo o diagrama HR, enquanto que as altas rotações são encontrados quase
exclusivamente em na faixa de temperaturas no HB.

Também foram analisados o comportamento da velocidade de rotação com a
temperatura efetiva e a metalicidade. A velocidade de rotação projetada vsen i apresenta-se
correlacionada com a temperatura efetiva, o que também pode ser compreendido como uma relação
entre vsen i e a massa estelar. Como observado anteriormente, as estrelas do HB com Teff ≥ 11.500
K são afetadas pela levitação radiativa e assim, a quantidade de ferro e outros elementos pesados
em sua atmosfera apresentaram uma quantidade maior do que o esperado. Por outro lado, abaixo
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11.500K as estrelas apresentam rotações elevadas e metalicidade abaixo do esperado (caompare
com Behr et al. 1999).
Estrelas quentes do HB podem perder massa por vento estelar, o que leva a uma
perda no momento angular e, portanto, uma redução nas velocidades de rotação, explicando assim
as baixas velocidades (Sandage 1967, Peterson 1985a, Peterson 1985b). Entretanto as estrelas do
HB com teperatura superior a 11500 K, apresentam altas composições química na atmosfera, o que
aumenta a opacidade do meio e pode diminuir a perda de momento angular (Recio-Blanco et al,
2002). Dessa foram elas são capazes de preservar a rápida sua superfície, o que nos leva a observar
elevados valores de vsen i. Por outro lado, é também previsto que o vento estelar tornar-se muito
fraco nas estrelas com Teff > 10.000 K, o que também contribui para as elevadas rotações (Fusi
Pecci, F. et al. 1997). Uma propriedade muito interessante que é compartilhada entre as estrelas de
campo e aglomerados

do HB é que em ambos os grupos a fração de rápidas rotações são

semelhantes. Se confirmado, isso teria implicações importantes para nossa compreensão da
evolução momento angular em estrelas HB, pois a maioria dos estudos teóricos sugerem que a
perda de momento angular e transporte devem ser importantes para explicar a ausência de estrelas
com rotações elevadas e temperatura superior a da região onde ocorre o salto de Grundahl
(Grundahl 1999).
CONCLUSÃO
Neste trabalho, realizamos uma compilação de valores vsen i de estrelas pobres
em metais ([Fe / H] <- 0.5) que abrangeu diferentes fases da evolução das estrelas (MS, RGB e
HB). A amostra incluiu estrelas, tanto no campo e de aglomerados globulares. A distribuição do
vsen i no diagrama HR mostraram que as estrelas com baixa rotação estão distribuídas em todos os
estágios evolutivos, da MS até o HB. As rápidas rotações estão concentradas principalmente na MS
e no HB sugerindo que as estrelas adquirirem momento angular na fase evolutiva anterior anterior
ao ramo das gigantes vermelhas. Uma outra alternativa para explicar essas altas rotações é a
dragagem de momento angular, preservado no núcleo estelar, para a superfície da estrela. Estrelas
do HB de campo e aglomerados globulares não revelam diferenças importantes em seu
comportamento rotacional, sugerindo que o ambiente não afeta o comportamento de rotação das
estrelas, pelo menos não de uma maneira significativa. Também constatamos que, enquanto a
amostra de estrelas do campo e de aglomerados têm distribuições de metalicidade diferentes, essas
diferenças não se refletem nas distribuições de vsen i. Conclui-se portanto que, em regimes de
baixas metalicidade, este parâmetro não afeta de forma relevante o comportamento da velocidade
rotacional das estrelas. Esse resultado entretanto pode ser diferente para metalicidades mais altas.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

220

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BEHR, B. B. 2003a, ASPC, 296, 275
BEHR, B. B. 2003b, ApJS, 149, 101
BEHR, B. B.; Cohen, J. G.; McCarthy, J. K.; Djorgovski, S. G. 1999, ApJ, 517, 135
CARNEY, B. W.; LATHAM, D. W.; STEFANIK, R. P.; LAIRD, J. B.; MORSE, J. A. 2003, AJ, 125,
293
CARNEY, B. W., GRAY, D. F., YONG, D., LATHAM, D. W., MANSEt, N., ZELMAN, R., &
LAIRD, J. B. 2008, AJ, 135, 892
COHEN, J.G., MCCARTHY, J.K. 1997, AJ, 113, 1353
COTÉS, C. et al. 2009, ApJ 704, 1, 75
DE MEDEIROS, J. R., SILVA, J. R. P., DO NASCIMENTO, J. D., Jr., CANTO MARTINS, B. L.,
DA SILVA, L., MELO, C., & BURNET, M. 2006, A&A, 458, 895
FERRARO, F. R.; PALTRINIERI, B.; FUSI PECCI, F.; ROOD, R. T.; DORMAN, B. 1998, ApJ,
500, 311
FUSI PECCI, F. et al. 1997, in Advances in Stellar Evolution, eds. R. T. Rood & Renzini
(Cambridge Uni. Press), p. 74
GLASPEY, J. W.; MICHAUD, G.; MOFFAT, A. F. J.; DEMERS, S. 1989, ApJ, 339, 926
GRUNDAHL, F.; CATELAN, M.; LANDSMAN, W. B.; STETSON, P. B.; ANDERSEN, M. I.
1999, ApJ, 524, 242
HARRIS, W. E. 2003 (versão revisada de Harris, W. 1996, AJ, 112, 1487)
KINMAN, T., CASTELLI, F., CACCIARI, C., BRAGAGLIA, A., HARMER, D., & VALDES, F.
2000, A&A, 364, 102
MOEHLER, S.; HEBER, U.; DE BOER, K. S. 1995, A&A, 294, 65
MOEHLER, S.; SWEIGART, A. V.; CATELAN, M. 1999, A&A, 351, 519
PETERSON, R. C. 1985a, ApJ, 294, 35
PETERSON, R. C. 1985b, ApJ, 289, 320
PETERSON, R. C., Rood, R. T., & Crocker, D. A. 1995, ApJ, 453, 214
RECIO-BLANCO, A.; PIOTTO, G.; APARICIO, A.; RENZINI, A. 2002, ApJ, 572, 71
SANDAGE, A. & WLDEY, R. 1967, ApJ, 150, 469
SOSIN, C. et al. 1997, ApJ, 480, 35
VAN DEN BERGH, S. 1967, AJ, 72, 70

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

221

O CONJUNTO DOS QUATÉRNIOS, UMA APLICAÇÃO NAS ISOMETRIAS DO ℝ
Eudes Erionilde Souza Marinho¹; João de Deus Lima²
RESUMO: A crescente demanda por sistemas de transmissão de dados seguros e eficientes tem resultado na busca de
sistemas de códigos corretores de erros mais eficientes. Muitas das pesquisas apontam a Geometria Riemanniana e
Topologia Algébrica como um dos ambientes mais favoráveis para esses novos projetos de componentes do sistema de
transmissão de dados. A álgebra dos quatérnios tem contribuído de diversos modos na busca destes sistemas.
Objetivando suportes para aplicações que venham melhorar o desempenho dos sistemas de comunicações,
apresentaremos, neste trabalho o conjunto dos quatérnios, sua origem, propriedades elementares e uma aplicação no
comando de vôos de aeronaves, através das representações, via quatérnios, das isometrias do espaço tridimensional.
Tais propriedades e aplicação estão relacionadas diretamente com o método de construção de códigos corretores como
também com o processo de transmissão de sinais digitais. Este suporte é muito importante para a próxima fase de
projeto que visa desenvolver códigos e modulações para sistemas de comunicações baseados na teoria dos quatérnios.
PALAVRAS-CHAVE: Quatérnios; Ângulos de Euller; Isometrias.

INTRODUÇÃO
Reconhecidamente, os quatérnios são utilizados para representar as isometrias do plano
euclidiano tridimensional da forma mais econômica possível, em termos de complexidade de
cálculo. Devido a esta propriedade, os quatérnios possuem muitas aplicações, além da teoria da
codificação, os quatérnios são aplicados ainda na robótica, simulações de vôos, radares e games.
Daí a importância de se conhecer a álgebra dos quatérnios. Historicamente os quatérnios foram
criados por Hamilton e Shoemake os introduziu na Computação Gráfica. Atualmente são
largamente utilizados em aplicações gráficas que fazem uso de rotações, como forma de evitar o
gimbal lock e para facilitar interpolação entre rotações.
O grupo icosaédrico teve um papel muito importante no desenvolvimento da
Matemática, pois permitiu a Golois solucionar um difícil problema de sua época, obter as raízes da
equação geral do quinto grau. Galois mostrou que a natureza da solução de qualquer equação
algébrica depende de um grupo de permutações associado à equação, a chave para a resolução está
no fato do grupo decorrente dos subgrupos normais. Para a equação de quinto grau geral, as
propriedades relevantes do grupo dos quatérnios ocasionam do fato de que o grupo icosaédrico não
tem subgrupos normais. (GROSSOMON, 1964)
O conjunto dos números complexos são baseados em duas unidades, 1 e i. O conjunto
dos quatérnios Q baseia-se em quatro unidades, 1, i, j e k, e é definido pelo conjunto de todas as
combinações lineares
Q = α + βi + γj + δk,
onde α, β, γ e δ são números reais e i, j e k satisfazem as seguintes relações
i2 = j2= k2= ijk2= -1.
A partir destas relações podemos mostrar que valem as igualdades,
ij = k, jk= i, ki=j,
ji = -k, kj= -i, ik=-j.
O produto de dois quatérnios em termo de produto escalar e vetorial,
qq = (λv)(λv) = (λλ-v.v,λv+λv+vxv).
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Para aplicar a rotação em um ponto v de um ângulo θ ao redor de um eixo definido por
um vetor unitário w, podemos aplicar os quatérnios da seguinte maneira: representar v por um
quatérnio p = (λ,v), representar a rotação desejada pelo quatérnio q=(sin( ⁄2),cos(⁄2)w) e
realizar a operação R(p)= qp . Assim para realizar uma rotação em x, y ou z, podemos escolhe o
eixo e o grau de rotação do ângulo.
Por exemplo, para realizar uma rotação de um ponto p = (1,0,0) da esfera
tridimensional, por um ângulo de 90°, tomamos a sua representação via quatérnios dada por p =
(0,(1,0,0)), onde 0 é a sua parte real, utilizamos a sua representação angular via quatérnio q =
(√22, (0,0, √2⁄2)) e realizamos as seguintes operações
R( p) = qp  = (λv)(λv)(λ-v)
= (√2⁄2 , (0,0, √2⁄2))(0,(1,0,0))(√2⁄2 , (0,0, −√2⁄2))
= (√2⁄2 , (0,0, √2⁄2))(0,(1,0,0))(√2⁄2 , (0,0, −√2⁄2))
= (0, (√2⁄2 , √2⁄2 , 0))(√2⁄2 , (0,0, −√2⁄2))
= (0,(0,0,0)+(1⁄2 , 1⁄2,0)+(−1⁄2,1⁄2,0))
= (0,(0,1,0)
Portanto, ao efetuarmos uma rotação do ponto v = (1,0,0) por um ângulo de 90°, na
esfera, obtemos o ponto w = (0,1,0). (BIASI, 2002)

MATERIAL E MÉTODOS
Para uma boa observação foi usado o programa de criação de gráfico wplotpr
(http://www.mat.ufpb.br/sergio/winplot/winplot.html) para simulação dos calculo feito com os
quatérnios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi verificado que com as coordenadas de um ponto p qualquer, pode-se escolher um
eixo no espaço euclidiano e realiza uma rotação de acordo com o ângulo desejado, ou seja, por meio
de uma simples multiplicação de quatérnios, somos capazes de descobrir a parametrização em
coordenadas da composição de um número arbitrário de rotações e de aplicar essas rotações a
determinados pontos dados. Dessa forma para representar a orientação de uma entidade, precisamos
somente de um quatérnio. Não ocorre o efeito gimbal lock. Não existem eixo preferencial ou perda
de graus de liberdade nesta parametrização. A partir de qualquer rotação ou posição, podemos
aplicar qualquer outra rotação sem restrições.
CONCLUSÃO
Concluído o estudo das propriedades básicas dos quatérnios constatamos que as mesmas
são essenciais para qualquer tipo de aplicações, principalmente no cálculo das isometrias (rotações)
do espaço euclidiano tridimensional. Estas propriedades sozinhas não são suficientes para o
desenvolvimento e aplicações destas isometrias, é necessário ainda adquirimos alguns
conhecimentos de Álgebra Linear e Álgebra Abstrata, imprescindíveis para o entendimento das
isometrias. Estamos trabalhando nesta etapa para depois voltarmos a tratar das isometrias. A idéia é
concluir o estudo algébrico para podermos trabalhamos em alguma das aplicações dos quatérnios. A
princípio o interesse são aplicações na área da teoria dos códigos corretores de erros. Não está
descartada a hipótese do uso dos quatérnios na simulação de vôos e aplicações da computação
gráfica.
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OBTENÇÃO DO BIODIESEL ATRAVÉS DA TRANSESTERIFICAÇÃO DO ÓLEO DE
MORINGA OLEÍFERA
Carlos Henrique Catunda Pinto1; Luiz Di Souza2; Anne Gabriella Dias Santos3; Luiz Gonzaga
de Oliveira Matias4; Daniele da Silva Oliveira5; Patrick Nunes Farias6; Vanessa da Silva
Bezerra7

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi obter o biodiesel através da reação de transesterificação pela rota metílica
do óleo de moringa oleifera, utilizando a catálise heterogênea, catalisa com hidróxido de potássio e avaliar o
biodiesel produzido a partir do óleo de moringa e suas misturas de 5%, 10% e 20% com o óleo diesel (biodiesel B5
- BR), e sua viabilidade para a produção dessa fonte energética. A moringa oleifera é uma oleaginosa que tem um
grande potencial para a produção desse combustível por que 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. Para extrair o óleo da moringa utilizou-se o extrator do
tipo soxhlet, caracterizou-se as propriedades físico-químicas do óleo da moringa oleífera, e do biodiesel produzido
pela rota metílica, através da catálise homogênia, usando como catalisador o hidróxido de potássio (KOH) de acordo
com as normas estabelecidas pela (ANP), Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis.
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). 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
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
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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 analisar
varias propriedades e verificar se as mesmas estão obedecendo a legislação. Neste projeto foi
feita a extração do óleo de moringa e a síntese do biodiesel através do processo químico de
transesterificação, pela rota metílica e catálise homogênea com hidróxido de potássio (KOH).
Foram analisados os parâmetros ponto de fulgor, densidade, tensão superficial, viscosidade, água
e sedimentos, índice de saponificação e índice de acidez do óleo e do biodiesel (B100) e
comparados os resultados das analises com os previsto nas normas da ANP.
MATERIAL E MÉTODOS
Inicialmente as sementes de moringa (figura 1) 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. Em seguida, as sementes foram
colocadas na estufa para secagem durante 5 horas a temperatura de 105 ºC. 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 hexano durante um período de 6 h com refluxo. O óleo foi separado do solvente
hexano, através de um evaporador-rotativo a pressão reduzida e purificada por secagem na
temperatura de 65 °C por 24 hs (figura 2).

Figura 1 - Moringa Oleífera

Semente de moringa

Sistema Soxhlet

Evaporador rotativo

Óleo de moringa

Figura 2 - Processo de obtenção do óleo de moringa oleifera
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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 70 g de álcool metílico para cada 200 g de óleo, e como
catalisador hidróxido de potássio (KOH). 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 que 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 (figura 3). Em seguida o biodiesel foi seco
em uma estufa a 100 ºC para eliminar a umidade residual.

Óleo de moringa

Transesterificação

Separação das fases

Biodiesel de moringa

Figura 3 - Biodiesel de moringa oleifera puro B100.
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.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O biodiesel foi produzido com o hidróxido de potássio (KOH), pois não deu tempo de
fazer com a vermiculita, também não foi possível avaliar o biodiesel produzido a partir do óleo
de moringa e suas misturas de 5%, 10% e 20% com o óleo diesel, entretanto, esse procedimento
será realizado na segunda fase do projeto, durante o período de 2011-2012. Os resultados obtidos
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nesse trabalho foram da extração do óleo de moringa e do biodiesel de moringa com um
rendimento de 83,68 % e suas caracterizações.
A tabela 1 apresenta a caracterização físico-química do óleo e do biodiesel de moringa.
Os valores determinados foram o índice de acidez, índice de saponificação, densidade,
viscosidade, tensão superficial, água e sedimentos e teor de umidade sendo essas análises
realizadas em triplicata, adotando-se a média aritmética como resultado.
Tabela 1 - Características físico-químicas do óleo e do biodiesel metílico de moringa oleifera
Lam.
Caracterizações
Índice de acidez (mg KOH/g)
Índice de saponificação (mg KOH/g)
Densidade (g/dm3)
Viscosidade (Cst)
Tensão superficial (nM/n)
Água e sedimentos (%)

Óleo de
Moringa

Biodiesel de
Moringa

Limites ANP

0,047
182,39
886
33,24
32,9
0

0,028
190,73
887
13,56
33,00
0

0,5
NC*
875-900
3,0-6,0
NC*
0,050

* (NC) Não cita.
Viscosidade
Como pode ser analisado na tabela 1, o biodiesel apresentou valores acima da norma
estabelecida pela ANP que é de 3,0-6,0 (Cst), 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 natura, 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. Mesmo assim, o valor alto impõe restrições ao uso direto
do biodiesel de moringa, podendo ser usado em misturas nos motores ciclo-diesel.
Massa Específica
Da mesma forma, que a viscosidade a densidade também é influenciada pelas
propriedades do ácido oleico. 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 com o
biodiesel, apresentaram densidade dento das normas estabelecidas. O óleo de moringa apresenta
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boa densidade e pode ser usada sem restrições para a obtenção de biodiesel já que esse é um
parâmetro empregado no momento da seleção do óleo a ser utilizado na reação. Como as
características de alguns parâmetros são repassadas para o biodiesel, o mesmo não apresentou
desacordo nos resultados e pode ser empregado sem exceções em motores ciclo-diesel. Já que
combustível com alta densidade pode causar problemas relacionados com a injeção do
combustível no motor prejudicando seu desempenho (SANTOS, 2010).
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 liquido e passem para o vapor. Valores altos se caracterizam,
portanto, em resultado insatisfatório, tendo em vista que, uma menor tensão superficial facilita a
volatilização do combustível proporcionando uma queima mais completa, diminuindo a
possibilidade de formação de resíduos sólidos (fuligens) que podem prejudicar o funcionamento
do motor e são ambientalmente ruins.
Teor de Água e Sedimentos
Os resultados tanto para o óleo como para o biodiesel não apresentarão valores para
água e sedimentos, o que se mostra bastante satisfatório. Com relação ao óleo, resquício 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 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.Como o biodiesel apresenta certo
grau de higroscopicidade, o teor de água deverá ser monitorado durante o armazenamento.
Índice de Acidez
Os valores obtidos no índice de acidez para o biodiesel de moringa está dentro da
especificação que é de 0,5 mg de KOH/g. Comparando com o óleo observou-se que o valor
apresentado na tabela 1 é menor. Dessa forma, observa-se que tanto o óleo como o biodiesel 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. Mesmo assim, é necessário o
monitoramento desse produto devido ser um material higroscópico na qual a estocagem pode
alterar os valores de acidez devido haver a presença de água com o passar do tempo. Uma
elevada acidez pode causar problemas de corrosão nos componentes metálicos do motor.
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
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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.

CONCLUSÃO
Os resultados mostraram que a semente de moringa oleifera produz em boa quantidade
óleo com boas características físico-químicas para ser usado como matéria prima na
transesterificação básica para obtenção de biodiesel.
Assim obteve-se o biodiesel (B100) metílico do óleo de moringa com rendimento de
83,68 % e isento de água e sedimentos.
As características físico-químicas como massa específica, água e sedimentos e índice de
acidez para o óleo de moringa e o seu respectivo biodiesel apresentaram-se de acordo com as
normas da Resolução nº 07/2008 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).
Os resultados mostraram que a produção de biodiesel de óleo de moringa é uma
alternativa para a versatilidade da matriz energética, sendo que a planta possui características
bastante interessantes como a adaptação a solos extremamente pobres, sendo esse atributo
importante no aspecto de utilização de terras impróprias para a agricultura. O seu uso neste
sentido promoverá a inclusão social e a diversificação da matriz energética, atingindo dessa
forma as diretrizes do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB).
Os resultados também mostram a importância da continuidade desse trabalho para que
venha a ser feito o biodiesel catalizada pela vermiculita e KI 3%, assim como avaliar o biodiesel
produzido a partir do óleo de moringa via processo de trasesterificação através da rota etílica e
suas misturas de 5%, 10% e 20% com o óleo diesel puro.
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OS DESAFIOS DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA AS EMPRESAS
Victor Antunes Ignácio de Medeiros Pereira da Silva1; Gláucia Melissa Medeiros campos2; Ana
Lúcia Dantas3
RESUMO: O objetivo deste trabalho é identificar os problemas principais no uso da computação em nuvem, com
ênfase para os problemas que impedem o uso desta tecnologia pelas empresas, como por exemplo: problemas jurídicos,
requisitos de segurança, gerenciamento e acessibilidade. Para alcançar este objetivo, foi feita análise comparativa a
respeito do modelo já vigente no mercado, buscar quais fatores são tidos como características negativas a fim de
explorá-los e apresentar uma solução plausível, assim como apresentar os impactos que essa adoção terá em cima da
empresa. O esforço deste trabalho se deu em buscar em compreender as respostas para esses problemas por meio de as
empresas que trabalham com a computação em nuvem. Foi feito um aprofundamento teórico sobre as empresas
estudadas, com o intuito de definir seu foco de acordo com o que elas têm a oferecer como tipos de serviços, custos e as
vantagens oferecidas em comparação com o modelo tradicional de computação.
PALAVRAS-CHAVE: Computação em Nuvem; Desafios; Empresas

INTRODUÇÃO
Um termo relativamente recente, a Computação em Nuvem (CANONICAL, 2009)
representa uma arquitetura orientada a serviços que fornece logísticas de prestação de serviços de
forma transparente. Ao consumir recursos da nuvem, o cliente pode focar todos os seus esforços em
sua aplicação, necessitando apenas saber da disponibilidade do serviço oferecido e o quanto isso irá
lhe custar.
Segundo Vaquero (2009), a nuvem pode ser definida como um conjunto de recursos
computacionais virtualizados, dispostos remotamente, que devem apresentar alta disponibilidade,
serem de fácil acesso e capazes de se ajustar facilmente às necessidades do usuário. Porém, as
necessidades do usuário representam um complexo conjunto de requisitos não-funcionais, como o
fornecimento de recursos sob demanda, elasticidade, alta disponibilidade, transparência,
necessidade de conexão de rede, pagamento sob demanda, independência de localização geográfica
e suporte a sistemas operacionais heterogêneos (RUSHEL, 2008).
Ainda segundo Mell (2011) a nuvem é divida em três camadas, de acordo com seus
modelos de serviço: Software, Plataforma e Infraestrutura como serviço (SAAS, PAAS e IAAS,
respectivamente). A camada superior, o modelo SAAS oferece aplicações pré-desenvolvidas,
voltadas para as necessidades dos usuários e visando a redução de custos. São geralmente
alternativas para softwares disponíveis localmente, como editores de texto, imagem e clientes de email.
A camada intermediária PAAS serve de base de desenvolvimento de softwares que
possam vir a atuar na camada do SAAS. O serviço de plataforma sugere linguagens de
programação, bem como interfaces de desenvolvimento para que sejam construídas aplicações nas
nuvens. Este modelo oferece um ambiente de execução de alto nível automaticamente configurável
para desenvolver e testar aplicações na nuvem.
A última camada, a IAAS é a prestação de infraestrutura como serviço, incluindo
servidores, roteadores, sistemas de armazenamento, processamento de dados e outros recursos de
computação.
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Uma nuvem varia em tipo de implantação de acordo com as necessidades das aplicações
dos usuários, restrições de política de negócio e o nível de visibilidade desejado. Os tipos nuvem
são: Privada, Pública e Híbrida.
Em uma nuvem privada, a infra-estrutura é de uso exclusivo de uma única organização,
ou de um conjunto de organizações com um objetivo em comum. Este modelo se caracteriza por
prover serviços para um limitado número de usuários, cujo acesso é realizado através de um
firewall.
Uma nuvem pública tem seus serviços distribuídos para um numero qualquer de
usuários ou indústrias. Neste caso, as aplicações de vários usuários compartilham o mesmo espaço
do sistema de armazenamento e recursos de processamento.
Uma nuvem híbrida é resultante da união de uma nuvem privada e uma pública, mas
que permanecem sendo entidades únicas. Deste modo, é possível que uma nuvem privada possa
ampliar seus recursos a partir de uma reserva de recursos de uma nuvem pública.
A Computação em Nuvem apresenta um enorme potencial de vantagens para os
usuários. A promessa da nuvem em realizar todo o processamento e armazenamento relevante das
aplicações do usuário remete diretamente à economia em infra-estrutura tradicional de computação
por parte do usuário, gerando grande economia. A elasticidade dos recursos de uma nuvem traz
grandes benefícios para aplicações com picos variáveis de acesso. As configurações automatizadas
de instâncias virtualizadas e ambientes de execução são de grande auxílio para desenvolvedores. O
modelo de cobrança sob demanda elimina o pagamento de taxas mensais, o que oferece redução nos
custos dos serviços.
Porém, este leque de vantagens é fruto de uma grande complexidade no planejamento e
execução da arquitetura de uma nuvem. Pelo fato da Computação em Nuvem ainda ser considerada
uma tecnologia recente, são grandes os desafios para a implementação correta de um serviço de
nuvem que consiga atender satisfatoriamente os requisitos do usuário.
Por este motivo, muitas empresas ainda apresentam receio em adequar um modelo de
processo de negócio baseado na nuvem. Como em qualquer tecnologia de TI, a adoção da
Computação em Nuvem deve atender requisitos vitais de negócio, como segurança, privacidade,
desempenho e tolerância a falhas.
Considerando este cenário, o presente trabalho propõe demonstrar que os benefícios
oferecidos pelos vários tipos de serviços presentes na diferentes camadas da nuvem podem ser
suficientes para atender às necessidades dos usuários, mesmo tendo em vista seus desafios.
O objetivo deste trabalho é dispor resultados obtidos em uma análise comparativa a
respeito de técnicas e tendências presentes em iniciativas de líderes do mercado de Computação em
nuvem. A partir destes resultados, é proposto buscar quais fatores são tidos como características
negativas e em seguida explorá-los a fim de apresentar soluções plausíveis. Por fim, é apresentada
uma conclusão baseada no levantamento de pontos positivos e negativos da Computação em
Nuvem.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho é fruto de um projeto de pesquisa cujo objetivo é esclarecer
benefícios, desafios e problemas da Computação em Nuvem, com o intuito de obter uma visão clara
sobre esta tecnologia, suas aplicações e vantagens.
Este trabalho foi desenvolvido a partir da análise de tendências vigentes no mercado de
cloud, estratégias de negócio de líderes no setor e com embasamento teórico sobre materiais
publicados por especialistas acadêmicos, científicos e de mercado.
Como material de pesquisa foram utilizados artigos acadêmicos, científicos e artigos
publicados por empresas que atuam no mercado de cloud.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A estrutura dos resultados obtidos se divide em três etapas. Primeiramente são
apresentados os benefícios oferecidos pela Computação em Nuvem, segundo a literatura. Em
seguida são apresentados os desafios de atender os requisitos não-funcionais da nuvem, e de que
forma este requisitos devem se apresentar ao usuário, a fim de constituir uma oferta viável de
serviço. Por fim, são apresentadas abordagens em vigência no mercado de cloud que visam
solucionar de forma satisfatória os desafios supracitados.
O objetivo de uma nuvem é fornecer serviços de fácil acesso e baixo custo que se
ajustem às necessidades dos clientes. A Computação em Nuvem possui alguns fatores principais
que denominam maior apelo, dentre eles: Redução no custo necessário para a aquisição de
infraestrutura de hardware e software; Possibilidade de um melhor aproveitamento do espaço físico
disponível numa empresa; Alta disponibilidade de serviço com desempenho satisfatório;
Escalabilidade e elasticidade de recursos para atender às demandas variáveis das aplicações.
Porém, como em qualquer processo de adoção de novas tecnologias, do ponto de vista
do usuário devem ser observados na Computação em Nuvem alguns fatores considerados chave que
determinam o nível de satisfação das regras de negócio do cliente. Dentre estes fatores, podem ser
considerados como pontos vitais a redução de custos, aumento da capacidade de produção,
segurança e privacidade.
No caso das nuvens públicas a redução de custos se refere, inicialmente, ao modelo de
cobrança utilizado por provedores da nuvem, conhecimento por computação utilitária. Este modelo
determina a cobrança baseada exclusivamente no consumo, livre de taxas fixas de filiação ou
assinatura. O usuário deve pagar apenas pela quantidade exata de recursos computacionais que
consumiu.
No caso de nuvens privadas e híbridas, o fator determinante para a redução de custos é a
virtualização, que possibilita a utilização eficiente dos recursos, maior flexibilidade e a diminuição
do tempo necessário para implementar novas soluções.
O aumento da capacidade de produção se refere às características de elasticidade e
escalabilidade proporcionadas pela nuvem.
Escalabilidade é uma relação linear entre a capacidade de aumentar o volume de
trabalho e a adição de recursos. Deste modo, é possível dizer que os requisitos de escalabilidade de
um sistema são atingidos quando o mesmo cresce proporcionalmente à quantidade de recursos que
lhe são alocados.
Para obter uma infra-estrutura que consiga atingir requisitos de escalabilidade, uma
alternativa viável é construir uma arquitetura básica passível de acumulação. Desta maneira, a
simples duplicação de recursos pode garantir escalabilidade para um sistema.
Porém, o termo escalabilidade define apenas o crescimento do sistema.
Consequentemente, não há maneiras de garantir o pleno aproveitamento do conjunto de recursos
provisionados, tampouco seu de-provisionamento a fim de evitar ociosidade.
Com a finalidade de evitar a ociosidade de recursos e maximizar o aproveitamento,
uma nuvem precisa dispor também de um bom sistema de elasticidade de infra-estrutura. O esforço
investido em sistemas automatizados e eficientes de gerenciamento de recursos traz resultados
positivos em forma de economia para o provedor, o que resulta em menores preços para o cliente.
A elasticidade refere-se à capacidade recursos podem ser adquiridos ou devolvidos
rapidamente de acordo com a necessidade do usuário. É possível fazer uma medição quantitativa da
elasticidade a partir de fatores como: velocidade no provisionamento / de-provisionamento dos
recursos; quantidade máxima de recursos que podem ser provisionados e granularidade na
contabilidade do uso dos recursos.
A provisão de recursos na nuvem é dada através de mecanismos de Resource Pooling,
onde recursos são agrupados para que possam atender vários clientes através de um esquema de
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gerenciamento de ciclo de vida por demanda, de forma dinâmica e transparente. Em alguns
provedores, há também a possibilidade do cliente definir, de maneira abstrata (continente, país), a
localidade dos recursos que deseja usar a fim de diminuir a latência das requisições.
Tendo em vista esta gama de benefícios, é possível afirmar que ao utilizar uma solução
baseada na Computação em nuvem, clientes dispõem de um conjunto de recursos acessados
remotamente, que podem ser alocados de forma dinâmica, sob demanda e que se ajustam
automaticamente à carga de requisições geradas pelas aplicações.
Contudo, estes benefícios são oferecidos à custa de um grande esforço de planejamento
e execução de projeto de uma nuvem. A Computação em Nuvem é um modelo de computação
excepcionalmente complexo. Parte do seu rápido crescimento ao longo dos últimos anos se deve,
em parte, aos conceitos incorporados de algumas das principais tecnologias consolidadas da
Computação Distribuída, como o uso de recursos ociosos da Computação em Grade [PISKE, 2006]
e o processamento em paralelo da Computação em Cluster [BACELLAR, 2010].
Porém, juntamente com estes conceitos consolidados, são também incorporados
desafios à medida que a arquitetura da nuvem cresce. A idéia de comprar serviços que possibilitem
empresários economizar dinheiro com infra-estrutura e logística é atraente, mas ainda existem
diversos pontos a serem considerados.
Durante o processo de estudo de viabilidade, uma empresa normalmente irá se deparar
com temas complexos que são fundamentais para a decisão sobre adotar serviços na nuvem.
Algumas das principais barreiras encontradas dizem respeito à segurança, privacidade,
confiabilidade e controle operacional sobre os serviços.
Para assegurar segurança e privacidade, aplicações guardadas na nuvem devem estar
livres de ataques de spam, vírus e phishing. O acesso remoto deve ser protegido por encriptação
para prevenir roubo de credenciais.
É dever dos provedores manter políticas de controle de mudanças a fim de assegurar
que seus clientes não sofram danos devido a alterações na forma do serviço prestado. Para isso,
usuários devem ser notificados de mudanças nos sistemas com antecedência.
É importante também ressaltar que o provedor deve apresentar uma política de ética e
privacidade, se comprometendo a não violar os dados de seus clientes e assegurar que estes dados
são de posse única e exclusiva dos clientes.
Na nuvem, a confiabilidade de um sistema diz respeito a sua capacidade de manter uma
alta porcentagem de nível de serviço. Para isso devem ser adotadas medidas para garantir o uptime
do sistema. É padrão para os grandes provedores disporem de elevados níveis de redundância,
métodos de migração de serviços em caso de falha e meios alternativos de geração de energia.
A nuvem promete elasticidade para as aplicações, mas em tempos de pico de acesso, é
preciso também saber com que rapidez tal demanda será atendida, e se o desempenho será
suficiente para manter a qualidade no serviço.
O controle operacional sobre serviços remete ao fato de que uma empresa perde
controle sobre a infra-estrutura ao assinar um plano de nuvem. Deve ser oferecido ao cliente um
conjunto de mecanismos de monitoração da qualidade do serviço e, em evento de falha, conhecer
suas causas, o que foi feito para remediar a situação e quais foram os danos resultantes da falha.
Outro fator decorrente do requisito de controle operacional é o interesse inerente do
usuário de poder mover seus dados a qualquer instante, de modo que o próprio usuário seja o único
dono dos dados por ele depositados na nuvem.
Tendo em vista estes desafios, é preciso que haja um conjunto de soluções em vigência
no mercado que sejam capazes de suprir as necessidades dos clientes acerca dos benéficos da
Computação em Nuvem, e que possam satisfazer os desafios inerentes a estes benefícios sem trazer
prejuízos aos usuários.
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Requisitos de segurança e privacidade remetem ao fato de que os dados do cliente
passam a ser gerenciados por terceiros, e por esta razão, empresários podem não se sentir
confortáveis ao ceder acesso aos seus dados críticos.
Tendo em vista estas preocupações, provedores focam grande parte de seus esforços de
marketing em apontar os pontos fortes de suas diretrizes de sistema acerca destes dois requisitos. A
seguir são apresentadas as respostas, a respeito de segurança e privacidade, de alguns dos maiores
provedores de nuvem: Google, Microsoft e Amazon.
O Google afirma possuir alguns dos melhores bloqueadores de spam e antivírus do
mercado, além de um sistema de varredura de arquivos a fim de diminuir a ocorrência de ataques
por meio de arquivos maliciosos. A segurança dos dados é disponibilizada por meio de formas de
encriptação à escolha do consumidor. Caso seja encontrada uma brecha no software, a manutenção
é feita rapidamente, já que os dados estão localizados nos próprios data centers do Google,
dispensando ação do usuário.
No Google, os dados das aplicações são inseridos em soluções virtualizadas, onde são
aplicadas diretivas de segurança a fim de assegurar que cada conjunto de dados é virtualmente
isolado dos dados de outros clientes. Em caso de falhas, funcionários da empresa só têm acesso aos
dados mediante permissão explícita do cliente, onde é criada uma conta de usuário temporária com
privilégios administrativos, com o propósito exclusivo de solucionar problemas.
A Microsoft implementa em seus serviços de nuvem uma camada chamada Global
Foundation Services (GFS), responsável por lidar com questões de infra-estrutura como servidores,
data centers, redes segurança e operações.
Nesta camada, os requisitos de segurança são administrados relação à segurança são
estudados e resolvidos por meio de um modelo chamado Online Services Security and Compliance
(OSSC) team. Este modelo baseia-se na aplicação de estratégias de uso de pessoas, processos,
tecnologias e experiências para resultar na evolução de soluções.
A Microsoft procura oferecer serviços confiáveis de nuvem a partir do foco em três
grandes áreas: Um sistema de segurança baseado em riscos, que estima e prioriza ameaças à
segurança dos dados; Manutenção e atualização de um conjunto de diretivas de segurança focadas
na minimização de riscos; Uso de um framework de disciplinas de conformidade para assegurar que
o design e operação dos sistemas se ajustem a variadas necessidades jurídicas, industriais e
organizacionais.
As diretrizes de segurança contidas no OSSC visam à suavização e tratamento de
ameaças e vulnerabilidades. Para atingir estes objetivos, são utilizadas abordagens baseadas no
controle e visibilidade de riscos, utilizando tecnologias consolidadas pela Microsoft para a redução
de ameaças.
Para garantir a resiliência de sua infra-estrutura de nuvem, a Microsoft investe na
integração de seus serviços de segurança já existentes e aprovados no mercado a fim de prover um
maior nível de consistência em seus serviços prestados.
Um dos líderes no mercado mundial de IAAS, a Amazon Web Services (AWS) utiliza
em parte de sua estratégia de marketing o fato de utilizar data centers medidas de segurança de
nível militar, com pessoal qualificado e câmeras de vigilância em suas premissas. Dentro de suas
instalações, todo o acesso de funcionários a dados de negócio do cliente é proibido, e qualquer
acesso físico e eletrônico é registrado e auditado rotineiramente.
Os produtos mais populares da AWS são seus serviços de instâncias virtualizadas e
sistemas de armazenamento de dados, respectivamente EC2 (Elastic Compute Cloud) e S3 (Simple
Storage Service).
No serviço EC2, a segurança é dividida em níveis: Sistema operacional hospedeiro;
Instâncias virtualizadas sobre o hospedeiro; Firewall stateful (guarda informações sobre o estado da
conexão); Chamadas de API (Application Programming Interface) com assinatura verificada. O
objetivo desta abordagem em níveis é assegurar que os dados contidos na EC2 não possam ser
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interceptados por usuários não autorizados e que as instâncias possam alcançar o máximo nível
possível de segurança sem sacrificar a flexibilidade do serviço.
Com a finalidade de assegurar diretivas de segurança para suas instâncias, a Amazon
utiliza em seu serviço EC2 uma versão altamente customizada do Xen Hypervisor, otimizado para
uma melhor aplicação de diretrizes de virtualização de recursos e isolamento de instâncias. Além
disso, a EC2 também dispõe de medidas de segurança de rede a fim de enfrentar ameaças como:
DDoS, Man in the Middle (MITM), mascaramento de IP, packet sniffing e varredura de portas. O
cliente também tem a opção de utilizar suas próprias medidas de segurança de rede.
O serviço S3 possui APIs com controles de acesso que determinam privilégios em nível
de bucket (contâiner de dados. São mantidas listas de controle de acesso associadas a cada bucket.
Adicionalmente, usuários possuem liberdade para definir privilégios de acesso aos seus dados a
terceiros.
No que diz respeito ao manuseio de dados, os pontos finais de transmissão de dados
(usuário e Amazon) são encriptados quando operações envolvem a EC2. Dados guardados na S3
não possuem encriptação por padrão. Porém, usuários podem utilizar seus próprios métodos de
encriptação, caso desejem.
Outro requisito da Computação em Nuvem comumente citado é a confiabilidade. Na
nuvem, ao contrário da computação tradicional, confiabilidade envolve mais conceitos além de
software resiliente e suporte técnico qualificado.
A nuvem promete elasticidade para as aplicações, mas em tempos de pico de acesso, é
preciso também saber com que rapidez tal demanda será atendida, e se o desempenho será
suficiente para manter qualidade no serviço. É fundamental que os provedores realizem
investimentos constantes em inovação de processos e tecnologias para aumentar o nível de
confiança que um usuário possa vir a depositar na nuvem.
Não é possível sempre contar que a nuvem irá atender a requisitos de desempenho. Uma
nuvem possui diversos, cada um com aplicações que podem fazer requisições pesadas, o que pode
impactar na sobrecarga de recursos para os demais usuários. Outros fatores que afetam o
desempenho são o tráfico total/médio da rede e a distância geográfica entre os data centers e o
usuário.
Uma boa prática é realizar testes simples de desempenho de rede e velocidade de
processamento de instâncias para avaliar a qualidade do serviço antes de definir a escolha definitiva
do provedor. O contrato formado entre clientes e servidores, denominado SLA (Service-Level
Agreement) também podem indicar qualidade de serviço. Um SLA que oferece remuneração para o
cliente em caso de falha do serviço é sinal de confiança na infra-estrutura por parte do provedor, o
que pode indicar uma boa qualidade de serviço.
No tocante ao controle operacional, há dois fatores a serem considerados: posse dos
dados e migração de provedores.
A posse de dados é um assunto que ainda retém grande quantidade de discussões, uma
vez que são poucos os provedores que chegaram num consenso entre os mais diversos cenários
legais envolvidos. Porém, provedores como o Google, em sua suíte SAAS Google Apps especifica
que o usuário é o único dono de seus dados, sobre os quais o Google não solicita nenhuma posse.
É de interesse do mercado de Computação em Nuvem como um todo que empresas
definam mais claramente suas posições em relação à posse de dados. Um fator importante para este
requisito é a atuação governamental, com a criação de leis para regulamentar os direitos do
consumidor a este respeito.
A migração entre provedores atualmente encontra desafios referentes à falta de um
modelo de interoperabilidade entre os diferentes provedores existentes. Com isso, há o risco de
usuários se encontrarem em uma situação conhecida como vendor lock-in, que consiste em um
estado onde determinadas aplicações dependem da tecnologia e modelos implementados em um
único provedor.
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O vendor lock-in remete diretamente à dependência de um provedor, impedindo o
usuário de exercer o benefício de flexibilidade oferecido pela Computação em Nuvem, caso deseje
mudar para outro provedor. Soluções para prevenir esta situação podem focar na implementação de
interfaces de comunicação ou na adoção de padrões.
Interfaces de comunicação (APIs) podem ser usadas para interligar diferentes tipos de
serviços, sem ter que adotar novas tecnologias. Neste caso, poderiam aplicações que utilizam
determinada tecnologia em um provedor poderiam facilmente se comunicar com outras aplicações
servidas a partir de outro provedor. Porém, esta forma não impede completamente o lock-in, uma
vez que a aplicação ainda não poderia ser reaproveitada. O foco nesta abordagem é a comunicação
entre diferentes plataformas.
A adoção de padrões entre nuvens seria a abordagem a resolver por definitivo o caso de
lock-in,uma vez que diversas plataformas usariam a mesma tecnologia como base. O problema
desta alternativa, em primeiro lugar, é o custo em alterar as infra-estruturas existentes. Em segundo
lugar, é preciso criar um padrão que atenda a todos os diversos tipos de requisitos de todos os
usuários, o que leva a uma imensa complexidade de projeto.
CONCLUSÃO
Pelo fato de ser relativamente nova, a Computação em Nuvem possui grandes
possibilidades de crescimento. No futuro próximo, deverá existir uma maior quantidade de
provedores e uma maior diversidade em serviços, aumentando a competitividade, refletindo em
benefícios para o usuário.
A Computação em Nuvem é capaz de satisfazer um grande conjunto de objetivos
empresariais, mas existem diversos cenários em que os pontos positivos da nuvem podem não ser
suficientes para se adequar as necessidades de um determinado cliente. Desta maneira, a adoção de
uma solução baseada em cloud deve ser planejada levando em conta diversos requisitos
organizacionais referentes às regras de negócio. Caso a nuvem satisfaça um suficiente número de
objetivos e esta seja escolhida, é possível obter um grande número de benefícios. Caso contrário,
existem outras tecnologias que podem melhor atender as necessidades do usuário.
Ao passar do tempo, cada vez mais empresas devem adotar princípios de nuvem para
suas empresas, seja a partir da adoção de nuvens públicas, privadas ou híbridas. Por fim, a
Computação em Nuvem deve atingir novas maneiras de interação com o usuário, se tornando cada
vez mais parte do dia-a-dia da sociedade moderna.
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PREPARAÇÃO DO PETRO-PEIXE: SÍNTESE DO BIODIESEL A PARTIR DE VÍSCERAS
DE SARDINHA
Iolanda Cristiny Nascimento Duarte1; Anderson Fernandes Gomes2; Luiz di Souza3; Luiz Gonzaga
de Oliveira Matias3
Resumo: O homem principalmente após a crise do petróleo na década de 70 busca incessantemente
por fontes de energias renováveis, visando principalmente à diversificação energética e a
conservação do meio-ambiente. O referido contexto possibilita que o biodiesel seja uma alternativa
promissora, pois é um biocombustível obtido a partir de óleos e graxas de procedência vegetal ou
animal. Além disso, é ecologicamente correto, praticamente isento de enxofre e suas propriedades
são semelhantes ao diesel mineral. Diante dos fatos ressaltados objetivou-se nesse trabalho a síntese
do biodiesel utilizando como matéria-prima as vísceras de sardinha, que atualmente são dispostas
inadequadamente em lixões ou lançadas ao mar pela colônia de pescadores em Diogo Lopes-RN.
Permitindo assim a conscientização dos moradores da região sobre o possível emprego da matéria
prima na obtenção do biocombustível. As vísceras das sardinhas foram adquiridas na própria
colônia de pescadores, Distrito de Macau-RN (principal responsável pelo pescado de sardinha do
Estado) e trazidas até Mossoró-RN em recipientes térmicos com gelo. Inicialmente foi realizada
uma biometria das sardinhas e estudo dos métodos de extração do óleo do peixe (extração via soxlet
e pelo método de Blind e Dyer modificado) em questão, sendo o mesmo depois de extraído
conservado em um freezer para posteriores análises. O método de síntese do biocombustível
empregado foi a hidro-esterificação, por rota etílica, via catalise heterogênea, utilizando Iodo
sublimado como catalisador. É importante salientar também, que o uso das vísceras para os fins
supracitados possibilitaria uma fonte de renda extra para os pescadores e, conseqüentemente
diminuiria o impacto ambiental gerado na região pelo descarte do material em locais clandestinos.
Palavras Chave: Biodiesel, vísceras, sardinha.
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INTRODUÇÃO
Diante dos acontecimentos climáticos, econômicos e sociais ocorridos nas últimas décadas,
o homem passou a buscar novas fontes de energia que minimizassem a dependência da população
sob petróleo, visando fontes energéticas mais renováveis e que favorecessem a conservação do meio
ambiente. O biodiesel se enquadra bem nessas características, pois incide em um combustível
biodegradável e possui combustão mais limpa sendo praticamente isenta de enxofre. Além disso, é
renovável, possui alta lubricidade, socialmente correto e eficiente como aditivo. O combustível
supracitado pode ser produzido a partir de óleos vegetais (soja, girassol, canola, pinhão manso,
mamona e etc.) e graxas animais (banha ou sebo de boi e vísceras de peixe).Os óleos em questão
são constituídos principalmente de glicerídeos e as diferenças existentes entre os ácidos graxos
constituintes dos óleos vegetais ou animais determinam a dessemelhança entre suas propriedades e
conseqüentemente a qualidade do biodiesel produzido com eles. Para que o uso do biodiesel seja
vantajoso, necessita-se que o mesmo possua boa qualidade, o que torna imprescindível a
padronização de suas características físico-químicas, (ANP, 2009) E (NUTEC, 2008).
O município de Macau–RN está em uma região produtora de sal, petróleo e pescado, sendo
um dos principais produtores de sardinha. O pescado (CLUPEIDAE) possui uma ocorrência no
extremo Norte do Estado, principalmente em Diogo Lopes Distrito de Macau.
Há pouco tempo atrás, a sardinha tinha pouca aceitação no mercado em virtude da baixa
qualidade do produto salgado-seco que era apresentado ao consumidor, consequentemente, obtinha
um baixo valor comercial e, algumas vezes, não dava para pagar o sal e a mão de obra para o
tratamento, ocasionando desinteresse dos pescadores em explorá-la.
Os rejeitos de óleo de fritura e dejetos viscerais são considerados uma fonte promissora
para obtenção do biocombustível, em função do baixo custo por envolver reciclagem de resíduos e
evitar o problema da disposição final destes materiais no meio ambiente. No Brasil, o
aproveitamento de resíduos de pescados é pequeno. Aproximadamente 50% da biomassa no Brasil
são descartadas durante o processo enlatamento ou em linhas de produção (DIAS, 2009). O
aproveitamento de resíduos de peixes além de fornecer matéria-prima relativamente barata diminui
o risco de poluição ambiental, já que os resíduos gerados pela indústria acabam se tornando agentes
poluentes (DIAS, 2009). O biodiesel diante destes aspectos seria uma ótima opção para destinação
do material visceral, que são gerados pela comunidade de pescadores do Distrito de Diogo LopesRN. A obtenção de biodiesel utilizando como matéria-prima as vísceras de sardinhas poderia
minimizar o impacto ambiental nas áreas afetadas e, além disso, contribuiria para uma mudança de
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atitude dos pescadores da região. É de grande importância o aproveitamento de resíduos para evitar
os desperdícios, reduzir os custos de produção do pescado e a poluição ambiental (DIAS, 2009).
O intuito do presente trabalho é a síntese e a caracterização do biodiesel a partir das
visceras de sardinha, que são obtidas pelos pescadores da colônia de Diogo Lopes – RN, gerando
motivação para analise do contexto no qual estão inseridos, relativo aos impactos ambientais e
potencialidades da atividade de pesca.
MATERIAIS E MÉTODOS
Neste tópico estão expressas todas as metodologias utilizadas: Obtenção da Matéria-Prima
(Sardinha); Análise Biométrica; Determinação da Umidade das Vísceras; Obtenção do Material
Lipídico das vísceras; Extração á Quente (via Soxhlet); Extração do Material utilizando o método á
frio (uso de solventes); Hidrólise Alcalina do Material Lipídico e Obtenção dos Saponificáveis;
Remoção dos insaponificáveis; Obtenção dos Ácidos Graxos; Esterificação dos Ácidos Graxos do
Peixe; Análise de Espectrometriai de RMN de Hidrogênio; Caracterização Físico-Química; Água e
sedimentos; Massa Específica e Tensão Superficial.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aqui serão discutidos os resultados adquiridos pelas analises do biodiesel (B100), obtido a
partir das vísceras de sardinha.
1 .Análise Biométrica e os Métodos de Extração
A análise biométrica (vide tabela 1) permitiu verificar que as e vísceras da sardinha possuem
acentuada umidade. A alta umidade da matéria-prima favorece a utilização do método com extração
por solvente á frio (método de BLIGH e DYER, 1959), pois a extração do material lipídico
independe da umidade e acidez da amostra. Além disso, ao não empregar fontes de aquecimento
durante o processo de extração a agressão sofrida pelas estruturas dos ácidos graxos é minimizada,
pois quanto maior o índice de insaturações dos ácidos graxos, menor sua estabilidade oxidativa,
consequentemente o material é degradado com maior facilidade. Os lipídios de sardinha, como os
de outros peixes, são notáveis pela presença de ácidos graxos poliinsaturados, entre os quais se
destacam o eicosapentaenoíco (EPA) e o docosahexaenoíco (DHA) .
Tabela 1: Dados biométricos da sardinha de Diogo Lopes-RN em relação a umidade, massa
visceral e rendimento dos métodos de extração empregados na obtenção do material lipídico das
vísceras..
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Massa Visceral das
sardinhas (%)

Umidade das
vísceras (%)

Rendimento da Extração
á frio (%)

Material Lipídico
Extraído á quente (%)

10,5

66,2

18,75

13,23

O método de extração á frio apresentou melhor rendimento se comparado ao método á
quente (soxhlet), tal semblante está ligado 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). Outro aspecto relevante que
compromete a extração á quente, esta relacionado à forte aderência do material lipídico as paredes
do balão (vide figura 1 e 2). O método á frio forneceu um produto lipídico com características
semelhantes, no entanto sua adesão é menor as paredes do recipiente.

Figura 1: Material lipídico das sardinhas extraído pelo método á quente
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Figura 2: Material lipídico das sardinhas extraído pelo método á frio.

Diante dos resultados obtidos pelas extrações, o material extraído á quente não foi
submetido aos procedimentos posteriores e eventual síntese do biodiesel.
2. Hidrólise do Material Lipídico
A priori o processo de hidrólise levou a formação dos saponificáveis (TAG’s), os
insaponificáveis (classe de compostos não hidrolisados e impurezas contidas nas vísceras) devem
ser removidos, pois o referido material contamina a amostra, dificultam a reação de esterificação e
comprometem a qualidade do biodiesel. Os saponificáveis são solubilizados pela água por
apresentarem parte de sua estrutura com caráter hidrofílico, o que possibilita sua dissolução em
meio aquoso, consequentemente permitindo sua separação dos insaponificáveis por meio de
extração com solventes.
A proposta do (SOLOMONS, 2006) para o inicio da reação é o ataque nucleofílico do íon
hidróxido (proveniente da dissociação do KOH) sobre o carbono acílico. A substituição nucleofílica
ocorre de forma bem lenta, pois o íon carboxilato é pouco reativo devido a sua carga negativa. Na
etapa seguinte ocorre à formação de um intermediário tetraédrico que rapidamente elimina o íon
alcóxido, que finaliza a reação removendo um próton e levando a formação de um álcool um cátion
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orgânico. O cátion orgânico reage com o cátion K+ para formar um sal orgânico (sabão) e finalizar a
reação. O material insaponificável (sub-produto), após separado foi armazenado em recipientes
adequados, onde serão realizados futuros estudos para identificação apurada dos constituintes
contidos.
O material saponificado (sabão dos ácidos graxos) 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.
3. Esterificação
A utilização da hidrólise básica, etapa inicial da hidroesterificação, remoção do material
insaponificável e posterior acidificação, forneceu uma matéria-prima menos aderente às paredes do
balão e com viscosidade minimizada. O referido aspecto deve-se ao fato dos ácidos graxos da
sardinha apresentar um elevado grau de insaturação. Observa-se que nos óleos com derivados mais
insaturados com a conformação cis (caso dos ácidos EPA e DHA) ocorre uma diminuição da
viscosidade, pois há um enfraquecimento da força de dispersão entre as cadeias apolares em
decorrência de uma menor área de contato e interações entre as moléculas (IHA; SUAREZ, 2009).
O resultado obtido favoreceu o emprego da esterificação dos ácidos graxos (constituintes do óleo de
peixe) e sua eventual conversão em ésteres. A razão molar óleo/álcool 1:12 possui o intuito de
otimizar a conversão do biodiesel. Vale salientar, que a esterificação consiste em um processo
reversível e um excesso de álcool desloca o equilíbrio no sentido de formação do biodiesel. O fato
de não ter sido feito testes de otimização para reação, ou seja, a aplicação de diferentes condições
como: razão óleo/álcool, temperatura e percentual do catalisador; poderia minimizar a quantidade
de reagentes gastos, assim como, o tempo gasto pela reação.
Após a esterificação o material deve ser diluído em éter, 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, com isso o mesmo é solubilizado na fase aquosa, permitindo sua separação do biodiesel
(fase orgânica), (RAMALINGA, 2002).
I2 + 2 S2O32-

2 I– + S4O62-

Figura 3: Reação do iodo com o tiossulfato de sódio.
A taxa de conversão em massa dos ácidos graxos em biodiesel foi de 71,0 %. No entanto é
importante ressaltar que a matéria-prima empregada para síntese do biodiesel, mesmo depois do
procedimento da remoção de boa parte das impurezas, ainda pode conter material insaponificável.
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Logo o cálculo realizado pode não expressar corretamente a conversão dos AG’s em ésteres etílicos.
Outro aspecto observado no produto final é a diferença de viscosidade existente entre o material
lipídico (Figura 3) e o biodiesel (menos viscoso), tal aspecto consiste em um indicio preliminar que
houve conversão.

Figura 4: Biodiesel de vísceras de peixe

4. Análises de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio
As análises de RMN H1 do produto obtido após a esterificação indicam 2 prótons na forma
de um quarteto na região de 4,2 ppm, sinal referente aos prótons metilênicos (CH 2 ɑ-O),
característicos de ésteres alifáticos, (vide figura 4). O sinal supracitado mostra que houve formação
dos ésteres, no entanto segundo (ALBUQUERQUE, 2006) não é possível saber se a reação foi
completa, o que poderia ser confirmado com dados de cromatografia gasosa.
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Figura 5: Espectro de RMN H1 do Biodiesel de sardinha obtido via etílica
5. Propriedades Físico-Químicas
A caracterização físico-química do biodiesel é indispensável para análise da qualidade do
combustível e sua posterior comercialização. Além disso, o biocombustível deve possuir propriedades
que sejam condizentes com as estipuladas pela legislação. Das três propriedades sopesadas, água e
sedimentos, massa específica e tensão superficial, a primeira citada foi a única que ficou muita acima
das especificações da Resolução ANP n°1/2008.
O elevado percentual de sedimentos no produto reacional é um indicativo de que o processo de
remoção dos insaponificáveis, não foi suficiente para eliminar ou minimizar a quantidade de impurezas
contidas na matéria-prima, fim de que não afetasse tanto a propriedade em questão. Outro fator que
pode ter contribuído para formação de matérias insolúveis foi o período de armazenagem, pois o
biodiesel proveniente das vísceras apresentou baixa estabilidade oxidativa, o que contribuiu para que
sua degradação ocorra mais rapidamente gerando material insolúvel. O aspecto supracitado decorre do
fato dos ácidos graxos majoritários (EPA e DHA) apresentarem número elevado de insaturações. Logo,
as insaturações servem como indicativo de resistência que os compostos possuem para sofrer oxidação,
uma vez que compostos insaturados propiciam auto-oxidação (SANTOS,2010).
A ausência de lavagem do produto reacional, por se tratar de uma catálise heterogênea, também
pode ter contribuído para o elevado percentual de sedimentos. O uso do biodiesel com alto teor de
sólidos pode reduzir a vida útil dos filtros de veículos, o que implica no funcionamento inadequado dos
motores e, conseqüentemente, no entupimento de válvulas e bicos injetores. A alta quantidade de sólidos
também provocou uma diminuição significativa na taxa de conversão da matéria-prima em biodiesel,
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quando analisa pelo método de percentual de massa, pois o material de partida (os ácidos graxos do
peixe) não é totalmente puro. No entanto, é importante ressaltar que as outras propriedades analisadas
foram realizadas após a centrifugação do material sólido e que não houve indícios de água na amostra,
(FERNANDES, 2010).
A densidade do biodiesel sopesado encontra-se dentro de valores estipulados pela legislação.
Uma importante observação é que a massa específica do biocombustível analisado possui um valor
muito inferior ao dos biodieseis de outras oleaginosas (sebo, algodão, girassol e dendê) que apresentam
valores superiores a 870g/dm3 (SANTOS,2010). A explicação deste fato, esta na estrutura dos ácidos
graxos majoritários do óleo de sardinha que é bastante insaturada. As mudanças das propriedades físicoquímicas, viscosidade, densidade e ponto de fusão, ocorrem devido ao aumento no numero de
insaturações e das confromações cis em que se encontram alguns dos ácidos graxos
(IHA;SUAREZ,2009). A densidade está relacionada, assim como a viscosidade e o ponto de fusão, ao
tamanho da cadeia carbônica, as insaturações e as conformações cis que interferem nas interações
intermoleculares e intramoleculares que dificultam a aproximação das interações de força de dispersão,
diminuindo a agregação das cadeias carbônicas e aumentando o espaçamento e o volume entre as
moléculas, consequentemente temos a diminuição da densidade (IHA; SUAREZ, 2009). A tensão
superficial, apesar de não apresentar especificações, é relevante na combustão do biocombustível. Um
valor baixo de tensão superficial implica em uma combustão incompleta. Entretanto, um valor elevado
de tensão superficial gera dificuldades na vaporização do combustível e queima incompleta, resultando
em resíduos sólidos que podem causar entupimentos nos sistemas do motor, (vide tabela 2).

Tabela 2: Propriedades físico-químicas do biodiesel (B100) das vísceras de sardinha
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CONCLUSÕES
Diante dos resultados obtidos sobre os métodos de extração do material lipídico, síntese,
caracterização de RMN H1 e físico-química do biodiesel produzido a partir de vísceras de peixe, podese inferir que: O método à frio apresentou melhor rendimento na extração do material lipídico das
vísceras e ainda é favorecido pela alta umidade das vísceras; Há necessidade de testes para otimizar o
processo reacional de obtenção do biodiesel, visando melhorar a viabilidade do custo do processo; O
quarteto na região de 4,2 ppm caracterizou a presença de prótons metilênicos de ésteres alifáticos, e
eventual conversão dos ácidos graxos em ésteres etílicos; A massa específica d biodiesel encontrou-se
dentro dos padrões estipulados pela legislação; O alto valor de sedimentos encontrados no biodiesel
mostrou a necessidade de um processo de lavagem do produto; As vísceras de peixe apresentaram-se
como uma promissora e barata matéria-prima para produção de biodiesel, no entanto há necessidade de
uma melhor caracterização físico-química acerca da qualidade do biodiesel.

AGRADECIMENTOS
Ao conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela
concessão de bolsa de produtividade científica para o desenvolvimento deste trabalho, onde pode
ajudar de forma concreta e facilitar o aluno de forma mais direta e financeira com seus custos
pessoais.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGÊNCIA NACIONAL
[BIOCOMBUSTÍVEL].

DO
Rio

PETRÓLEO,
de

GÁS
Janeiro

NATURAL
[2009]

E

BIOCOMBUSTÍVEIS
disponível

http://www.anp.gov.br/biocombustiveis/biodiesel,asp. Acessado em 21 de agosto de 2011.

ISBN: 978-85-7621-031-3

em:

Anais do VII SIC

248

BIOPEIXE. Projeto de produção de biodiesel a partir do beneficiamento da gordurade
vísceras de peixe em mini-usinas. ASTEF-NUTEC, 2008.
DIAS. F. P. Aproveitamento de vísceras de tilápia para produção de biodiesel. 2009. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil-Saneamento Ambiental) – Universidade Federal do
Ceará, Fortaleza.
BLIGH, E.G. e DYER, W.J. A rapid method of total lipid extraction and purification. Canadian
Journal of Biochemistry and Physiology, v.37. 1959.
CHRISTIE, W. W.; Lipid analysis, Pergamon Press: Oxford, 1982, cap. 2.
SOLOMONS, T.W; GRAHAM, F; CRAIG, B. Química Orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora,
2006.
IHA, O. K.; SUAREZ, P. A. Z. Composição e Análises Físico-Químicas das Diversas
Oleaginosas Para a Produção de Combustíveis Alternativos. Distrito Federal, Brasília, DF, 2009.
RAMALINGA, K.; VIJAYALAKSHMI,P.; KAIMAL,TNB., A mild and efficient method for
esterification and transesterification catalyzed by iodine.Tetrahedron Letters , Volume 43,
Issue 5 , 879-882, 2002.
ALBUQUERQUE, G. A. Obtenção e Caracterização Físico-Química do Biodiesel de Canola
(Brassica napus). (Dissertação de Mestrado em Química) – Universidade Federal da Paraíba, João
Pessoa, PB, 2006.
SANTOS, A.G.D. Avaliação da estabilidade Térmica e Oxidativa dos Biodieseis de Algodão, Girassol,
Dênde e Sebo Bovino. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal,
RN,2010.
GOMES, A.F. Extração de Oleos de Vísceras de Sardinha, Síntese e Caracterização do seu Biodiesel.
Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, RN,
2010.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

PROCS RFID: UM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO SERIAL PARA RFID

Marlon Lamartine Reges Silva¹ ; Pedro Fernandes Ribeiro Neto² ; Lenardo Chaves e
Silva³

RESUMO: Os Sistemas Embarcados, Programação Orientada a Objetos e a tecnologia Radio Frequency
Identification foram o foco dessa pesquisa. O estudo teve como base integrar um transceptor RFID a um
computador pessoal, utilizando a Comunicação Serial, de forma que essa transmissão ocorra
independente de plataforma. Ainda, realizar essa comunicação por meio de um protocolo ou driver que
seja capaz de realizar a troca de informações corretamente em ambos os sentidos do fluxo de informação.

PALAVRAS-CHAVE: Programação orientada a objetos; RFID, Sistemas embarcados.

INTRODUÇÃO
A tecnologia de Identificação por Rádio-frequência (Radio Frequency IDentification - RFID) é
utilizada para fazer identificação automática de objetos, pessoas, e animais. Esta permite também
armazenar informações sobre os objetos identificados, sendo os dados inseridos em transponders, tags ou
etiquetas. O acesso a tais informações é realizado por meio de requisições feitas ao transceptor RFID via
ondas de rádio.
O RFID foi utilizado pela primeira vez pelos ingleses durante a 2° Guerra Mundial, para
identificar seus aviões que retornavam do campo de batalha, dos aviões inimigos. Esse sistema ficou
conhecido como Identify Friend or Foe (IFF), ou seja, Identificador de Amigo ou Inimigo, que ainda hoje
continua sendo utilizado. Porém, comparado com o sistema inicial, hoje é empregado com inúmeras
evoluções quanto a diferentes modos de identificação e tipos de informações que podem ser obtidas por
meio deste. Como, por exemplo, a altitude e a velocidade de uma aeronave (SILVA, 2009).
A partir do estudo da tecnologia RFID, com auxílio do RFID Starter kit1, identificou-se que o
principal meio de conexão com outros dispositivos era por meio de comunicação serial. Sendo que em
alguns sistemas operacionais, como Linux, é difícil o rastreamento de dados que passam por este canal.
Também, foi identificado que o software para manipulação dos dados armazenados nas tags, por meio dos
componentes de hardware, é desenvolvido em linguagem Delphi. A princípio poderíamos utilizar a
linguagem Delphi, pois pode ser implementada para outras plataformas, mas o ideal do projeto é ter um
desenvolvimento unificado para outras plataformas, de forma que o protocolo, sem sofrer alterações,
possa ser utilizado por diferentes Sistemas Operacionais.
____________________________________
¹ Discente do Curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN.
E-mail: marlon.lamartine@gmail.com
² Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina grande (2006), Professor Adjunto IV do
Departamento de Informática da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mail:
pedrofernandes@uern.br
³ Mestre em Ciência da Computação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (2011), membro
pesquisador do Grupo de Engenharia de Software, Campus Central UERN. E-mail: lenardocs@gmail.com

1 kit didático para o desenvolvimento de aplicações computacionais RFID.
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O RFID Starter kit ainda faz uso de bibliotecas nativas para sua execução. Tais bibliotecas
funcionam como um elemento mediador de dados entre o software e o sistema operacional, de acordo
com as informações que passam por meio da interface serial. Isso faz com que a aplicação RFID torne-se
dependente de plataforma.
Diante desta situação, chegou-se à necessidade de uma aplicação que pudesse facilitar a
comunicação do RFID Starter kit com diferentes plataformas operacionais, e que possibilitasse realizar
conexões por meio de interface serial. Foi planejado então o ProCS RFID, um protocolo que realiza uma
comunicação entre um computador e um transceptor RFID, por meio do canal serial. Sendo que essa
comunicação é realizada por meio da linguagem de programação Java, utilizando como principal
instrumento sua JVM (Java Virtual Machine) para comunicação independente de plataformas
operacionais.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para facilitar o entendimento da pesquisa, os objetivos da mesma serão organizados na forma
crescente de prioridade. Sendo assim, cada etapa corresponderá a um objetivo específico, de forma que ao
completar cada um destes, evidenciará uma contribuição para chegar ao objetivo principal. A primeira
etapa constituiu-se em pesquisar a respeito da tecnologia RFID, considerando seus componentes, seus
conceitos e sua arquitetura. A segunda etapa atribui-se à compreensão do processo e padrões em relação à
comunicação serial. Na terceira etapa do projeto, realizou-se um estudo acerca da linguagem de
programação que seria utilizada para o desenvolvimento do projeto. Na quarta etapa do projeto, foram
estudadas as funcionalidades e padrões de especificação do protocolo disponibilizado pelo RFID Starter
Kit. A quinta parte do processo consistiu na codificação do projeto, ou seja, uma parte da solução para
efetivação da comunicação entre o computador e o transceptor RFID. Por fim, desenvolver o
mapeamento dos métodos do protocolo de comunicação para o kit RFID utilizado compõe a sexta etapa
do processo de desenvolvimento do projeto.
Na primeira etapa do processo de desenvolvimento do sistema, a atenção focou-se na
compreensão dos componentes e do processo de funcionamento da tecnologia RFID. Assim, analisou-se
cada componente do RFID Starter kit isoladamente, de forma a entender sua importância no projeto.
Esses são os componentes isolados: Tag, Etiqueta ou Transponder, Transceptor ou Leitor e Middleware.
De acordo com Silva (2009), o funcionamento do equipamento ocorre da seguinte maneira. Em
intervalos de tempo predefinidos o leitor RFID transmite sinais de rádio-frequência por meio de antenas
conectadas a ele, que de acordo com a frequência destas antenas, irão atingir um raio de cobertura em
torno de si. Isto gera um campo eletromagnético no qual as tags ao adentrá-lo, em se tratando de tags
passivas, vão se energizar, modularizando o sinal e enviando, por meio de sua própria antena, as
informações requeridas pelo transceptor, finalizando o processo de transmissão (captura) de dados entre
tais dispositivos. Mas, para que esta comunicação ocorra, torna-se necessário que, além das tags estarem
dentro do campo eletromagnético gerado pelas antenas do transceptor, estas devem estar na mesma
frequência utilizada por este, caso contrário, a comunicação torna-se impossível.

Figura 1: Esquema de funcionamento de um equipamento RFID. Fonte: (Silva, 2009)
A Figura 1 demonstra o funcionamento do equipamento em auxílio do computador, que por sua
vez centra-se no controle de envio de mensagens (requisições), que são representadas por funções,
definidas no código-fonte da aplicação padrão, denominada de FirmSYS. Essas funções são acessadas por
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intermédio de bibliotecas nativas. Por bibliotecas nativas, entenda-se às classes que estão localizadas no
diretório das bibliotecas e descritas na referência de classes. O usuário seleciona uma funcionalidade no
software padrão que encontra-se instalado no computador, e esse se comunica via interface serial com o
leitor, que por sua vez, envia um sinal eletromagnético para a tag. A partir da informação obtida ou não
da tag, o leitor vai retornar uma mensagem (resposta) para o computador, contendo informações acerca
do objeto no qual a tag esteja anexada.
As informações são repassadas ao computador, novamente com o auxílio das bibliotecas nativas,
fazendo o tratamento dos dados, de acordo com o sistema operacional no qual a aplicação esteja sendo
executada.
Como o módulo transceptor do RFID starter kit possui apenas o canal de comunicação serial
para conexão com outros dispositivos, tornou-se necessário realizar um estudo aprofundado acerca do
padrão RS-232. Assim, o foco desta etapa, foi direcionado para a compreensão do padrão RS-232,
elencando suas características, configurações e suas possíveis restrições. Para permitir a comunicação do
transceptor RFID com um computador pessoal, utilizou-se de um cabo conversor do tipo Serial/USB,
como pode ser visto na Figura 2.

Figura 2: Esquema de comunicação entre o Host e o Kit RFID, utilizando cabo RS-232. Fonte:
(Silva, 2008).
Na Figura 2, podemos ver um esquema de comunicação, onde um computador contém
um conector serial, conectado a uma porta serial. Esse mesmo cabo serial contém outro conector que está
acoplado ao transceptor RFID.
A etapa seguinte foi caracterizada pela busca da linguagem de programação a ser utilizada no
desenvolvimento do protocolo proposto no projeto. A linguagem adequada para a implementação do
protocolo deveria conter características que seriam de vital importância no desenvolvimento do projeto,
como, por exemplo, portabilidade, suporte a programação serial e boa documentação.
A portabilidade, em virtude do objetivo principal do projeto, isto é, a independência de
plataformas. Com essa propriedade poderia ser desenvolvido um software genérico, que possibilite a sua
migração ou utilização em diferentes plataformas, sem necessidade de alterar o seu código-fonte.
Quanto ao suporte à programação para serial, uma linguagem deve possuir funções ou métodos
compatíveis com o padrão RS-232. Assim, pode-se fazer uso de tais recursos para permitir a comunicação
entre o leitor RFID e o computador, de forma a facilitar as técnicas de programação empregadas no
desenvolvimento do protocolo.
Dessa forma, a linguagem de programação escolhida foi Java. Tal linguagem contém as
características analisadas como importantes para o desenvolvimento do projeto. E isso se deve à Máquina
Virtual Java ou JVM.
Segundo Laureano, uma máquina virtual se comporta como uma máquina física completa que
pode executar o seu próprio sistema operacional, semelhante a um sistema operacional tradicional que
está no controle da máquina. Por esse motivo, uma aplicação pode ser portada livremente para outras
plataformas, independendo do sistema operacional instalado.
A linguagem Java contém duas API (Application Programming Interface ou Interface de
Programação de Aplicações) para desenvolvimento de aplicações que fazem uso de comunicação serial a
Javacommunications, conhecida na literatura como Javacomm e a RXTX.
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Para definir a API mais adequada para desenvolvimento do ProCS RFID, fez-se necessário
realizar um comparativo entre elas. Durante esta etapa, para efeito de comparação, foram elencadas
definições, características, bem como questões quanto à viabilidade, complexidade, suporte a
atualizações, documentação e portabilidade. O processo de comparação das duas API de desenvolvimento
de aplicações para comunicação serial gerou uma publicação em um evento local apresentado como
pôster no EPOCA2 no ano de 2010.
Com base em testes práticos de codificação chegou-se a conclusão que a API RXTX era a que
melhor se enquadrava em relação às especificidades do projeto.
Uma outra etapa, foi estudar a especificação do protocolo disponibilizado pelo RFID Starter kit,
levando em consideração suas funcionalidades e padrões adotados nos processos de conexão e
comunicação de dados.
O fluxo de dados entre o transceptor RFID e o computador é caracterizado por mensagens de
baixo nível, onde cada dado corresponde a um byte em formato hexadecimal. Em virtude da linguagem
Java ser uma linguagem de alto nível, fez-se necessário disponibilizar um meio de receber e enviar os
dados, de modo que a aplicação RFID desenvolvida em Java possa comunicar com o transceptor RFID,
afim de requisitar, receber e enviar dados conforme a necessidade do usuário. Levando em consideração,
que esse processo de envio e recepção de mensagens ocorre via interface de comunicação serial.
Na etapa de codificação do projeto, um método alternativo foi estudado para que o protocolo
enviasse mensagens de requisição, composta por um conjunto de bytes, via interface de comunicação
serial. O procedimento para tal requisição de dados por meio do ProCS RFID é evidenciado pelos
seguintes passos: primeiramente especifica-se o tamanho da mensagem que será enviada, utilizando de
métodos definidos no pacote padrão (java.lang) da API Java, em seguida, a mensagem é dividida em
pacotes de mesmo tamanho, sendo que em cada pacote contem um dado em formato de String, que deve
ser convertido em formato hexadecimal, tipo de dado Java do tamanho de um byte. Após a transformação
dos pacotes em bytes, estes são reagrupados em um pacote único, que é enviado para o elemento
controlador do transceptor RFID.
Durante o processo de tratamento da mensagem, esta não é convertida diretamente para byte,
porque a linguagem Java não possui um método próprio capaz de realizar essa conversão diretamente.
Sendo necessário converter primeiramente para o formato hexadecimal e posteriormente para o formato
byte.
As mensagens enviadas via interface de comunicação serial são analisadas por software de
monitoramento da porta serial, chamado de Free Serial Port Monitor. Este software exibe para o usuário
todos os dados que trafegam pelo canal de comunicação serial. Com base na análise dos dados
apresentados por tal software foi verificado se as informações enviadas e recebidas estavam no padrão
correto, conforme definido na especificação do protocolo FirmSYS.
Para o processo de verificação, primeiramente foi acoplado na porta USB do computador a
extremidade compatível do cabo conversor serial/USB e a outra extremidade, no padrão RS-232, no
transceptor RFID. O software de monitoramento da porta serial é executado antes da aplicação contendo
o protocolo, pois esta ao ser inicializada ocupa o canal serial e impede de executar o software de
monitoramento. Sendo assim, no software de monitoramento, o usuário seleciona a porta serial a qual o
computador esta interligado ao transceptor RFID e seleciona o que deseja rastrear no canal de
comunicação, ou seja, leitura e escrita simultânea ou um dos dois individualmente, passando a partir daí a
monitorar o fluxo de dados no canal serial definido.
Quando o protocolo envia uma mensagem por meio da aplicação Java, o software de
monitoramento mostra a mensagem como requisição de escrita, se o transceptor RFID recebeu
corretamente a mensagem, depois exibe a mensagem de retorno do leitor. Para identificar se o leitor
recebeu ou não a mensagem de requisição, o próprio leitor RFID contem um dispositivo buzzer, que
emite um sinal sonoro, ao receber uma requisição. O software também mostra o identificador do processo
responsável pela abertura da porta serial para possibilitar a conexão ao computador. Tal processo
corresponde ao software que requisitou a comunicação com o canal serial, possibilitando a identificação
do software que acessou a porta serial.

2 Escola Potiguar de Computação e suas Aplicações

ISBN: 978-85-7621-031-3

252

Anais do VII SIC

Figura 3: Teste utilizando o software Serial Port Monitor em combinação com a IDE NetBeans 6.7.
Pode-se observar na Figura 3, que o processo FirmSYS, software padrão do RFID Starter Kit,
envia uma mensagem de escrita, destacada com a cor vermelha, e recebe outra mensagem de
confirmação, na cor azul. Já no processo chamado Java.exe, aparece apenas uma mensagem na cor
vermelha, significando que este enviou a mensagem, mas ela não foi recebida pelo transceptor RFID.

Figura 4: Teste utilizando o software Serial Port Monitor em combinação com a IDE NetBeans 6.7.
Na Figura 4, percebe-se que o processo Java.exe, no canto inferior esquerdo envia uma
sequência de dados no formato byte, que correspondem à mensagem de escrita. E no canto superior
esquerdo pode-se ver outra sequência de dados que corresponde a resposta do transceptor RFID.
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Por fim, foi desenvolvido um mapeamento das funções do protocolo, incluindo diretrizes de
envio de mensagens e tratamento de recepção de mensagens, facilitando assim a usabilidade do protocolo
proposto.
Para validação do protocolo, está em fase de desenvolvimento uma aplicação que utiliza das
características do ProCS RFID. A aplicação consiste em um controle de inventário de produtos
manufaturados, com função voltada para supermercados. A aplicação tem seu funcionamento baseado em
identificação de um produto, onde cada tag contém informações detalhadas acerca deste. Podendo
compartilhar até mesmo informações sobre validade ou mesmo localização do produto no estoque.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O mapeamento do protocolo contém métodos que não funcionam em tempo de
execução do sistema. Os métodos são: getBlockSecurityStatus, writeAFI, lockAFI, writeDSFID e
lockDSFID. Ao ser analisada a situação, pôde-se comprovar que o software padrão do kit RFID, o
FirmSYS, também não executava as referidas funções conforme especificado em sua documentação.
A função continueMode, que tem por função habilitar o transceptor RFID a fazer leituras
sequenciais, também contém problemas de execução. Embora realize uma leitura por vez, mas por
motivos de leitura rápida ou mesmo um desvio de funcionalidade na codificação do software padrão, o
software de monitoramento da porta serial, mostra uma média de 2 a 3 leituras por vez. O que gera
complicação ao utilizá-lo em aplicações onde o controle de singularidade de etiquetas é levado em conta,
como por exemplo, um controle de inventário de produtos em um supermercado ou um controle de acesso
de pessoas a lugares particulares.
Para melhor utilização do protocolo, foi desenvolvido um método próprio para a leitura contínua,
que inclui como parâmetro de entrada o tempo de duração da leitura e foi chamado de
AnticollisionContinuo. Esse método contém características da função de Anticollision, uma função que
habilita o leitor RFID a realizar uma leitura de até dez etiquetas ao mesmo tempo e identificá-las
separadamente.
No AnticollisionContinuo foi feito um tratamento de dados, para o caso de ocorrer uma leitura
repetida, evitando-se a duplicidade de dados e inconsistência ao registrar tais informações em uma base
de dados.

CONCLUSÃO
RFID é uma tecnologia que pode ser aplicada para vários fins, nos mais diversos
domínios, e pode ser utilizada em muitos setores, como por exemplo, comércio, segurança e indústria.
Com a difusão de um protocolo que torne a tecnologia RFID independente de plataformas operacionais, é
esperado que com o tempo venha surgir novos meios de se comunicar com a tecnologia RFID. De forma
que facilite a sua usabilidade, aumentando o número de usuários que venham utilizar a tecnologia RFID.
Enfim, com o auxílio do ProCS RFID, é visto que é possível utilizar a tecnologia RFID,
sem necessidade de bibliotecas nativas que tornam a utilização da tecnologia mais complexa e limita seu
nicho de aplicações.
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QUANTIFICAÇÃO POR CLAE DE NAFTOQUINONAS EM EXTRATO DAS RAÍZES DE
CORDIA LEUCOCEPHALA MORIC
Fernanda Maria de Oliveira1; Francisco Arnaldo Viana2; Jaécio Carlos Diniz3
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi realizar a quantificação das naftoquinonas presentes no extrato das raízes da
Cordia leucocephala Moric por meio da técnica de cromatografia líquida de alta eficiência. Nesse projeto realizaram-se
atividades relacionadas ao processo de re-isolamento de três naftoquinonas do extrato das raízes da Cordia
leucocephala utilizando uma combinação de técnicas como cromatografia em camada delgada CCD, cromatografia em
coluna e cromatografia de alta eficiência. O extrato utilizado na quantificação das naftoquinonas foi preparado a partir
de 213,1641g de raízes, secas em estufa a 40º C por 72 h , após extração exaustiva com etanol e posterior concentração
em baixa pressão, obteve-se uma massa de 19,4510 g. Uma alíquota de 199,4 mg foi utilizada para obtenção de uma
fração rica em naftoquinonas por meio de solubilização em acetato de etila e posterior filtração em cartucho SPE SiO2 10g/60 mL, obtendo-se a fração Acetato de Etila (rica em naftoquinonas) e a fração Etanol/Água 80:20 (Isenta de
naftoquinonas). Uma solução da fração rica em naftoquinonas foi preparada na concentração 2,418 mg/mL e injetada
num cromatógrafo líquido de alta pressão Shimadzu. A melhor condição analítica obtida após sucessivas injeções da
solução rica em naftoquinonas foi à seguinte: sistema isocrático hexano/acetato de etila 88:12, fluxo de 0,9 mL/min,
volume de injeção de 8 µl, comprimento de onda 250 nm, pressão 407 psi utilizando uma coluna analítica Shim-pack
CLC-SIL (M), tamanho de 4,6 x 150mm. Nas mesmas condições foram injetados os padrões das naftoquinonas,
variando apenas o volume de injeção, a fim de obter as suas respectivas curvas de calibração. Com os dados obtidos
realizaram-se os devidos cálculos, obtendo-se as massas das diferentes naftoquinonas presentes.
PALAVRAS-CHAVE: Cordia Leucocephala, Naftoquinonas, Quantificação por CLAE

INTRODUÇÃO
A região Nordeste possui uma flora bastante diversificada que incluem segmentos de
cerrado, mata atlântica, floresta tropical e principalmente aquela que lhe é característica, a caatinga,
o único bioma exclusivamente brasileiro que ocupa uma área de aproximadamente 734.478 km2.
A relação entre os fatores abióticos com solo, clima, e pluviosidade, que a caatinga
apresenta, é responsável em parte, pela grande variedade de espécies nativas existentes com
potencial terapêutico, pela diversidade de fisionomias aliada à composição florística, e pela grande
diversidade biológica ainda pouco estudada (Melo, 2007). Fatores estes que tem feito nos últimos
anos a flora receber uma atenção especial.
Dentre as variedades de plantas com potencial bioativo destaca-se a espécie Cordia
leucocephala Moric, da família boraginaceae, popularmente conhecida como moleque-duro;
endêmica da região Nordeste do Brasil, encontra-se restrita a vegetação de Caatinga (Taroda 1984;
Taroda & Gibbs 1986b) e em restingas (Melo obs. pess.). Suas folhas e toda a planta são usadas em
infusos ou decoctos contra reumatismos, indigestões e tônico geral. O xarope das flores é indicado
no raquitismo e artritismo (Agra, 1996), e é amplamente cultivada com objetivo ornamental
(Barroso al., 2002).
O estudo realizado a partir das raízes e folhas da Cordia. Leucocephala propiciou o
isolamento de novos metabólitos secundários; destacando-se entre estes as quinonas, mais
especificamente as naftoquinonas Cordiaquinona M (CLR-04) e Cordiaquinona L (CLR-05)
(Diniz, 2009), além do re-isolamento da (+)-Cordiaquinona J (CLR-03); com comprovada
atividade citotóxica (Marinho, 2010), as estruturas das naftoquinonas, acima destacadas, encontramse representadas respectivamente nas figuras 01. A partir dos resultados dos estudos farmacológicos
desses metabólitos, criou-se a necessidade de re-isolá-los, bem como desta forma, conhecer o perfil
cromatográfico do extrato das raízes da C. Leucocephala através da técnica CLAE que apresenta
boa reprodutibilidade, sensibilidade e de alta performance, na quantificação das naftoquinonas
CLR-03, CLR-04 e CLR-05.
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Figura 01- Estruturas das naftoquinonas isoladas

MAERIAIS E MÉTODOS
Todas as etapas referentes ao tratamento do vegetal, preparação do extrato, obtenção das
frações ricas em quinonas e quantificação, foram executadas no laboratório de Cromatografia da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN.
O vegetal, objeto de estudo (Cordia leucocephala) foi coletado no dia 02 de setembro de
2009 as margens da estrada vicinal Mossoró-Barrinha no município de Mossoró-RN. A exsicata da
planta representando esta coleta encontra-se arquivada no Herbário Dárdano de Andrade Lima, da
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob número MOSS 8827.
Para realizar o processo de re-isolamento das naftoquinonas, (+)-Cordiaquinona J,
Cordiaquinona M e Cordiaquinona L, para servirem como padrões no procedimento da sua
quantificação no extrato; seguiu-se o método desenvolvido por (Diniz, 2009).
Para realizar a quantificação das naftoquinonas por CLAE, foi preparado um extrato das
raízes da C. leococephala, onde o material vegetal foi triturado mecanicamente e pesadas, obtendo
uma massa de 213,1641 g. O material foi submetido a extrações exaustiva com EtOH 95% (5
extrações de 700 mL), a temperatura ambiente. O extrato etanólico foi concentrado à pressão
reduzida e posteriormente levado ao em banho-maria a uma temperatura de 50 °C para completa
secagem, obtendo-se após diversas pesagens uma massa de extrato seco de raiz de 19,4510 g.
Uma alíquota do extrato de 11,5410g foi dissolvida em água/etanol (7:3) e extraída com
hexano. O extrato hexânico (10,09 g), depois de concentrado a vácuo, foi cromatografado em
coluna filtrante de sílica gel com eluentes de polaridades crescentes, obtendo-se 22 frações que
foram monitoradas por CCD, sendo reunidas as que apresentaram o mesmo perfil cromatográfico.
A fração F12-15 apresentou um único spot na CCD, apresentando característica de material puro,
sendo posteriormente identificado como sendo a (+)-Cordioquinona J através da medida de ponto
de fusão. A F18-20 sofreu sucessivas lavagens com hexano, separando-se a parte solúvel (AM) e a
parte insolúvel (PPT). O precipitado da F18-20 (788,3 mg) foi submetido ao processo de purificação
em coluna cromatográfica aberta, com sílica, eluída inicialmente com um sistema hexano/AcOEt
(75:25), aumentando gradativamente a polaridade. As frações foram coletadas em alíquotas de 10
mL, resultando 63 frações que foram comparadas e reunidas conforme o perfil cromatográfico.
Com as frações F17-21 proveniente do precipitado da fração F18-20, foi realizada uma lavagem com
hexano, separando a parte solúvel da insolúvel. O precipitado da fração F17-21 foi analisado por
CCD e medido o seu ponto de fusão, sendo posteriormente comparado com padrões existentes. A
fração F28-31, também proveniente do precipitado da F18-20, apresentou um único spot na CCD,
apresentando característica de material puro, para confirmação foi realizada a comparação do seu
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ponto de fusão. No fluxograma, figura 02, estão resumidas as etapas de re-isolamento das
naftoquinonas.
Extrato Etanólico
das Raízes

Solubilizado em
água/etanol (7:3)

CordiaExtração com Hexano
leucocephala
Extrato Hexânico
Moric
(10,09 g)
Coluna filtrante de SiO2 (Eluentes de polaridades crescentes)

F1-2

F3-4

F5-7

F8-11

F12-15

F16-17

F21-22

F18-20

P.F.

Lavagem com hexano

CLR-03
CLR -04

PPT

Lavagem com hexano

PPT

AM

F 17- 21
AM

CLR-05

F 28-31

Coluna filtrante de SiO2
(HEX./AcOEt 75:25)

Figura 02- Etapas realizadas para obtenção dos padrões

Para facilitar desenvolvimento do método cromatográfico, retirou-se uma alíquota de 199,4
mg extrato etanólico seco, que foi solubilizada em acetato de etila, seguido de filtração em
membrana 0,45 µm Whatman. A solução obtida desse processo foi aplicada em um cartucho SPE
sílica 10g/60 mL e eluída com 60 mL acetato de etila (Fração AcOEt, rica em naftoquinonas) e
posteriormente com 60 mL de uma solução etanol/água 80:20 (fração EtOH/H2O, isenta de
naftoquinonas). As duas frações foram analisadas e comparadas por CCD utilizando um sistema
hexano/acetato de etila 60:40. Posteriormente essas frações foram secas em banho Maria a 50º C e
pesadas.
Preparou-se uma solução, com toda a massa obtida, da fração acetato de etila, para injeção
em CLAE; onde 120,917 mg de fração foram dissolvidos em 50 mL de acetato de etila (grau
espectroscópico), obtendo-se uma solução com a concentração de 2,418 mg/mL.
A solução de acetato rica em naftoquinonas foi submetida à análise em cromatografia líquida
de alta eficiência – CLAE, em fase normal, revelando a presença de uma série de picos próximo do
volume da coluna. Diversas injeções foram realizadas, modificando as condições do método
cromatográficas, objetivando aumentar a resolução na separação dos componentes da mistura. Após
o ajuste do método cromatográfico nas condições ideais, a solução da fração acetato foi injetada
quatro vezes verificar a reprodutibilidade dos parâmetros cromatográficos. O equipamento utilizado
nesse processo foi um cromatógrafo líquido de alta pressão Shimatzu, constituído de três bombas de
alta pressão série LC-10ATvp, detector UV-Vis. com arranjo de diodo série SPD-M10Avp, forno
CTO-10ASvp, injetor automático SIL10AF, coletor automático FRC10A e degasificador em linha
modelo CTO10AS, pertencente ao laboratório de Cromatografia da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte – UERN.
Prepararam-se as soluções padrões para a (+)-cordiaquinona J, onde inicialmente pesou-se
uma massa de 100,6 mg do composto de referência. Com essa massa de material preparou-se uma
solução estoque, dissolvendo-a a principio, em um béquer, com 10 mL do solvente Acetato de Etila
(AcOEt) de grau espectroscópico, em seguida transferindo-a para um balão volumétrico de 25 mL e
completando seu volume até o menisco, obtendo-s uma solução de 4,024 mg/mL de concentração
(Solução 01). Em seguida retirou-se uma alíquota de 5 mL da solução 01, transferiu-se para uma
balão de 10 mL, completando seu volume até menisco com AcOEt, obtendo uma nova solução de
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2,012 mg/mL de concentração (Solução 02). Por ultimo removeu-se uma alíquota de 5 mL da
solução 02, transferindo-a para um balão de 25 mL que teve seu volume de AcOEt completado,
ficando com uma solução de 0, 4024 mg/mL de concentração da (+)- cordiaquinona J(Solução 03).
Posteriormente preparou-se a solução padrão da naftoquinona cordiaquinona M, pesando-se
uma massa de 10,9 mg do padrão seco, que foi dissolvida em 10 mL de Acetato de Etila (grau
espectroscópico). A concentração final da solução foi de 1,09 mg/mL.
Para preparação das curvas de calibração, a solução 3 da (+)-cordiaquinona J e a solução da
cordiaquinona M, acima descritas, foram injetadas no cromatógrafo liquido de alta eficiência,
seguindo as mesmas condições encontradas no desenvolvimento do método cromatográfico para a
fração rica em naftoquinonas, variando apenas o volume de injeção a cada corrida. Foram realizadas
cinco injeções da solução do padrão 3 nos volume de 2, 4, 6, 8 e 10 L e seis injeções da solução do
padrão da cordiaquinona M a 1, 3, 5, 7, 9, 11L.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A melhor condição analítica obtida após sucessivas injeções da solução rica em
naftoquinonas foi à seguinte: sistema isocrático hexano/acetato de etila 88:12, fluxo de 0,9
mL/min, volume de injeção de 8 µl, comprimento de onda 250 nm, pressão 407 psi utilizando uma
coluna analítica Shim-pack CLC-SIL (M), tamanho de 4,6 x 150mm. A identificação, das
naftoquinonas no cromatograma foi realizada comparando o tempo de retenção e os espectros na
região do ultravioleta, dos compostos presentes com os dados dos espectros UV de quinonas
catalogados numa espectroteca. O cromatograma da fração rica em naftoquinonas e os espectros das
substâncias com tempo de retenção 3,7 e 6,3 min comparados com os espectros das quinonas da
espectroteca estão representados na figura 03. As áreas picos e os tempos de retenção, das
naftoquinonas em estudo, além da identificação das substâncias presentes no cromatograma foram
obtidos utilizando o software padrão da shimatzu Chromatography Workstation CLASS-VP
Release 6.12 SP5.

Figura 03 – Cromatograma da fração rica em naftoquinonas e espectros das substâncias com tempo de retenção de 3,7 e 6,3 min

No cromatograma , os picos com tempo de retenção de 3,7 e 6,2 min foram caracterizados
como sendo a (+)-cordiaquinona J e a cordiaquinona M respectivamente, pois apresentaram um
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índice de similaridade, na comparação dos espectros dos padrões, muito próximo de 100 %. As
resoluções dos picos se apresentaram alta, maior que 1,5 (Ciola, 1998), estando portando em
condições analíticas para a realização de suas quantificações. A cordiaquinona L, apesar de ter sido
re-isolada não apresentou condições analíticas de quantificação. A média das áreas dos picos da (+)cordiaquinona J e da cordiaquinona M, juntamente com os seus respectivos tempos de retenção
médio estão descritos na tabela 01.
Tabela 01- Média da área do pico e do tempo de retenção das naftoquinonas
Cordiaquinona
(+)-Cordiaquinona J
Cordiaquinona M

Média da Área
3538438,5
1708332,5

Tempo de retenção (min)
3,7
6,2

A quantificação da (+)-cordiaquinona J e da cordiaquinona M foi realizada utilizando o
método do padrão externo, construindo suas respectivas curvas de calibração, da área média do pico
em função do volume injetado, nas mesmas condições utilizadas para a solução rica em
naftoquinonas. Na tabela 02 estão dispostos os dados utilizados nas construções das curvas de
calibração das quinonas, onde suas linearidades foram trabalhadas na faixa de 0,8 a 4 µg para (+)cordiaquinona J e 0,6 a 6,6 µg para cordiaquinona M. Na tabela 03 estão descritos os coeficientes
de correlação, encontrados pelo método de regressão linear, e nas figuras 04 e 05 estão
representados as curvas de calibração dos padrões da (+)-cordiaquinona J e cordiaquinona M
respectivamente.
Tabela 02 – Área do pico (+)-Cordiaquinona J e cordiaquinona M em função do volume injetado
Volume injetado
(L)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

(+) - cordiaquinona J
Área do pico (u2)
---2562185
---5137093
---7875099
---10289122
---12950786
----

cordiaquinona M
Área do pico (u2)
1667743
---5077465
---8776996
---12449950
---15802763
---19573371

Tabela 03 - Coeficiente de correlação R2 e coeficiente linear (a) e angular (b) da equação a+bx
Analíto
(+)-cordiaquinona J
cordiaquinona M

coeficiente de correlação
R2
0,99964
0,99974

coeficientes de equação a + bx
a
b
- 15912,3
1,29646E6
- 188550,9
1,7911E6
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Figura 04 – Curva de calibração da (+)-cordiaquinona J à 250 nm
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Figura 05 – Curva de calibração da cordiaquinona M à 250 nm

Tomando como base, as equações obtidas no processo de regressão linear, a área dos picos
das naftoquinonas (+)-cordiaquinona J e cordiaquinona M no cromatograma e o volume de injeção
da fração rica em naftoquinonas, foi possível determinar o percentual de cada naftoquimona nas
raízes da cordia leucocephala, como mostrado na tabela 04.
Tabela 04 – Percentual de quinona nas raízes da cordia leucocephala
Cordiaquinona
(+)-cordiaquinona J
cordiaquinona M

Percentual de naftouinonas (%)
No extrato seco
3,4
2,0

Na raiz seca
0,31
0,18

CONCLUSÃO:
O método analítico desenvolvido segundo a técnica cromatográfica líquida de alta eficiência,
mostrou-se rápido e reprodutivo na análise das naftoquinonas presentes no extrato das raízes de C.
Leucocephala. Este mesmo método revelou-se eficiente, uma vez que permitiu, com precisão, a
análise e quantificação das cordiaquinonas (+)-cordiaquinona J e cordiaquinona M.
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SEMSUS: MIDDLEWARE SEMÂNTICO PARA REDE DE SENSORES SEM FIO
Marianna Angélica de Araújo¹; Cláudia Maria Fernandes de Araújo Ribeiro²
RESUMO: O objetivo do projeto foi estender o middleware SEMSUS, implementando dois novos serviços, sendo um
de agregação e outro de consulta de dados anotados com semântica. O middleware SEMSUS foi concebido no âmbito
do Mestrado em Ciência da Computação UERN-UFERSA, e consiste em importante exemplo da incorporação de novos
paradigmas no desenvolvimento de middleware para redes de sensores sem fio (RSSF), notadamente serviços
semânticos. A adição desses dois serviços torna-se efetiva a integração das RSSF com a Web. Com a adição de
significados a esses serviços, pretendeu-se contribuir com a realização da visão de Semantic Sensor Web. Durante os 12
meses de projeto foi realizado um estudo aprofundado sobre as redes de sensores sem fio (RSSFs), as tecnologias
específicas e serviços que podem ser ofertados, e foram validadas ferramentas para o ambiente restrito das RSSFs.
Diante dos estudos realizados, pode-se enfatizar que o desenvolvimento no âmbito dessas redes não é uma tarefa trivial,
devido às restrições computacionais inerentes a elas.
PALAVRAS-CHAVE: RSSF; Middleware; Middleware Semântico; Tecnologias Web Semântica.

INTRODUÇÃO
Middleware para redes de sensores sem fio (RSSFs) tem sido objeto de estudo em
diversos projetos de pesquisa nos últimos anos. Isso se deve principalmente, ao crescente
desenvolvimento de tecnologias no âmbito dessas redes, conduzindo um perceptível aumento de
aplicações. Soluções de middleware para plataformas tradicionais já foram consolidados, contudo,
devido às restrições inerentes as RSSFs, esse tipo de solução se torna um desafio. Assim,
desenvolver aplicações para sensores sem suporte de middleware exige do desenvolvedor atenção
ao gerenciamento de baixo nível, como por exemplo, questões relacionadas a hardware e
comunicação.
Redes de sensores sem fio são essencialmente redes de serviços (ZHAO; GUIBAS,
2004). Várias abordagens que utilizam arquitetura orientada a serviço (SOA) (ERL, 2005) no
contexto de desenvolvimento de aplicações e middleware para essas redes, tem sido proposto.
Nesse contexto, o middleware SEMSUS consiste em um exemplo de incorporação de novos
paradigmas na construção de middleware para RSSF, notadamente serviços semânticos.
Com a adição de novos serviços, notadamente serviços de agregação e de consulta de
dados anotados semanticamente, objetiva-se reduzir o volume de dados transmitidos através da
rede, serviço fundamental em RSSF. Também se busca favorecer a integração das RSSF a Web,
reduzindo o isolamento dos dados dessas redes. Com a incorporação de significados semânticos aos
dados e serviços, pretende-se contribuir de forma significativa com a elevação da visão Semantic
Sensor Web (SHETH et al., 2008), elevando a integração ao nível semântico.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa se deu entre agosto de 2010 à Julho de 2011. Durante os quatro primeiros
meses de projeto foi estudado de forma aprofundada as RSSFs, as tecnologias que as envolvem e
seus desafios, bem como ambientes onde são operados essas redes, tais como simuladores,
linguagens de baixo nível, como NesC (LEVIS et al., 2003) e o sistema operacional especifico para
ambientes restritos e hardware especifico, como o TinyOS (LEVIS et al., 2004).
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²Doutora em Ciência da Computação, professora do Departamento de computação, Campus de Natal, UERN. E-mail:
claudiaribeiro@uern.br
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Partindo do princípio de que as RSSFs são essencialmente redes de serviços, deu-se
inicio às atividades de planejamento para extensão do middleware SEMSUS (CASSIMIRO NETO,
2010), desenvolvido como tema de dissertação no âmbito do MCC UERN-UFERSA. Conceitos e
tecnologias envolvidas no desenvolvimento do SEMSUS, tais como o JUDDI (JUDDI, 2011) e
Matchmaker (MATCHMAKER, 2011) foram estudados e validados. O estado da arte em
middleware para essas redes foi feito e documentado, notadamente aqueles baseados em
arquiteturas orientadas à serviço (SOA) e tecnologias da Web Semântica (BERNERS-LEE, 2001).
Durante os meses de Dezembro à Fevereiro, pesquisou-se sobre serviços abordados
nessas redes, que poderiam ser compreendidos pelo SEMSuS. Considerando que a redução do
consumo de energia é uma das principais preocupações nestas redes e que a transmissão é a
atividade de maior consumo, o serviço de interesse para incorporação ao SEMSUS foi o de controle
de topologia baseado no mapa de energia. Assim, obtendo-se informação da quantidade de energia
disponível em cada nó sensor que compõe a RSSF, torna-se possível fazer um levantamento do
mapa de energia da rede, possibilitando tomar uma decisão mais apropriada do que deve ou pode
ser feito na RSSF.
A proposta da obtenção do mapa de energia ocorre com os nós sensores enviando
periodicamente para o nó sorvedouro seus respectivos valores de energia e de consumo. Diante
dessa informação torna-se possível determinar uma topologia apropriada de acordo com a energia
disposta na rede. Outra utilização dos mapas de energia é fazer com que os nós com menor
quantidade de energia permaneçam em estado de latência em relação aos que possuem maior
quantidade de energia, pretendendo-se com isso um maior alcance do tempo de vida da RSSF e
maior controle de possíveis áreas descobertas pela falha de nós devido à falta de energia.
Durante os meses de Fevereiro a Abril foram estudadas tecnologias a serem
desenvolvidas para essas redes e validou-se o middleware SEMSUS no simulador Avrora
(AVRORA, 2011), que possui ambiente gráfico. Foi feito uma avaliação de utilização do Octopus
(OCTOPUS, 2011), que é um “painel“ de visualização e controle de uma RSSF no ambiente Tinyos
2.x. Este fornece uma interface gráfica para visualização da topologia da rede em tempo real, que
permite controlar dinamicamente o comportamento dos nós sensores, como o consumo de energia,
o período de amostragem, etc. Durante o projeto foram utilizadas ferramentas como NesCT
(NESCT, 2011), que é um tradutor de linguagem de programação que usa a linguagem de
programação NesC como entrada e produz classes C++ para OMNeT++ (OMNeT++, 2011). O
NesCT apresenta uma interface gráfica que permite a interação do usuário com a rede, e ao final da
simulação mostra no painel a energia restante da bateria. Uma das principais limitações desta
ferramenta é a compatibilidade apenas com o Tinyos 1.x.
Os meses de Maio a Junho foram dedicados ao aprofundamento sobre as primitivas do
sistema operacional TinyOS, para dar inicio a implementação dos serviços mencionados acima. A
complexidade de gerenciamento de mecanismos de baixo nível das RSSFs e a incompatibilidade
entre versões dos simuladores e do sistema operacional TinyOS dificultou sobremaneira a
implementação dos serviços. Considerando a finalização da aquisição de equipamentos da empresa
Crossbow, optou-se por aprofundar os estudos sobre serviços de gerenciamento de energia e por
refinar o planejamento para implementação dos serviços propostos na plataforma adquirida.
Para estudos de medição de energia disposta nos nós da rede, foi utilizado um modulo
do TOSSIM (TOSSIM, 2011) para Tinyos 2.x, o PowerTOSSIM z (PERLA et al., 2008), que
mostra ao final da simulação a energia inicial da bateria do nó sensor, bem como o total de bateria
usada e a energia restante. O PowerTOSSIM z tem um modelo de energia não linear e é baseado no
modelo de energia do MicaZ.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

265

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No contexto de RSSF como redes de serviços, a proposta de utilizar tecnologia
semântica tenciona facilitar a automatização de tarefas tipicamente relacionadas à arquitetura SOA,
que inclui descoberta, seleção e composição de serviços, uma vez que permite o tratamento de
dados pelo seu significado independente da forma como está estruturado. A utilização de semântica
por sua vez, promove melhorias na comunicação entre aplicação como cliente e a RSSF
(provedora), de modo que essa comunicação seja baseada na definição do significado das
informações trocadas e não apenas em sua forma sintática.
É justamente com o objetivo de ampliar os benefícios do paradigma orientado a serviço
por meio de serviços mais inteligentes, que o middleware SEMSUS utiliza tecnologias da Web
Semântica. Desta forma é possível aproximar, por meio da semântica, diferentes conceitos, muitas
vezes conflitantes, relacionados à perspectiva do provedor e do cliente. No SEMSUS, os serviços
semânticos são utilizados para aumentar o nível de automação de tarefas relacionadas a serviços
web, notadamente na descoberta de serviços.
Para fins de validação da arquitetura do SEMSUS, duas funcionalidades (serviços)
foram implementadas para execução no ambiente do TinyOS, simulado pelo TOSSIM. Um de
roteamento e outro de disseminação. O serviço de roteamento é baseado no Tymo (TYMO, 2011)
que herda as principais características do Dymo (Dynamic MANET On-demand), como por
exemplo, comunicação ponto a ponto. O uso deste serviço é somente quando os nós precisam se
comunicar, quando uma nova rota é estabelecida, usando mensagens para reconhecimento dos
caminhos.
O outro serviço é o de disseminação de mensagens baseado no protocolo de
disseminação (DISSEMINATION, 2011), que trabalha inundando toda a rede com dados. Ele é
essencialmente usado quando da utilização de serviços que necessitem que todos os nós sejam
alcançados. No entanto, ele gera um alto consumo causado pela comunicação de mensagens.
Apesar da dificuldade inerente ao tema, obteve-se como resultado do projeto, uma
ampliação significativa do conhecimento específico sobre o tema e o fortalecimento de uma base de
pesquisa dedicada à concepção e desenvolvimento de soluções suportadas pelas RSSFs, sobre
desenvolvimento de middleware, sobre arquitetura orientada a serviço (SOA) e tecnologias da Web
Semântica. Como resultado direto das análises e estudos realizados durante o projeto, foi publicado
um artigo na III Edição do EPOCA – Escola Potiguar de Computação e suas Aplicações no mês de
outubro de 2010.
CONCLUSÃO
A proposta de extensão do SEMSUS pela implementação de novos serviços não se
encerra com este projeto. Pretende-se a execução de outros testes que venham validar e consolidar
ainda mais a sua implementação, alem de ampliar as suas funcionalidades, tendo como prioridade o
gerenciamento de energia. Com a obtenção dos valores energéticos dispostos em cada nó sensor,
por meio do mapa de energia, torna-se possível a implantação do serviço de gerenciamento de
topologia da rede baseado nos recursos energéticos disponíveis. Desta forma, o SEMSUS ajudará a
identificar áreas possivelmente descobertas de sensoriamento devido a falhas provocadas por falta
de energia suficiente, bem como poderá alterar a topologia e o papel dos nós na rede, conforme a
quantidade de energia disponível.
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Durante a realização deste projeto, o SEMSUS apenas foi testado em ambientes de
simulação, tais como o TOSSIM. Como trabalho futuro esta prevista a sua implementação em
plataformas de hardware de nós sensores, a partir do recebimento dos kits crossbow recém
adquiridos.
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SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE BIODIESEL DE
ÓLEO DE OITICICA (LICANIA RIGIDA BENTH) E DE ÁCIDO LICÂNICO ISOLADO
DESTE.
Vasco de Lima Pinto1 ,Francisco Adriano Góis de Oliveira2, Luiz Di Souza3, Jaécio Carlos Diniz4 e
Anne Gabriella Dias dos Santos5

RESUMO: Um problema no estudo detalhado da qualidade de biodieseis é que os mesmos se apresentam como uma
mistura de ésteres de ácidos graxos, obtida por síntese de óleos vegetais ou gorduras animais. Assim o estudo
sistemático da qualidade do combustível é dificultado em função da ampla variedade estrutural da mistura de ésteres
que influenciam nas propriedades físico-químicas analisadas. No caso da oiticica, o óleo apresenta em sua composição
aproximadamente 75 % de ácido licânico, com pequenas quantidades de ácidos palmítico, esteárico, oléico e linoléico.
Este alto porcentual serviu de incentivo para a realização desse trabalho que consistiu na coleta e tratamento das
sementes, extração do óleo a quente e determinação das características físico-químicas tais como: índice de acidez, água
e sedimentos, índice de iodo, índice de saponificação, densidade, tensão superficial e ácido graxo livre. Foi feita
também a síntese do biodiesel através da reação de transesterificação e determinada nele as mesmas propriedades físicoquímicas. A separação dos ésteres metílicos de ácidos graxos foi realizada utilizando uma combinação de técnicas
cromatográfica como cromatografia em coluna (CC) e cromatografia em camada delgada (CCD), utilizando como
solventes hexano e éter dietílico em gradiente crescente de polaridade. A caracterização dos ésteres metílicos de ácidos
graxos foi realizada por espectroscopia na região do infravermelho (FT-IR) e espectroscopia na região do UV-visivel
(ultravioleta), onde se pôde verificar o isolamento do éster metílico do ácido licânico. Os resultados das analises no óleo
e no biodiesel foram comparados e indicou que ocorre entrecruzamento das cadeias dos ésteres metílicos do biodiesel,
sendo que esta alteração está relacionada, principalmente com as estrutura químicas do ácido licanico e suas duplas
ligações conjugadas. Os valores das propriedades físico-químicas do biodiesel, acidez e água e sedimentos estão dentro
dos recomendados pela ANP, mas a densidade está fora do permitido.
Palavras chaves: Ácido licânico; Biodiesel; Oiticica.

INTRODUÇÃO
Biodiesel (mistura de ésteres mono alquilados) é um combustível renovável de queima
limpa, derivado de fontes naturais renováveis como óleos vegetais e gorduras animais. Obtido de
várias oleaginosas como girassol, soja, mamona, amendoim, oiticica e algodão que pode ser uma
alternativa para os tradicionais combustíveis fósseis, não renováveis (Beltrão, 2007).
Ele, além de trazer benefícios ambientais, possibilita a geração de empregos no campo,
devido ao desenvolvimento da agricultura nas zonas rurais e evita perda de divisas pela importação
de petróleo bruto (Bayma,1957). A enorme área agricultável e a grande quantidade de plantas
produtoras de óleos no Brasil são consideradas como vantagens na corrida científica pelo domínio
dessa nova tecnologia. No entanto, o óleo de cada planta é diferente em suas características básicas
como composição e estrutura química o que reflete em propriedades físico-químicas diferentes, e
conseqüentemente também produz biodieseis com propriedades diferentes, o que dificulta o
controle de qualidade do combustível comercializado. Outro problema é a questão da
disponibilidade em escala produtiva da matéria prima que abastece a demanda comercial. Assim,
1
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existe uma grande dúvida no momento de iniciar o negócio, principalmente para o agricultor na
hora de escolher a melhor matéria-prima, em virtude de ainda existirem muitas plantas que não
tiveram seus óleos examinados para a produção de biodiesel. Um ponto importante é a possibilidade
de melhorar a renda do homem do campo, principalmente na região da Caatinga que apresenta uma
grande variedade de espécies ricas em óleo já adaptadas ao clima seco do semi-árido Brasileiro.
Uma das espécies que merece destaque é a Licania rígida Benth, árvore da família
Chrysobalanaceae, conhecida popularmente como oiticica, uma árvore perene, sempre verde, boa
produtora de sementes de onde se extrai alto percentual de óleo. Este vegetal encontra-se as
margens de rios e riachos temporários, cujo potencial para a produção de biodiesel ainda é pouco
estudada. Essa espécie pode ser importante para a sustentabilidade do biodiesel no semi-árido,
aliado ao fato da época de colheita ser realizada entre os meses de dezembro a fevereiro, período de
total escassez de renda para a agricultura familiar (Lorenzi; Matos, 2002).
Uma característica importante do óleo de oiticica é a sua composição, sendo composto
basicamente pelos ácidos licânico (70 a 80%), linolênico (10 a 12%) com pequenas quantidades de
ácido oléico, palmítico e esteárico (Pinto, 1963), e por algumas características químicas, ganha
destaque no mercado industrial pela sua alta secatividade na qual é utilizado na fabricação de tintas
para automóveis, tintas para impressoras e vernizes (Duque, 2004), podendo ser utilizado também
para a produção de biopolímeros com utilização em diversas áreas como a farmacêutica e química
fina.
O óleo de oiticica por apresentar um alto percentual de ácido licânico teve este
componente quimicamente separado do óleo bruto e com ele e com o óleo bruto foram sintetizados
biodieseis e comparando as propriedades obtidas nestes biodieseis. As propriedades analisadas
foram: ponto de fulgor, água e sedimentos, viscosidade, densidade, tensão superficial, índice de
iodo, índice de acides, índice de saponificação. A identificação foi feita através de algumas técnicas
encontradas na literatura como a espectroscopia de infravermelho e de UV-visivel.
MATERIAIS E MÉTODOS
1.0

– Coleta, identificação e preparação das sementes da Licania Rigida Benth (oiticica)

1.1

- Coleta das sementes

As sementes, objeto de estudo, foram coletadas em dezembro de 2010 no sítio bico torto
do município de Apodi (5° 39′ 50″ S, 37° 47′ 56″ W), localizado na região oeste do estado do Rio
Grande do Norte. A exsicata, representando essa coleta, com as diversas partes desse vegetal está
em processo de tombamento no herbário Dárdano de Andrade – Lima da Universidade Federal
Rural do Semi-Árido (UFERSA).
1.2

-Tratamento das sementes e extração do óleo

As sementes de oiticicas foram lavadas em água corrente e seca em estufa a 60 °C por
96 h, posteriormente descascadas e trituradas mecanicamente em liquidificador industrial, obtendose uma massa de 1000 g. Uma alíquota de 45 g de sementes sofreu exaustiva extração a quente em
sistema soxhlet com hexano (vetec) por um período de 4 h. O óleo foi separado do hexano através
da concentração do extrato num evaporador rotativo (fisatom 802) a pressão reduzida.
2.0

– Síntese do biodiesel através de reação de transesterificação

No processo de síntese do biodiesel foi utilizada a reação de transesterificação, baseado no método
descrito por Bergter, 1984, e as principais etapas utilizadas nesse processo estão descritas abaixo:

Secagem do hexano (vetec) com sulfato de sódio anidro (Na2SO4);
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Secagem do metanol (vetec) com sulfato de sódio anidro (Na2SO4);

Preparação do metóxido de sódio a partir de sódio metálico e do metanol seco;
A reação de transesterificação foi realizada misturando 0,5 g do TAG (óleo) a 12 mL de

hexano num erlenmeyer sob agitação a temperatura ambiente. A essa mistura adicionou-se uma
solução do alcóxido de sódio recém preparada, mantendo-se o sistema sob intensa agitação. A
reação foi acompanhada por cromatografia de camada delgada (CCD) até se identificar o término da
reação;

Separação do biodiesel dos outros produtos de reação e do metanol que adicionado em
excesso foi realizado através da separação mecânica de fases, utilizando um funil de separação.
3.0 - Isolamento do éster do ácido licânico do biodiesel
Uma alíquota de 0,3 g do biodiesel foi cromatografado em coluna de sílica gel (15,54 g)
utilizando como eluente uma mistura de hexano e éter dietílico a 0,03% obtendo-se 20 frações de 10
mL, sendo em seguida a polaridade da mistura de solvente alterada para 4% de éter dietílico,
obtendo-se mais 74 frações de 10 mL. As frações foram monitoradas por cromatografia em camada
delgada (CCD) utilizando como revelador iodo e luz ultravioleta. As frações que apresentaram o
mesmo perfil cromatográfico foram reunidas e secas. A análise das frações reunidas F15-17, F21-35 e
F60-84 revelaram apenas um spot, podendo ser classificadas como substâncias puras.
3.1- Caracterizações na região do UV
As bandas características na região do ultravioleta dos ésteres metílicos dissolvidas em
metanol grau espectroscópicos foram avaliadas num espectrofotômetro UV-Vis Mini da Shimadzu
na faixa de 190 - 350 nm.
3.2- Caracterizações na região do infravermelho FT-IR
A caracterização estrutural dos ésteres metílicos, obtidos do processo cromatográfico, foi
realizado através de análise espectroscópica na região do infravermelho, utilizando um espectrômetro de
infravermelho médio por transformada de Fourier (FT-IR) da BOMEN, modelo ABB, série MB 104, através
de janela de KBr (apropriadas para amostras líquidas), na faixa de 4000-400 cm-1 com resolução de 4 cm-1.

4.0- Caracterizações físico-química do óleo e biodiesel
A caracterização do óleo e do biodiesel foi realizada no laboratório de ensaios físicoquímicos do departamento de química da UERN que dispõe de todos os equipamentos necessários
para a realização da pesquisa em perfeito funcionamento, o óleo apresentou duas tonalidades
diferentes, um claro e outro bem mais escuro, fazendo-se necessário a caracterização de ambos. As
analises de densidade (D) e tensão superficial (T) foram realizadas num tensiômetro TD1 LAUDA,
as analises de acidez (IA), saponificação (IS), água e sedimentos ( As), ácidos graxos livres (Agl) e
Índice de iodo (II) foram realizadas de acordo com o método volumétrico descrito na literatura
(Carvalho, H.H. e colaboradores). Para o biodiesel foram analisas as mesmas propriedades exceto a de
ácidos graxos livres e a medida de densidade que foi realizada com o densimetro e confirmada por
picnômetria.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
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As sementes foram coletadas na mesoregião do Oeste Potiguar no município de Apodi
que possui uma área territorial de 1.602 km². Juntamente com as sementes foram coletadas amostras
de todas as partes da planta (folhas, frutos e galhos) para futura identificação taxonômica e
preparação de exsicata para deposito em herbário. As sementes foram trazidas para o laboratório de
físico-química da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), onde as mesmas
passaram por lavagem, secagem e seleção de qualidade. As sementes selecionadas foram trituradas
e o material submetido à extração do óleo usando o processo de extração via soxhlet.
O óleo bruto extraído das sementes de oiticica apresentou-se como um líquido incolor
de odor característico. O teor de óleo extraído das sementes de oiticica apresentou rendimento
médio de 65 %, estando aproximadamente de acordo com os dados relatados por (Pinto, 1963), com
rendimento substancialmente maior quando comparados aos de outras oleaginosas, como por
exemplo, o amendoim (40-43%), algodão (15%) e a soja (18%) que atualmente são utilizados na
produção comercial de biodiesel (Araujo, 2010).
A reação de transesterificação foi conduzida em meio alcalino a baixa temperatura,
tendo em vista que esse processo apresenta bom rendimento e alta seletividade. O metanol
previamente seco para eliminar traços de água, foi utilizado em excesso em função do caráter
reversível da reação de transesterificação. Todos os reagentes tinham alto grau de pureza de
maneira a evitar formação de produtos indesejáveis. Como a reação de transesterificação é
relativamente rápida (Ferrari, 2005), estipulamos um período de 2 h para a conversão próxima do
valor máximo a ésteres metílicos e acompanhou-se o progresso da reação por cromatografia em
camada delgada. A figura 01 mostra o produto final obtido onde pode-se ver a esquerda o
cromatograma do óleo e a direita o cromatograma após a reação. Neste pode ser visto dois spots,
um de mais alta polaridade que o óleo inicial (glicerina) e outro de menor polaridade que o óleo
inicial (o biodiesel)

Figura 01: Resultado final de CCD dos produtos finais da reação de transesterificação.
O monitoramento por CCD das frações obtidas do processo cromatográfico revelou que
as frações obtidas de 15 a 17, de 21 a 35 e 60 a 84 apresentavam características de substâncias puras
com o mesmo perfil cromatográfico, após revelação com iodo e luz ultravioleta 254 nm, como
mostra a figura 02. As frações F15-17, F21-35 e F60-84 se apresentaram como um óleo incolor com
viscosidades parecida com a do biodiesel original. As frações reunidas com suas respectivas massas
desse processo cromatográfico estão representadas na tabela 01. Em vermelho estão as frações que
estavam puras como mostrado na figura 2. A massa inicial cromatografada foi de 500mg e a massa
recuperada foi de 425,1 mg indicando uma boa recuperação (85 %) em produtos separados.
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Figura 02: Monitoramento por CCD das frações obtidas da coluna cromatográfica
Tabela 01: Massas das frações reunidas do processo cromatográfico
Frações reunidas

Massa (mg)

F0-5

27

F6-14

25,4

F15-17

75,1

F18-20

60,7

F21-35

45,2

F36-59

60,7

F60-84

131

Total

425,1

Os espectros na região do ultravioleta das frações F21-35 e F60-84 apresentaram três bandas na
região de 250 a 280 nm que são características de ésteres trienólicos conjugados (Davi, 2003),
enquanto a fração F15-17 apresentou um espectro característico de éster de cadeia saturada, como
pode ser observado na figura 03. Os espectros de infravermelho das frações F15-17 e F21-35
apresentaram bandas características de ésteres, como pode ser observados nos estiramentos C=O em
1744 e 1741 cm-1. Ainda foram observadas três bandas em 940, 965 e 993 cm-1 correspondente a
deformação C−H de trienos conjugados no espectro de infravermelho da fração F21-35, o que
confirma a existência de insaturações na estrutura do éster. O espectro FT-IR da fração F60-84
apresentou duas bandas em 1717 e 1743 cm-1 característica de estiramento CO de carbonila
cetônica alifática e de ésteres. Outras bandas encontradas em 934, 966 e 993 cm -1 confirma a
existência de insaturações na estrutura, indicando o isolamento do éster metílico do ácido licânico.
Na figura 03 estão representados os espectros na região do UV-Visivel e na figura 4 os espectros de
FT-IR das frações F15-17, F21-35 F60-84 com o resumo das bandas encontradas nos espectros de FT-IR
e UV descritas na tabela 02.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

273

Figura 03- Espectros de UV-Visivel das frações 17, 27 e 77 respectivamente da esquerda
para a direita.

Figura 04- Espectros de FT-IR da reunião das frações F15-17, F21-35 e F60-84 respectivamente
da esquerda para a direita.
Tabela 02- bandas de identificação em FTIR e UV-vísivel das diversas frações.
Bandas IR
Frações

F15-17

F21-35

F60-84

(cm-1)

Atribuições

723

Deformação C−H alifático

2853-3000

Estiramento C−H alifático

1744

Estiramento C=O de ésteres

940, 965, e 993

Deformação =C-H de trieno conjugado

1741

Estiramento C=O de ésteres

934, 966 e 993

Deformação =C-H de trieno conjugado

2857-3016

Estiramento C−H alifático

1717 e 1743

Estiramento C=O de cetona e ésteres

Bandas UV λ,max (nm)
202 nm

260, 269 e 275

262, 269 e 280

Foram obtidos dois tipos de óleos neste trabalho, um de coloração mais clara e outro
com um tom mais escuro, ambos foram analisados físico-quimicamente a fim de saber qual seria o
mais adequado para se fazer a síntese do biodiesel. As sementes que apresentaram óleo de coloração
mais escura foram postas para secar em estufa a uma temperatura de 100º C por 4 horas, já as
sementes que apresentaram óleo mais claro foram postas pra secar ao ar livre a uma temperatura de
25º C por uma semana. Para que a reação de transesterificação seja realizada há a necessidade de se
analisar as suas propriedades físico-químicas, pois esta reação pode ser influenciada por
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propriedades indesejáveis do óleo e/ou gordura estudada, o que dificulta o processo de obtenção do
biodiesel, além de produzir um produto de má qualidade. O intuito de analisar as características
físico-químicas da matéria prima estudada é de verificar se as mesmas podem ser utilizadas e/ou
determinar as condições de síntese, adaptando-a a matéria prima, podendo ser utilizado outro tipo,
ou diferentes quantidades de álcool ou catalisador. Bem como modificar outros fatores, como tempo
de reação e temperatura. Após a caracterização de ambos os óleos, verificou-se apenas uma
alteração significativa nas propriedades, o óleo escuro apresenta acidez maior que o óleo claro,
indicando que o tempo de secagem a temperatura elevada aumenta o índice de acidez e ácidos
graxos livres na amostra. As demais propriedades apresentaram valores parecidos ou com variações
pequenas. Desta forma, por apresentar acidez menor (facilita as condições da síntese), o óleo
escolhido para se produzir o biodiesel estudado foi o de cor clara. Na tabela 03 podemos ver os
resultados obtidos na caracterização dos óleos e biodiesel e os resultados que motivaram a escolha
do óleo claro.
Tabela 03: Resultados obtidos na caracterização do óleo e biodiesel de Oiticica.

Material

Óleo
claro
Óleo
escuro
Biodiesel

AGL
(%)

Propriedade analisada
IS
II
D
(mgKOH/g
(g de
(g/dm³)
)
Iodo/g)
162,41
43,58
949

IA
(mgKOH
/g)
1,526

0,421

1,922

0,768

163,86

44,56

0,183

-

53,16

18,06

T
(mN/m)

AS
(%)

37,2

0,0

949

37,4

0,0

1099,6

34,86

0,0

Comparando os resultados do óleo usado com os obtidos no biodiesel e considerando que os
resultados deste são fortemente influenciados pelos resultados daqueles, podemos observar que
algumas propriedades mostram resultados inesperados. Isto aparece por ex. na densidade que
deveria apresentar, como na maioria dos trabalhos da literatura (Santos, 2010; Melo et all, 2009;
Souza et all, 2010; Souza et all, 2009), valor menor que as obtidas para o óleo já que a
transesterificação diminuía possibilidade de formação de ligações cruzadas. Deve-se ressaltar que
esta medida foi realizada inicialmente usando o densimetro e depois repetida usando um picnômetro
e apresentou o mesmo resultado com os dois métodos. Também aparece nos resultados do índice de
iodo que diminui, sendo que teoricamente a reação de transesterificação não alteraria o número de
ligações duplas e, portanto, não alteraria o índice de iodos. Este resultado de diminuição do índice
de iodo é confirmado pelo índice de saponificação, sendo que a diminuição do índice de
saponificação indica que está havendo um aumento da massa molar das cadeias dos ésteres
metílicos presentes no biodiesel. A tensão superficial também aumenta contrariando a diminuição
da possibilidade de formação de ligações secundárias proporcionada pela transesterificação. Estes
resultados inesperados indicam que o biodiesel sofreu reações químicas durante o seu período de
estocagem antes da realização das medidas (aproximadamente 4 meses). Isto foi indiretamente
confirmado pela observação do óleo que também foi estocado e mostrou um intenso processo de
entrecruzamento neste período como pode ser visto na figura 05. Observe que o óleo claro com o
qual foi feito a síntese do biodiesel está completamente entrecruzado com parte do material já no
estado sólido. Esta característica que provavelmente é transferida para o biodiesel é que aumenta a
densidade e diminui os valores dos índices de saponificação e iodo constatados nas medidas.
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Figura 05- Óleos Usados no trabalho após o período de estocagem a temperatura ambiente.
As propriedades acidez e água e sedimentos, tanto para os óleos como para o biodiesel estão
dentro do esperado (Brasil, 2008).
Com respeito à legislação os resultados de acidez, água e sedimentos estão dentro do
permitido e o resultado de densidade está acima do permitido.
Devemos também ressaltar que o aumento do valor da tensão superficial é prejudicial ao
funcionamento do motor como indicado por outros trabalhos e autores (Santos, 2010)
CONCLUSÕES
Com base nos resultados pode-se concluir que:
1- É possível isolar, caracterizar e produzir biodiesel com o ácido licânico e com o óleo
bruto de oiticica.
2- O biodiesel produzido sofre entrecruzamento a temperatura ambiente e tem suas
características alteradas, sendo que a densidade fica acima do permitido para
comercialização pela ANP.
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Síntese e estudo das propriedades magnéticas de nanopartículas com estrutura de tricamada
CoFe2O4/FeO/Fe-Co
Antônia Veruska Benevides Pinheiro1, Ozivam Lopes de Aquino Conceição2, Ana Lúcia Gurgel3,
Vladson Beserra Galdino4, João Maria Soares5
RESUMO: O processo de reação por coordenação iônica foi utilizado para sintetizar amostras precursoras compostas
por nanopartículas de ferrita de cobalto superpamagnéticas (SPM) com tamanho médio de 5 nm. Estes pós foram
tratados termicamente, simultaneamente, em atmosfera de H 2 e ambiente na temperatura de 300 oC. Os pós foram
analisados por difração de raios-X, onde foi observado a formação de 3 fases cristalinas: CoFe 2O4, FeO e Fe-Co.
Devido às condições de preparação, temos a formação de nanopartículas com estrutura de tricamada, CoFe 2O4/FeO/FeCo. Refinamento Rietveld dos Difratogramas de Raios-X (DRX) mostram que os núcleos das nanopartículas têm
diâmetros médios entre 3-4 nm. Resultados de espectroscopia Mössbauer, a temperatura ambiente, comprovam a
presença das fases CoFe2O4, FeO e Fe-Co. Os espectros são formados por dois dubletos, que representam a contribuição
SPM do núcleo e a camada formada por wüstita, e um sexteto, referente à camada formada por Fe-Co. Medidas de
ciclos de histerese magnética, em baixa temperatura, mostram que essas nanopartículas apresentam um deslocamento na
vertical e o efeito de Exchange-bias. Estes efeitos devem-se ao acoplamento das três fases magnéticas:
ferrimagnética/antiferromagnética/ferromagnética. Os plots de Henkel e curvas δm foram usados para estudar as
interações magnéticas entre/inter estas nanopartículas. As análises de δm mostram que a natureza dessas interações são
dipolares e exchange.

PALAVRAS-CHAVE: Exchange-bias; Ferrita de cobalto; Nanopartículas; Tricamada.
INTRODUÇÃO
Nanopartículas magnéticas de núcleo/camada altamente cristalinas com materiais
magnéticos duros e moles apresentam um grande potencial para aplicações tecnológicas, tais como
ímãs permanentes de alto desempenho e dispositivos de armazenamento de dados. De acordo com a
teoria de exchange-spring [1 e 2] é possível se obter um nanocompósito magnético core/shell
composto por materiais magnéticos duros e moles, onde a fase magnética dura proporciona uma alta
coercividade e a fase magnética mole uma alta magnetização de saturação que combinadas podem
produzir ímãs permanentes com grande produto de energia [3 e 4]. Alguns trabalhos nessa vertente
[5 e 6], produziram nanocompósito núcleo-camada compostos de CoFe2O4/CoFe2, onde a fase
magneticamente dura é a ferrita de cobalto (CoFe2O4) e a fase magneticamente mole a liga CoFe2.
Neste trabalho nós estudamos a natureza das interações magnéticas em nanocompósito
magnético composto por uma tricamada: CoFe2O4/FeO/Fe-Co, CoFe2O4 é um ferrimagnético de alta
anisotropia (Keff ≈ 4x106 erg/cm3) , CoFe2 é uma liga metálica ferromagnética com alto valor de
magnetização de saturação (MS ≈ 235 emu/g), além do óxido de ferro, FeO, que é um
antiferromagnético (TN ≈ 198 K).
Medidas de ciclos de histerese magnéticos, em baixa temperatura, mostram que essas
nanopartículas apresentam o efeito de Exchange-bias. Este efeito deve-se ao acoplamento do núcleo
ferrimagnético com a camada antiferromagnética e ferromagnética, respectivamente.
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MATERIAL E MÉTODOS
Os nanocompósitos CoFe2O4/FeO/Fe-Co foram obtidos a partir de um pó
precursor CoFe2O4 monofásica preparada pelo processo de reação por coordenação iônioa (RCI)
[7]. O processo RCI utilizado para preparação dos precursores consiste numa solução de um
polímero, com grupos ligantes que podem complexar íons metálicos. Esse processo foi realizado
com uma solução de partida composta por um biopolímero chamado Quitosana, ao qual foi
adicionado nitratos de ferro nanohidratado (Fe(NO 3)3 9H2 O) e nitrato de cobalto hexahidratado
(Co(NO3)2.6H2O), e adicionando a solução, o surfactante Tween 20 e o glutardialdeído. Os nitratos
foram misturados na solução em uma proporção de 2Fe:Co.
A fase ferromagnética Co-Fe foi obtida por redução do pó precursor CoFe2O4 sob um
fluxo de hidrogênio (H2) na temperatura de 300ºC. O surgimento da fase metálica
é formada quando os átomos de oxigênio são removidos da estrutura cristalina da ferrita de
cobalto. Esse procedimento garante que as interações de troca entre os spins das fases
magneticamente mole e dura ocorram dentro de distâncias da ordem do parâmetro de rede.
A reação de redução ocorrida na ferrita cobalto é CoFe 2O4 +4H2 → CoFe2+4H2O. O surgimento da
fase anteferromagnética, ocorre quando o fluxo de H2 é desligado no meio da redução do precursor,
passando um certo tempo desligado e depois retornando a ligar o fluxo, continuando, assim, o
processo de redução.
A caracterização estrutural das amostras foram feitas com o difratômetro da Rigaku
modelo Miniflex II, com fonte de radiação CuKα, que tem comprimento de onda de 1,5418Å. 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 com um
espectrômetro Mössbauer com fonte de 57Co: Rh e atividade de 50 mCi.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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gura 1 - Resultado de difração de raios-X das
amostras.

A caracterização estrutural foi realizada
através da difração de raios-X. Difratogramas de
raios-X são mostrados na Figura 1, para amostra do
pó precursosr de CoFe2O4 e para as amostras
reduzidas. É importante mencionar que fomos
capazes de indexar todos os picos para as fases
CoFe2O4, Co-Fe e FeO.
A partir dos difratogramas fizemos o
refinamento Rietveld de cada uma das amostras com
o auxílio do programa MAUD (Material Analysis
Using Difraction). Utilizamos no refinamento destas
amostras a simetria cúbica e o grupo espacial Fd3m:1 para CoFe2O4, para a fase Co-Fe utilizamos a
simetria cúbica e o grupo espacial Pm-3m e para o
FeO a simetria cúbica e o grupo espacial Fm-3m.
Como podemos observar as três fases cristalinas
possuem a simetria cúbica, portanto, são
cristalograficamente compatíveis que permite a
formação da estrutura de tricamadas. A partir dos
refinamentos destas amostras obtemos o diâmetro
médio para a ferrita de cobalto assim como a fração
de volume relativo de cada fase (ver tabela 1).
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Tabela 1- Diâmetro médio para CoFe2O4 (DCFO) e fração de volume relativo obtido
por análise Rietveld.
Sample
DCFO (nm)
Wt CoFe2O4 (%)
Wt FeO (%)
Wt Fe-Co (%)
AM0
3,4
100
AM1
2,1
42,4
43,0
14,6
AM2
1,8
42,7
38,2
19,1
AM3
1,5
43,3
18,1
38,6

100
AM3

99
100
AM2

Transmissão(%)

A caracterização magnética foi realizada
pelas medidas de Espectroscopia Mössbauer e
Magnetometria de Amostra Vibrante.
Os resultados de Espectroscopia
Mössbauer a temperatura ambiente apresentam três
subespectros, dois dubletos mostrando a interação
entre o gradiente de campo elétrico e o momento
quadrupolar nuclear, e um sexteto refletindo a
interação Zeeman entre o campo magnético
hiperfino e o momento magnético nuclear.
As partículas foram classificadas de
acordo com o tipo de espectro Mössbauer
observados a temperatura ambiente, considerando a
área de absorção relativa (AAR) nos espectros. Um
dos dubletos está relacionado às partículas de ferrita
de cobalto o qual foram tidas como
superpamagnéticas, estando de acordo com a
literatura [8], o outro dubleto referencia a camada
formada por wüstita, e o sexteto a fase Co-Fe
indicando uma fase magneticamente bloqueada,
como pode ser visto na Figura 2.
A tabela 2 mostra os parâmetros
obtidos pelos ajustes dos espectros Mössbauer. O
campo magnético hiperfino para os nanocompósitos
é da ordem de 350 kOe.
Podemos ver na figura 2 e na tabela 2
que a amostra AM0 é superparamagnética a
temperatura ambiente, o que podemos comprovar
com as medidas de zero-field-cooling (ZFC) e fieldcooling (FC) (Figura 3) para a amostra precursora. A
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Figura 2- Resultado de Espectroscopia Mössbauer a
temperatura ambiente.

Tabela 2- Parâmetros obtidos
pelos ajustes dos espectros Mössbauer.
Amostra P-RAA(1) M-RAA(2) Hhf (T)
(%)
(%)
AM0
100
15,57
35,87
AM1
63,67
20,76
21,11
35,77
AM2
59,16
19,73
44,37
35,65
AM3
26,55
29,08

(1)
ISBN: 978-85-7621-031-3

área de absorção relativa da fase não-magnética

(2) área de absorção relativa da fase magnética

Anais do VII SIC

280

partir do máximo da curva ZFC obtemos a temperatura de bloqueio, TB = 144 K. Podemos calcular
o diâmetro da partícula usando a equação
 150TB k B 
d= 

πK



1/ 3

(1)

Magnetização (emu/g)

onde kB = 1,38 x 10-23 J/K é a constante de Boltzmann, K = 2,1 x 105 J/m3 é a constante de
anisotropia da ferrita de cobalto. Substituindo esses valores na equação (1) encontramos d = 3,6 nm.
Este valor concorda com o diâmetro médio obtido por difração de raios-X (DCFO = 3,4 nm).
A Figura 4 mostra os resultados de
magnetização em função do campo magnético à
0,060
temperatura ambiente para os nanocompósitos com
100 Oe
0,055
ZFC
fração de volume diferente da fase Co-Fe. Para a
FC
0,050
amostra AM1 a coercividade (Hc) determinada a
0,045
partir dos dados do ciclo de histerese foi de 0,508
0,040
kOe enquanto a magnetização saturação (Ms) e a
0,035
remanente (Mr) foram 16,0 e 5,2 emu/g,
0,030
respectivamente. Para a amostra AM2 a
coercividade é 0,548 kOe e Ms= 17,5 emu/g e Mr=6,6
0,025
emu/g, a amostra AM3 Hc= 0,565 kOe, Ms= 35,4
0,020
emu/g e Mr= 13,8 emu/g. Pode-se observar que
0
50
100
150
200
250
300
350
Temperatura (K)
enquanto Ms aumenta, o Hc permanece praticamente
Fi
constante. A presença da coercividade nas amostras
gura
3
–
Medidas
de
ZFC
e
FC
da
amostra
está relacionada com a fase magneticamente dura,
uma vez que a ferrita de cobalto e o óxido de precursora.
cobalto são superparamagnético a temperatura
ambiente.
O método usual para medir os tipos de
AM1
AM2
interações entre partículas magnéticas é baseado nos
AM3
chamados gráficos de Henkel e curva δm. A partir da
relação de Wohlfarth, Md(H)=1-2Mr(H) [9], pode-se
definir um δm, δm = Md(H)-1+2Mr(H), [10], onde Md é
a magnetização desmagnetizante e Mr é a magnetização
de remanência. A Figura 5 mostra os gráficos de δm
em função do campo magnético aplicado para as três
amostras do nanocompósito. Como podemos ver que as
Campo Magnético (kOe)
três amostras apresentam valores para δ M tanto
positivos quanto negativos [11], indicando a presença Figura 4 – Magnetização em função do campo
de interações de troca e interações magnetostáticas. magnético a temperatura ambiente para os
Picos positivos sugerem que a interação interpartículas nanocompósitos.
suporta o estado magnetizado, e a interação
acoplamento de troca é dominante, e picos negativos
AM1
AM2
sugerem que a interação interpartículas promove um
AM3
estado desmagnetizado, e nestes casos a interação
magnetostática é dominante [12].
O acoplamento do núcleo ferrimagnético
com a camada antiferromagnética e ferromagnética,
respectivamente, é investigado em baixa temperatura
pelas medidas de magnetização resfriando a amostra
sem campo (ZFC) e com campo (FC).
40

Magnetização (emu/g)

30
20
10

0

-10
-20
-30
-40

-15

-10

-5

0

5

10

15

0,12

0,06

r

δ m ( = m -1+2m )

0,09

d

0,03

0,00

-0,03

-0,06

-0,09

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Campo Magnético (kOe)
ISBN: 978-85-7621-031-3

Figura 5 – Gráficos δM em função do campo
magnético aplicado para os nanocompósitos.
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Magnetização (emu/g)

A Figura 6 mostra os ciclos de histerese FC resfriada com campo (H FC) positivo e
negativo de 11kOe e ciclos de histerese ZFC para a amostra AM1 (com 43% de wüstita). De acordo
com a figura 6, essa amostra apresenta o efeito de Exchange-bias, com um deslocamento horizontal
ao longo do eixo do campo magnético e deslocamento vertical ao longo do eixo de magnetização,
no ciclo de histerese FC em relação ao ciclo de histerese ZFC. Este efeito aparece quando a amostra
é resfriada, a partir de uma temperatura maior do que a temperatura de Néel (TN) do
antiferromagneto e menor que a temperatura de Curie (TC) do ferromagneto, na presença de um
campo magnético aplicado.
O deslocamento na horizontal no ciclo de histerese é definido por um campo de
exchange-bias, Hexch=|(H+ + H-)/2|, onde H+ e H- são os pontos de intersecção no eixo dos campos
para valores positivos e negativos, respectivamente. O
ciclo de histerese FC é deslocado com um campo de
20
exchange-bias de 1,16 kOe. A presença de Hexch é
10K (1kOe)
15
explicado pela existência de uma forte interação
10K (ZFC)
10K (-1kOe)
interna na interface de wüstita/Co-Fe. O campo de
10
coercividade é dado por Hc=( H+ - H- )/2 foi também
5
obtidos para ambos os casos, o ZFC com o valor de
0
1,98 kOe e um valor consideravelmente mais elevado
de 2,26 kOe para FC.
-5
O deslocamento vertical ao longo do eixo
-10
de magnetização (Mrshif) indica um acoplamento
-15
ferromagnético dominante entre os spins fixos
-20
descompensados e a magnetização [13 e 14].
-15
-10
-5
0
5
10
15
A fim de explorar a origem do Hexch com a
Campo Magnético (kOe)
dependência da temperatura, foram feitas histereses
para a amostra AM1 resfriada com HFC de 11kOe, para Figura 6 - Magnetização em função do campo
temperaturas de 10, 30, 50, 100, 200 e 300K (Figura magnético para a amostra AM1 resfriada com campo
7). A inserção na Figura 7 mostra a região expandida de 11kOe, -11kOe e sem campo à temperatura de
10K.
em torno da origem, a fim de mostrar o deslocamento
tanto na coercividade quanto na remanência.
As dependências do Hexch e Hc com a temperatura são mostradas na Figura 8. Conforme
apresentado na Figura 8, Hexch diminui com o aumento da temperatura e desaparece em cerca de
200K. Esta temperatura de bloqueio é igual à temperatura de Néel (TN ) de FeO (para FeO, TN = 198
K).
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Figura 7 - Magnetização em função do campo magnético para a amostra AM1 resfriada com campo de 11kOe, para
temperaturas de 10, 30, 50, 100, 200 e 300K. A inserção na figura mostra a região expandida em torno da origem, a fim
de mostrar o deslocamento tanto na coercividade quanto na remanência.

A dependência de Mrshif com a temperatura é mostrada na Figura 9. O comportamento
de Mrshif é semelhante à Hexch, ou seja, diminui com o aumento da temperatura e desaparece em
cerca de 200K.
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Figura 8 – Gráfico da dependência da
temperatura com HC e Hexch.

Figura 9 – Gráfico da dependência da
temperatura com Mr

CONCLUSÃO
As amostras dos nanocompósitos CoFe2O4/FeO/Fe-Co foram preparadas por uma reação de
redução de CoFe2O4, em atmosfera de H2 e ambiente na temperatura de 300oC. Os pós foram
analisados por difração de raios-X, onde foi observado a formação de 3 fases cristalinas: CoFe 2O4,
FeO e Fe-Co. Devido às condições de preparação e as simetrias cristalinas compatíveis, temos a
formação de nanopartículas com estrutura de tricamada, CoFe2O4//FeO/Fe-Co. Resultados de
espectroscopia Mössbauer, a temperatura ambiente, comprovam a presença das fases CoFe 2O4, FeO
e Fe-Co. Medidas de ciclos de histerese magnético, em baixa temperatura, mostram que essas
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nanopartículas apresentam o efeito de Exchange-bias. Este efeito deve-se ao acoplamento do núcleo
ferrimagnético com a camada antiferromagnética e ferromagnética, respectivamente. As interações
interpartículas foram estudadas usando gráficos δm, os quais mostram uma competição entre as
interações de troca e interações magnetostáticas.
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TEORIAS F(R) DE GRAVIDADE NO FORMALISMO MÉTRICO
Vanessa Amaral de França1; Fábio Cabral Carvalho2.

RESUMO: Atualmente o Universo está passando por uma fase de expansão acelerada.
No contexto da relatividade geral, só conseguimos explicar esta aceleração introduzindo
formas exóticas de matéria e energia, como por exemplo, a energia escura. Esta
componente exótica viola princípios físicos essenciais como condições de energia, tem a
pressão negativa e possui natureza física ainda desconhecida. No entanto, esta não é a
única abordagem viável capaz de explicar esta aceleração. Neste trabalho discutiremos
uma nova abordagem, recentemente muito estudada na literatura, que consiste em
substituir a relatividade geral por uma teoria de gravidade modificada, conhecida como
teoria de gravidade f(R). Investigamos, sob a luz desta teoria, a evolução de um
universo homogêneo e isotrópico no contexto do formalismo métrico. Investigamos,
neste trabalho, teorias que são cosmologicamente viáveis, no sentido de reproduzir as
fases da evolução cosmológica e serem compatíveis com os diferentes tipos de dados
disponíveis atualmente. Se esta abordagem estiver correta, a aceleração atual do
universo terá origem totalmente geométrica.
PALAVRAS-CHAVE: cosmologia; aceleração do universo; gravidade f(R).

INTRODUÇÃO
O modelo cosmológico padrão (λCDM), ou modelo do Big Bang quente,
descreve a evolução do Universo de 1/100 segundos após a explosão inicial até os dias
atuais. Esse modelo está baseado numa suposição simples, conhecida como princípio
cosmológico, que assegura que o Universo apresenta as mesmas características em todas
as direções de todos os pontos do espaço, i.e., é homogêneo e isotrópico. A principal
evidência do princípio cosmológico é a uniformidade observada da radiação cósmica de
fundo. O modelo λCDM tem como base a teoria da relatividade geral de Einstein.
Estamos nos aproximando dos cem anos da introdução da Relatividade Geral (RG),
formulada em 1915. É fato que questões relacionadas com as suas limitações estão se
tornando cada vez mais pertinentes. No entanto, independente das razões
contemporâneas para contestar uma teoria tão bem sucedida como a teoria de Einstein,
vale ressaltar que levou apenas quatro anos após a sua introdução para as pessoas
começarem a questionar o seu estatuto único entre as teorias da gravitação. De fato, já
em 1919, Weyl propôs modificações da teoria, incluindo invariantes de ordem superior
na ação (SOTIRIOU, 2010).
Estas primeiras tentativas foram provocadas principalmente pela curiosidade
científica além do desejo de questionar e, portanto, entender a teoria, então
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recentemente proposto. É muito simples perceber que qualquer modificação complica a
ação e, consequentemente, as equações de campo. Torna-se, portanto, necessário ter
uma forte motivação teórica e/ou experimental para propor mudanças na RG
(STAROBINSKY, 1980).
Embora o modelo cosmológico padrão espacialmente plano (λCDM) possa
explicar a aceleração cósmica, o valor observado no termo da constante cosmológica é
bem menor do que qualquer outra escala de energia conhecida na física. E em particular
não é estável, então consequentemente é natural buscarmos modelos não-estacionários
de "energia escura"(DE) (CHIBA, 2007).
A gravidade f(R) é um desses modelos dinâmicos de DE no qual a ação de
Einstein-Hilbert é generalizada e modificada para incorporar a nova função do escalar
de Ricci, f(R). Ela contém uma nova escala de graus de liberdade, e a existência de um
grau de liberdade adicional impõe várias condições para definir formas viáveis de f(R)
para R>>R0 :
∣ f' R − 1∣<<1,

∣ f R − R∣<< R,

Rf '' R <<1,

onde a primeira derivada está relacionada ao argumento R e R 0 presente na curvatura de
Ricci. Embora f(R) deva satisfazer condições estáveis:
f '' R

0,

f' R

0.

Estas condições proporcionam uma alternativa ao modelo λCDM. Neste
trabalho, estudamos o limite phantom que cruza barreira w<-1 em redshifts
intermediários z ≤ 1 para o background do espaço-tempo métrico (MOTOHASHI,
2011) .

MATERIAL E MÉTODOS
O projeto foi desenvolvido no período de agosto de 2010 a julho de 2011. A
metodologia de trabalho consiste da realização de seminários regulares dentro do grupo
de Astrofísica e Cosmologia abertos ao público e de discussões reservadas entre os
membros do grupo. Em nosso trabalho utilizamos os dados da radiação cósmica de
fundo disponibilizados pelo satélite WMAP e realizamos testes estatísticos construídos
na lihguagem de programação c++. Utilizamos a linguagem LATEX para confeccionar
nossos trabalhos para apresentações em congressos e escrever artigos, visto que além de
ser a linguagem mais utilizada na Física, é obrigatória na revistas científicas
internacionais da área.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Inicialmente veremos o modelo cosmológico padrão, onde o elemento de linha
para um espaço-tempo consistente com o princípio cosmológico pode ser escrito na
forma:

ds 2 =c2 dt 2− a 2 t dl 2 ,
2
onde t é o tempo físico, a t é um fator de escala, e dl representa o elemento de
linha sobre o espaço tridimensional de curvatura constante. Em coordenadas esféricas,
temos:

dl 2=

dr 2
+r 2 dθ+sen2 θdφ ,
2
1− kr

onde a constante de curvatura k determina a geometria espacial do Universo:
k> 0, esférico
k= 0, plano
k<0, hiperbólico

Figura 1: Geometria do Universo

(http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef008/arquivos/fcosmo/fcosmo2.html )
Segundo dados observacionais recentes de radiação cósmica de fundo em micro-ondas,
k=0, ou seja, o Universo é espacialmente plano.
Precisamos calcular diversas quantidades geométricas para estudarmos a
dinâmica do Universo. Inicialmente vamos deduzir as chamadas conexões, que
representam uma medida do quanto um dado referencial não é inercial. Sabe-se que nos
referenciais inerciais as conexões são sempre iguais à zero. A fórmula geral das
conexões é dada por:
μ
Γ νκ
=

Para a métrica

g μν

1 μλ
g ∂ κ g λν ∂ λ g λκ − ∂ λ g νκ ,
2

as componentes não-nulas são:
0
ij =a ȧ δ ij

ȧ
δ
a ij
i
i
jl =k g jl x
i
0j=
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onde ȧ é a derivada do fator de escala em relação ao tempo. Precisamos agora calcular
as componentes do tensor de Ricci representado por R μν . A fórmula geral para as
componentes do tensor de Ricci é:

λ
R μν = ∂ ν Γ λλμ − ∂ λ Γ μν
+Γ λμγ Γ γνλ− Γ λμν Γ γλγ

Resumidamente, as componentes não-nulas do tensor de Ricci são:
R00 = 3
Ri0 = 0

ä
a

Rij = − 2 ȧ 2 a ä δ ij

Usando as componentes do tensor de Ricci, podemos chegar então ao escalar de Ricci
R, que pode ser calculado a partir da expressão:
R=g μν R μν =R μμ ,

obtemos o resulta:
R=− 6

[

ä
a

ȧ
a

2

]

onde ä é a derivada segunda do fator de escala em relação ao tempo. Devido a
homogeneidade e isotropia do Universo, o tensor energia-momento T μν para o
conteúdo de matéria no espaço-tempo de FRW tem a forma de um fluido perfeito, isto é

T μν = ρ+p u μ u ν +pg μν ,
μ
onde a densidade de energia ρ e a pressão p são funções do tempo somente, e u é a
μ
4-velocidade de matéria “co-móvel”, isto é, u = (c, 0, 0, 0).

A ação de Einstein-Hilbert em relatividade geral é a ação que produz o campo de
equações de Einstein através do princípio de mínima ação. A ação é dada como:
S=

1
∫ d4 x − g R.
2

A partir de todos esses resultados vistos acima, variamos a ação e obtemos as equações
de campo de Einstein,
R μν −

1
g R=8π GT μν ,
2 μν

que fornecem então as seguintes equações dinâmicas para a(t):
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2

ȧ
8πGρ c 2 k
=
− 2 ,
a
3
a

e
2

ä
a

2

ȧ
c2 k
= − 8π Gc2− 2 ,
a
a

Combinado as duas equações acima obtemos
ä
4πG
=−
ρ+3p .
a
3

Há várias consequências óbvias e imediatas destas equações. Devido ao fato de
que ρ>0 e p  0 , temos que ä≤ 0 . Isto significa que a=cte não é uma solução das
equações. O Universo, portanto, deve esta se expandindo ( ȧ≥ 0 ) ou se contraindo
( ȧ≤ 0 ). Retornando às equações de movimento, multiplicamos a equação
2

ȧ
8πGρ c 2 k
=
− 2 ,
a
3
a
2
por a e diferenciamos com respeito a

t

. Assim temos que:

6a ä= 8 G ˙ a 2 2 a ȧ ,

Vamos eliminar ä usando a equação
ä
4πG
=−
ρ+3p ,
a
3

obtemos:
ρ̇ 3 ρ+p

ȧ
= 0.
a

Esta é a equação de conservação que garante que o conteúdo de energia do Universo é
conservado (ALCANIZ,2006).

GRAVIDADE f(R)
A modificação mais simples do modelo gravitacional de Einstein é uma teoria
que faça correções de ordem superior na RG. A generalização mais simples e natural
que é possível propor é uma teoria f(R) de gravidade cuja ação é dada por
(CARVALHO, 2008a):
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1
∫ d4 x − g f R
2

onde k=8πG , G é a constante gravitacional, g é o determinante do tensor métrico
g≡∣g μν∣ e f(R) é uma função do escalar de curvatura de Ricci.
Se incluirmos o conteúdo de matéria, termos a seguinte ação (CARVALHO,
2008b):
S=

1
∫ d 4 x − g f R +S m ,
16 πG

com

[

f R =R+λRs 1

R2
R 2s

−n

]

−1 ,

onde n, λ e Rs são parâmetros do modelo e Sm é a ação de matéria (STAROBINSKY,
2007). Podemos derivar as equações de campo da ação acima e reescrevê-las como
R μν −

8π GT νμ

DE

1 μ
δ R=− 8πG T μν m +T νμ
2 ν

≡ F − 1 R νμ−

1
f − R δ μν
2

DE

,

∇ μ ∇ ν− δνμ g νμ ∇ μ ∇

ν

F

onde F R ≡ f' R . Trabalhando no espaço-tempo de Friedmann-Robertson-Walker
espacialmente plano com o fator de escala a(t), encontramos
3H2= 8πGρ− 3 F− 1 H 2

1
FR− f − 3H Ḟ ,
2

2 Ḣ = − 8πGρ− 2 F − 1 Ḣ − F̈

H Ḟ ,

onde H ≡ ȧ/a é o parâmetro de Hubble e ρ é a densidade de matéria e energia. Da
segunda forma de equação de movimento que citamos acima, podemos expressar a
densidade de energia efetiva e pressão da energia escura como
8πG

DE= −

3H Ṙ F'+3 H 2 Ḣ

F− 1 −

1
f−R ,
2

e
8πG ρ DE +P DE = 2 Ḣ F − 1 − H Ḟ F̈ ,
2
onde R=12 H 6 Ḣ . Definimos a DE através do parâmetro da equação de estado
ωDE pela relação ωDE ≡ P DE / ρ DE , e obtemos o resultado
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ω DE ≡

P DE
2 Ḣ F − 1 − H Ḟ F̈
=− 1
.
ρ DE
− 3H Ṙ F ' 3 H 2 Ḣ F − 1 − f − R /2

Para a condição inicial adequada correspondente à existência de inflação cósmica no
passado, f-R adquire um valor constante assintoticamente f-R=-λR em altos redshifts.
Neste regime, a evolução do Universo é a mesma que a obtida a partir da ação de
Einstein com uma constante cosmológica.

CONCLUSÃO
O problema da aceleração recente do Universo pode ser explicada por duas abordagens
completamente distintas. Na primeira a teoria gravitacional é preservada, neste caso a
relatividade geral de Einstein, e nós precisamos propor a existência de componentes
exóticas, como a energia escura, com propriedades físicas inesperadas e natureza
desconhecida. Nesta abordagem, o modelo cosmológico preferido pelos dados é o
modelo λCDM. Na segunda abordagem, é possível resolver o problema da aceleração
recente do Universo modificando a teoria gravitacional. De acordo com esta ideia, a
expansão acelerada recente do Universo tem uma explicação puramente geométrica.
Descobrimos que modelos viáveis de gravidade f(R) genericamente exibem um
comportamento phantom durante o estágio de domínio de matéria. A barreira phantom
ωDE = − 1 é ultrapassada em redshifts z ≤ 1 . Mais exatamente, este comportamento é
característico de todos os modelos f(R) que tem f '' R 0 e um comportamento
futuro estável e que se aproximam da gravidade de Einstein suficientemente rápido para
R>>R0, sob a condição de que a constante gravitacional G na representação de Einstein
das equações de campo é normalizada para o seu valor medido em experimentos de
laboratório (i.e., para R>>R0, também).
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TRADUTOR DE LIBRAS VIA WEB PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
Marlos Antônio dos Santos Lima1 ; Pedro Fernandes Ribeiro Neto2 ; Gracon Huttennberg Eliatan
Leite de Lima3; Ronnison Reges Vidal4
RESUMO: O Tradutor de LIBRAS (Linguagem Brasileira dos Sinais) via Web para Dispositivos Móveis é uma
aplicação desenvolvida para Tablets, Celulares e Palms que, após a captura e a análise de imagens, identifica sinais,
realizados pelos usuários, do alfabeto de LIBRAS. Processamento Digital de Imagens, Web Service e Inteligência
Computacional foram empregados. O processo de identificação das imagens é iniciado pela subtração de fundo,
implementada para dividir as imagens capturadas em dois subconjuntos: o fundo (background) e objetos de interesse
(foreground). Após essa divisão, a representação dos objetos de interesse é realizada utilizando uma técnica de descrição
de imagens conhecida como Cálculo de Momentos Invariantes. Em seguida, esses objetos são enviados ao servidor
web, analisados e classificados por meio de Inteligência Computacional. Ao final do processo, a letra do alfabeto
correspondente é obtida no dispositivo móvel. Para o desenvolvimento, o dispositivo móvel Nokia Internet Tablet N810
e a linguagem Python foram utilizados. Parte da solução que executa em um servidor web foi desenvolvida usando a
linguagem Java com XMLRPC (Chamada Remota de Processamento através de XML) por questões de capacidade de
processamento do dispositivo móvel.
PALAVRAS-CHAVE: Cálculo de Momentos Invariantes; LIBRAS; Objeto de interesse; PDI; Subtração de fundo.

INTRODUÇÃO
Atualmente, existe um grande número de pessoas no Brasil que possuem algum tipo de
deficiência. Segundo o IBGE (2008), 5,7 milhões de brasileiros portam, pelo menos, algum grau de
insuficiência auditiva. Para tais pessoas, a comunicação com os que não possuem esse tipo de
limitação, é um dos principais obstáculos. Devido ao preconceito e a dificuldade de interação
diversas complicações no crescimento intelectual e profissional dos deficientes são percebidas. O
instituto ainda destaca que: “Em três anos, o percentual de brasileiros de dez anos ou mais de idade
que acessaram ao menos uma vez a Internet pelo computador aumentou 75,3%, passando de 20,9%
para 34,8% das pessoas nessa faixa etária, ou 56 milhões de usuários, em 2008. No mesmo período,
a proporção dos que tinham telefone celular para uso pessoal passou de 36,6% para 53,8% da
população de dez anos ou mais de idade” (IBGE, 2008). Isso mostra que é bastante crescente o
número de indivíduos que tem acesso às tecnologias mais atuais. No entanto, determinados recursos
ainda são privilégios para aqueles que não portam deficiência auditiva, como, por exemplo, vídeos
sem legenda ou conversação em áudio. Dessa forma, podemos afirmar que os deficientes auditivos
sofrem exclusão digital em relação a alguns benefícios tecnológicos.
Diante desse contexto, uma aplicação para aparelhos móveis capaz de reconhecer gestos
de LIBRAS foi realizada. O Estudo de Caso escolhido sintetiza um ambiente de Chat nas quais
pessoas poderão se comunicar por texto digitado ou gestos traduzidos em letras. Os dispositivos
utilizados pelos deficientes devem possuir câmera e conexão web, uma vez que os sinais realizados
pelos usuários são interpretados na forma de imagens e, através da rede, a conversação ocorre. Com
isso, a conversação dos surdos é facilitada gerando inclusão digital e uma maior interação pessoal.
MATERIAL E MÉTODOS

1 Discente do Curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mail:
marlos.maur@gmail.com
2 Doutor em Engenharia Elétrica pela UFCG, docente do Curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e
Naturais, Campus Central, UERN. E-mail: pedrofernandes@uern.br
3 Mestre em Ciência da Computação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (2011), membro pesquisador do Grupo de
Engenharia de Software, Campus Central UERN. E-mail: graconlima@gmail.com
4 Mestrando em Ciência da Computação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Central UERN. E-mail:
ronnison.reges@gmail.com
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Os componentes utilizados durante o processo de desenvolvimento do projeto incluem:
 Notebook: processador dual core de 2 GHz, memória RAM de 3 giga bytes;
 Tablet Nokia N810: processador mono core de 400 MHz, memória RAM de 128
mega bytes, sistema operacional Maemo Linux (Distribuição Diablo);
 Ambiente de desenvolvimento integrado Netbeans 6.7;
 Roteador wireless;
 Linguagens Java e Python, na implementação do Servidor (computador
Desktop) e do cliente (Nokia Internet Tablet N810), respectivamente, e XML
para as chamadas remotas do procedimento de tradução.
 Bibliotecas Python adicionais: python2.5-imaging (biblioteca para manipulação
de imagens), python2.5-gstreamer-dev (pra acesso aos recursos de baixo nível da
câmera), python2.5-hildon (para criação de menus na interface da aplicação);
 Bibliotecas Java adicionais: XMLRPC do apache e WEKA;
A abordagem Cliente-Servidor foi escolhida porque se observou que a plataforma alvo
não oferece capacidade suficiente para execução de todas as rotinas escritas, devido a recursos
limitados e por não existir suporte ao WEKA5, uma vez que o mesmo foi desenvolvido em Java.
No dispositivo móvel, por meio da câmera, as imagens com os sinais de LIBRAS são
capturadas e enviadas ao Servidor. O N810, dispositivo escolhido, hospeda a aplicação Cliente.
Esse aparelho não possui máquina virtual Java nativa. Isso impossibilita o desenvolvimento da
aplicação nesta linguagem, uma vez que recursos de baixo nível, como a câmera, não podem ser
acessados. Desse modo, a opção feita foi pela linguagem Python, nativa do aparelho. No cliente é
executado o pré-processamento das imagens demarcando o objeto de interesse (gesto). Para isolar o
objeto de interesse foi necessário utilizar sempre duas capturas: uma sem o gesto imerso, e outra
com o gesto imerso. Depois disso são aplicados algoritmos de PDI, obtendo assim apenas a parte
interessante para a classificação.
Os procedimentos evolvidos no processamento das imagens englobam operações
matemáticas aplicadas às matrizes bidimensionais de pixels que são percorridas segundo a
orientação das coordenadas do plano cartesiano. Nos tópicos abaixo são descritos os passos:
transformação em escala de cinza, filtro da mediana, compensação de luminosidade e binarização
que resumem a subtração de fundo.
 Transformação em escala de cinza: com o intuído de reduzir o número de
instruções a serem cumpridas pelo processador, pois para representar uma informação,
nessa escala, é necessária apenas uma componente de cor. Então são extraídas as
informações RGB (nível de vermelho, verde e azul) de cada pixel da imagem, somados
e divididos por três, o resultado representa um pixel em escala de cinza.
 Filtro da mediana: usado para eliminar ruídos. Consiste em percorrer a imagem,
pixel a pixel, calculando a soma dos valores encontrados em uma janela de dimensões
3x3 e sobrepondo o valor do pixel do centro dessa janela pelo resultado da referida
soma dividido por nove.
 Compensação de luminosidade: método necessário, pois a maioria das câmeras
possui ajuste de branco em tempo real, então imagens capturadas em instantes
diferentes podem ter luminosidade desigual, podendo interferir no processo
subsequente. A compensação é feita analisando a média dos valores dos pixels de uma
pequena parte das duas imagens (canto superior direto), trata-se de uma janela 17x17
onde a mão do usuário não deve aparecer. A diferença dessas médias é subtraída em
todos os pixels da imagem que possuir maior média.
 Binarização: as duas imagens são percorridas simultaneamente, se a diferença entre
5 Waikato Environment for Knowledge Analysis: Uma coleção de algoritmos de aprendizagem de máquina para tarefas de mineração
de dados. Os algoritmos podem ser aplicados diretamente a um conjunto de dados ou chamados a partir de seu próprio código.
Contém ferramentas para os dados de pré-processamento, classificação, regressão, clustering, regras de associação, e visualização. É
também ideal para o desenvolvimento de novos sistemas de aprendizagem de máquina. Link: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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dois pixels da mesma posição for maior que um limiar definido, então o valor, naquela
posição é considerado informação do gesto inserido na imagem de fundo. Assim, uma
nova imagem é gerada contendo apenas o objeto de interesse. Trata-se de uma matriz de
pixels com apenas duas informações 0 ou 1, requerida pelo cálculo dos momentos.
Após isso, os objetos identificados são enviados ao Servidor. Nessa aplicação foi
instalado um serviço web responsável por classificar a informação repassada. Por meio de
Inteligência Computacional o gesto é classificado e o resultado é repassado em forma de caractere
(letra do alfabeto correspondente).
O servidor, por sua vez, descreve esse objeto por meio do Cálculo de Momentos
Invariantes. Os momentos são expressos por meio de valores numéricos calculados sobre uma
matriz. Eles servem para determinar a distribuição dos pixels numa imagem bidimensional
(SOUZA; PISTORI, 2005). A saída desse processo é um vetor, com sete números reais, avaliado
por três classificadores que compõem um sistema de votação, o resultado de cada classificador é
gerado com base em informações dos gestos de LIBRAS (26 letras e 10 dígitos) já conhecidos,
associados às consoantes e vogais do Alfabeto Português e os números de 0 a 9, armazenados em
um arquivo. Esses classificadores são oriundos da biblioteca WEKA. Dentre os muitos
classificadores foram escolhidos os três que apresentaram os melhores resultados para esse tipo de
operação (Lima, 2011): weka.classifiers.lazy.IB1, weka.classifiers.meta.RandomCommittee,
weka.classifiers.rules.NNge. Ao final da classificação obtém-se a letra, correspondente ao gesto,
reenviada ao cliente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Figura 1:

Com o estudo e testes realizados pôde-se modelar a arquitetura mostrada abaixo na

Figura 1: Arquitetura do Tradutor
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O tempo de execução para cada tradução foi de aproximadamente 18 segundos. Dentre as
dimensões suportadas pelo Tablet: 160x120, 320x240, 640x480, foi definida como padrão a menor
entre elas, com o intuito de reduzir a carga de processamento. No entanto, deve-se levar em conta
características do dispositivo como processador e memória reduzidos, barramento de baixa
velocidade ou características da linguagem Python que, por ser interpretada, pode possuir rotinas
ineficientes.
Para compensar tais limitações, adicionou-se uma opção nas configurações da aplicação
que dá escolha de onde poderá ser feito o procedimento de subtração de fundo, ou seja, se ficará no
cliente ou no servidor, ver Figura 2.

Figura 2: Screenshot da aplicação: menu de configuração.

No caso de todo o processamento ser realizado no servidor, as fotos capturadas são
enviadas como foram adquiridas. Dessa maneira, um ganho considerável no tempo de execução foi
verificado, diminuindo para 0,2 segundos. Vale ressaltar que as medições foram feitas ignorando a
latência da conexão.
O processo de tradução se mostrou satisfatório para imagens com qualidade regular ou
superior, como mostradas na Figura 3 (b), atingindo uma taxa de acerto de 90%. Constatou-se
também que a maior ocorrência de ruídos se dá quando a iluminação muda heterogeneamente, ou
seja, quando um local fica mais claro ou mais escuro que outro no ambiente, ou até mesmo na
presença de sombras, assim atrapalhando o processo de subtração de fundo, como mostra Figura 3
(d).
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a)

c)

b)

d)

Figura 3: Objetos de interesse obtidos por meio do processo de
subtração de fundo

CONCLUSÃO
Foi implementada uma aplicação capaz de executar em dispositivos com características
limitadas, quanto à bateria, memória e processamento, de forma satisfatória no que diz respeito à
extração do objeto de interesse, provendo a sua tradução de gestos de LIBRAS. Essa aplicação é
direcionada a qualquer dispositivo que possua o interpretador Python 2.5 ou 2.6, câmera integrada e
conexão a internet.
Os algoritmos de Processamento Digital de Imagens se mostraram eficazes no processo
de subtração de fundo para determinadas circunstâncias de iluminação no ambiente. A utilização de
imagens em escala de cinza pode ter sido um dos agravantes para o problema com a luz. Uma
abordagem com imagens em colorido pode ser experimentada para comparativo.
Contudo, o principal foco foi proporcionar, para pessoas com dificuldades auditivas, um
maior poder de conversação e inclusão digital, por meio de tecnologia acessível, popular e de baixo
custo.
Um novo passo para o projeto é buscar novas áreas onde a mobilidade possa colaborar,
como por exemplo: análises prévias para perícia forense ou mesmo na área de fotografia para
estudar os movimentos do corpo, expressões, emoções e sentimentos. Como trabalhos futuros,
podemos aplicar algoritmos para lidar não somente com imagens estáticas, mas também com fluxo
de vídeo, para flexibilizar a análise de fundo e abstrair o fato de capturar duas imagens para extrair
o objeto de interesse; programar outras versões da aplicação em outras linguagens e outros
dispositivos buscando ganho de desempenho; aplicar os métodos do tradutor em áreas como as que
foram citadas.
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UM MODELO DE MEDIAÇÃO BASEADO EM RECONCILIAÇÃO ONTOLÓGICA
PARA NEGOCIAÇÃO E MONITORAMENTO DE QUALIDADE DE SERVIÇO NA WEB
Irlan Arley Targino Moreira¹; Cláudia Maria Fernandes Ribeiro²
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo melhorar a descoberta e seleção de serviços web por mecanismos
inteligentes capazes de descobrir relações significativas entre operações, parâmetros e outras informações associadas
aos serviços. Apesar de toda a facilidade prometida pelos serviços semânticos, ainda existem pontos a serem
melhorados. Dentre eles, a heterogeneidade na descrição semântica dos serviços semânticos pelas diferentes formas e
linguagens de descrição de ontologias. Este projeto de pesquisa possui como principal objetivo a reconciliação
ontológica entre os serviços semânticos. A abordagem proposta é baseada na formalização de técnicas para essa
reconciliação.
PALAVRAS-CHAVE: Reconciliação ontológica; Serviços web; Web semântica.

INTRODUÇÃO
No surgimento da World Wide Web, os usuários podiam apenas receber informações.
Hoje, além de receberem, podem interagir com outras pessoas e sistemas web, tornando-se
transmissores gerando grande quantidade de informações. Publicar imagens, textos e vídeos, editar
planilhas, criar slides, realizar compras online e movimentações bancárias tornaram-se possíveis
facilitando a vida e gerando novas possibilidades que antes eram inimagináveis.
Novos negócios implementados a partir da oferta de serviços pela Web vão surgir
diariamente, impulsionando uma categoria diferenciada de empreendimentos, que muitos
identificam como pertencentes a uma "Nova Economia" (BAX e LEAL, 2001).
Um serviço Web é uma aplicação que pode ser acessada remotamente usando diferentes
linguagens baseadas em XML. Normalmente, um serviço Web é identificado por uma URI (SENA,
2009). Estes serviços crescem a passos largos, principalmente nas empresas por meio eletrônico,
por serem aplicações fracamente acopladas e pela sua flexibilidade.
Mas a web ainda tem muito que crescer e melhorar. Um dos maiores problemas é a
semântica. Hoje o conteúdo encontrado geralmente não possui significado. Os resultados retornados
pelas buscas são oriundos das comparações sintáxicas de palavras e a comunicação entre as
máquinas ainda não é o desejável.
A semântica aparece para facilitar essa comunicação dando significado ao conteúdo
para que sistemas não-humanos possam “interpretar” e “associar” informações e melhorar o
desempenho em buscas. É introduzida por meio de ontologias que carregam o sentido necessário
para a interpretação das informações.
A Web Semântica não é uma Web separada, mas uma extensão da atual. Nela a
informação é dada com um significado bem definido, permitindo melhor interação entre os
computadores e as pessoas (SOUZA e ALVARENGA, 2004).
____________________________
¹Discente do Curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e da Terra, Campus de Natal, UERN. E-mail:
irlan.moreira@natal.uern.br
²Doutor em Sistemas Distribuídos, docente do Departamento de Ciência da Computação Faculdade de Ciências Exatas e da Terra,
Campus de Natal, UERN. E-mail: claudiaribeiro@uern.br
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O problema é a comunicação entre as ontologias, já que estas podem ser escritas em
linguagens diferentes. Neste contexto, objetivou-se o desenvolvimento de ferramentas para que
exista interação entre as diferentes descrições.
MATERIAL E MÉTODOS
O Estudo foi desenvolvido no período de agosto de 2010 a julho de 2011. Inicialmente
os estudos foram voltados para o conhecimento sobre o que é um Web Service e como este é
utilizado. Este estudo inicial serviu como embasamento para o desenvolvimento de pequenos
aplicativos testes de serviços web.
Para iniciar o desenvolvimento de aplicativos teste, teve que definir qual ferramenta
seria utilizada. A linguagem definida foi o Java pelas vantagens oferecidas, entre elas a multiplataforma. Inicialmente a ferramenta escolhida foi a IDE Netbeans por julgar ser mais fácil de
utilizar e por já ter mais afinidade. Mas logo em seguida, a IDE Eclipse mostrou ser mais útil para a
criação de serviços web.
Após entender a criação e o consumo dos serviços web e a geração do arquivo que
descreve as interfaces da aplicação, foi necessário verificar se aplicações clientes construídas no
Eclipse se comunicariam bem com aplicações servidoras criadas no Netbeans e vice-versa.
Até esta etapa foram criados dois componentes do esquema básico da arquitetura SOA,
o lado cliente e o lado servidor. Faltava ainda o agenciador onde a aplicação servidora seria
publicada para que clientes conseguissem a encontrar. A etapa seguinte é justamente o registro de
um serviço em um servidor UDDI (Universal Description, Discovery and Integration). Algumas
ferramentas foram utilizadas para o registro do serviço. O jUDDI é uma implementação Java open
source do UDDI. É uma plataforma independente de qualquer sistema operacional e é compatível
com qualquer banco de dados relacional. Oferece uma interface web que registra o serviço de forma
manual. O desenvolvedor que deseja fazer a publicação deve preencher cada campo da mensagem
SOAP e em seguida submetê-la ao servidor.
O UDDI Browser também pode ser utilizado para o registro de serviços. Este apresenta
uma interface mais amigável onde o desenvolvedor não precisa trabalhar diretamente com o código
XML da mensagem SOAP. A desvantagem do UDDI Browser é que foi desenvolvido apenas para o
Windows.
Outra opção é o Web Services Explore que é integrado ao Eclipse. Mostrou-se como a
melhor opção para publicação de serviço. Oferece uma interface amigável, além de permitir o teste
da aplicação e já está incorporado à IDE.
O próximo passo é a adição da semântica ao serviço. Para isso, foram utilizados os
plugins OWL-S Editor e OWL-S Composer. O primeiro pode ser encontrado como plugin tanto
para Eclipse como para o editor semântico Protégé. Ele gera os arquivos OWL-S necessários para a
construção do serviço semântico a partir do arquivo WSDL do serviço web. Também pode ser
encontrado como programa independente. A ferramenta é dividida em três partes: criador que
permite criar uma descrição OWL-S do início ou a partir de um modelo utilizando um assistente
que aceita um arquivo WSDL como entrada e extrai informações parciais para criar uma descrição
básica; o validador que permite verificar se as URIs utilizadas na descrição são válidas e também
validar a sintaxe das ontologias e visualizador que permite ao usuário visualizar as descrições de
forma gráfica (SCICLUNA).
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Já o segundo é um plugin para a IDE Eclipse. Este plugin tem como principais
características a utilização de um ambiente visual para gerar composições de serviços, a integração
com outros plugins do Eclipse, como o WTP, facilitando a aprendizagem e minimizando a
manipulação das composições além de gerar o código da composição de uma maneira sintática e
semanticamente correta (FONSECA; CLARO; LOPES, 2009).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As IDEs nos permitem criar aplicativos e sistemas complexos de uma forma ágil e fácil
devido o uso de assistentes que fazem boa parte do trabalho para os desenvolvedores. Isso também
é verdade quando se fala em serviços web. O Netbeans e o Eclipse oferecem assistentes que
contribuem muito na criação destes serviços.
Inicialmente o Netbeans foi utilizado para a criação de serviços Web. Vários aplicativos
testes foram criados para o aprendizado e para a prática de como estes serviços funcionam. Após
criar e implantar o serviço, o arquivo WSDL é gerado no lado servidor para que o lado cliente possa
implementar uma aplicação para o consumo do serviço.
Após a criação de um serviço no Netbeans, foi a vez de conhecer como esse processo é
realizado no Eclipse. Primeiro cria-se uma classe com métodos que possuem as funcionalidades
desejadas da aplicação. A partir dessa classe, é criado o serviço web e o arquivo WSDL. Esse
arquivo é gerado pelo axis, um framework de código aberto, baseado em Java e no padrão XML.
Foram utilizadas as versões Axis 1.4 e Axis2. A primeira versão citada demonstrou melhor
desempenho e maior facilidade para criar a aplicação cliente.
Em seguida foram realizados testes para descobrir algum tipo de incompatibilidade ou
falha na comunicação entre os aplicativos gerados pelas IDEs. Serviços foram criados no Netbeans
para serem consumidos por aplicações clientes no Eclipse, e vice-versa. O resultado foi o pleno
funcionamento do sistema sem nenhuma falha. Além desta comprovação, pode-se notar a maior
facilidade para a criação de serviços demonstrada pela IDE Eclipse.
Serviços Web não são compostos apenas pelo lado cliente e servidor. Existe também
um repositório onde serviços são publicados para que possam ser descoberto por clientes que
necessitam daquele serviço. Esse repositório é o Universal Description, Discovery and Integration –
UDDI.
UDDI é uma especificação técnica para descrever, descobrir e integrar serviços na Web.
É, portanto, uma parte da pilha de protocolos para serviços Web, habilitando usuários dos serviços a
publicarem e descobrirem serviços na Web.
Um provedor de serviço disponibiliza o endereço de acesso em um repositório UDDI. O
consumidor, por sua vez, busca nesse repositório o serviço que melhor se adéqua a sua necessidade.
Após encontrar o serviço que deseja, o consumidor acessa o endereço do provedor. A figura a
seguir ilustra o processo descrito acima.
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Figura 1 – Arquitetura de interação dos componentes de um Web Service.

Para facilitar a busca por serviços, existem três categorias no UDDI que podem se
comparar com uma lista telefônica, que são as páginas brancas onde pode-se encontrar informações
para contatos como nome, telefones, endereço, e-mails de quem registrou o serviço; páginas
amarelas que contêm informações sobre taxonomias padrões que classificam as empresas de acordo
com o ramo de negócio e as páginas verdes que contêm informações técnicas sobre o serviço onde o
cliente pode usar estas informações para desenvolver a aplicação.
Para a publicação, foi utilizado a implementação Java do repositório UDDI – jUDDI.
Houve alguns problemas durante a instalação e configuração do servidor. Foram feitas tentativas,
principalmente durante a configuração, em diversas versões, até que a utilizada foi a versão 2.0rc6.
Depois de instalado, o serviço foi finalmente publicado no repositório.
O registro foi realizado de três formas distintas utilizando as ferramentas console do
jUDDI, o Browser UDDI e o Web Services Explore do Eclipse. O primeiro oferece vários métodos
para a publicação do serviço. Cada método gera uma mensagem SOAP com campos a serem
preenchidos com os dados da publicação. Para utilizar este console é necessário o conhecimento de
quais métodos devem ser primeiramente utilizados.
O UDDI Browser trabalha com uma interface gráfica mais elaborada, que torna o seu
uso mais simplificado, e é desenvolvido também em Java. Além do registro, esta ferramenta faz
buscas por serviços no repositório desejado. Deixou um pouco a desejar ao tentar adicionar o
endereço do WSDL e por disponibilizar apenas o executável apenas para o sistema operacional
Windows.
O Web Service Explore, ao decorrer do projeto, demonstrou ser o mais completo e fácil
de utilizar. Uma das vantagens é por ele ser uma ferramenta do Eclipse, já que não será necessário
instalar outra ferramenta. Oferece a opção de registrar o serviço na forma básica ou avançada
facilitando o a publicação para novos desenvolvedores.
Após o registro do serviço em ambiente local, tentou-se a publicação em servidores
externos geridos por empresas como Microsoft, IBM e SAP, mas não obteve sucesso por esses
repositórios não estarem mais disponíveis.
A publicação do serviço, infelizmente, demandou muito tempo do projeto devido ao
conteúdo escasso encontrado na Web e a falta de livros como base para a pesquisa.
A Web Semântica representa a evolução da web atual. Enquanto a web tradicional foi
desenvolvida para ser entendida apenas pelos usuários, a Web Semântica está sendo projetada para
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ser compreendida pelas máquinas, na forma de agentes computacionais, que são capazes de operar
eficientemente sobre as informações, podendo entender seus significados. Desta maneira, elas irão
auxiliar os usuários em operações na web (DZIEKANIAK, 2004).
Para que agentes computacionais consigam entender o significado na web é necessário o
uso de ontologias. As ontologias são especificações formais e explícitas de conceitualizações
compartilhadas. Ontologias são modelos conceituais que capturam e explicitam o vocabulário
utilizado nas aplicações semânticas. Servem como base para garantir uma comunicação livre de
ambigüidades (PICKLER, 2007).
Com a necessidade de melhorar a busca por serviços que se aproximassem ao máximo
do que realmente era desejados e com os conceitos da Web semântica e dos serviços web existentes,
surgiram os serviços semânticos. Mas estes serviços ainda apresentam pontos a melhorar. Um deles
é a comunicação entre as ontologias. Estes serviços podem ser descritos semanticamente de maneira
diferente, como por exemplo, um serviço pode ser descrito em OWL-S e outro em WSMO. Para
que estes serviços se comuniquem e entendam as características semânticas de cada um, é
necessária uma reconciliação ontológica.
Durante o projeto, o foco inicial ficou em cima da descrição em OWL-S. Tentou-se
criar, publicar e consumir um serviço semântico. Para a criação das ontologias foram utilizadas
ferramentas como o OWL-S Editor e OWL-S Composer. As duas ferramentas utilizam o arquivo
WSDL para extrair informações parciais para gerar as ontologias.
Mais uma vez o pouco conteúdo encontrado para a criação de ontologias em OWL-S e
informações de como publicar o serviço semântico atrapalharam o desenvolvimento da pesquisa.
CONCLUSÃO
O objetivo do projeto é de grande importância para a Web Semântica, principalmente
quando se trata de serviços semânticos, foco principal deste trabalho. Apesar da dificuldade em
encontrar material suficiente e de para o andamento do trabalho, o conceito e implementação de
Web Service, a instalação e configuração do repositório UDDI e a publicação de um serviço nesse
repositório foi bem trabalhado e dominado. Para trabalhos futuros fica o desenvolvimento e
domínio de Web Services semânticos e a criação de uma ferramenta capaz de fazer a reconciliação
ontológica entre os serviços semânticos descritos por ontologias diferentes.
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UMA METAHEURÍSTICA HÍBRIDA UTILIZANDO COLÔNIA DE FORMIGAS E
APRENDIZAGEM POR REFORÇO
Ismael Izídio de Almeida1; Francisco Chagas de Lima Júnior2, Davi Alves Magalhães3
RESUMO: As metaheurísticas, assim como a Aprendizagem por Reforço – AR são dois campos de pesquisa que têm
ganho cada vez mais atenção nos últimos anos. As metaheurísticas, por serem algoritmos aproximativos, têm grandes
aplicações na resolução de problemas de otimização combinatória. Isso porque, através de estratégias não
determinísticas, conseguem encontrar soluções ótimas ou provavelmente boas para problemas NP-difíceis em tempo
polinomial, decidindo entre a intensificação e a diversificação do espaço de busca. No entanto, esses algoritmos
necessitam de conhecimento prévio do problema que será utilizado na hora de escolher entre intensificar ou diversificar
o processo de busca. Assim, o maior conhecimento do problema favorece no momento de decidir entre
exploração/explotação. Esse conhecimento pode ser adquirido por meio da utilização de um agente aprendiz capaz de
adquirir conhecimento através da interação com o ambiente desconhecido. Desta forma, este trabalho objetivo aplicar
uma técnica de Aprendizagem por Reforço, mais especificamente o algoritmo Q-learning, como proposta de melhoria
da metaheurística Colônia de Formiga. Para verificar a eficiência do método proposto foram realizados vários
experimentos computacionais e os resultados obtidos com a implementação da versão tradicional da metaheurística,
foram comparados com aqueles obtidos utilizando o método híbrido proposto. Ambos os algoritmos foram aplicados
com sucesso ao problema do caixeiro viajante simétrico, que por sua vez, foi modelado como um processo de decisão
de Markov.
PALAVRAS-CHAVE: Algoritmo Q-learning; Aprendizagem por Reforço; Colônia de Formigas; Metaheurística.

INTRODUÇÃO
Problemas de Otimização Combinatória são aqueles cujas soluções são codificadas com
variáveis discretas, e são conhecidos por sua alta complexidade. Alguns exemplos são o Problema
do Caixeiro Viajante (PCV), o Problema Quadrático de Alocação (PQA), problemas de
empacotamento e agendamento de horários. Esses problemas pertencem a uma classe de problemas,
chamados NP-Completos, insolúveis em tempo polinomial devido à quantidade de soluções
possíveis.
Para solucionar esses problemas foram desenvolvidas metaheurísticas (ROLI & BLUM,
2011), que são algoritmos aproximativos e não determinísticos que utilizam heurísticas – do grego
heuriskein, que significa descobrir – como estratégias de exploração/explotação. As metaheurísticas
sacrificam a garantia de encontrar soluções ótimas para obter boas soluções em quantidade de
tempo significativamente menor.
As metaheurísticas utilizam Inteligência Artificial para decidir entre momentos de
intensificação da busca em determinada região e diversificação da pesquisa por soluções melhores.
Algoritmos Genéticos, GRASP, Busca Tabu são exemplos clássicos de metaheurísticas. Neste
trabalho utilizamos a Colônia de Formigas.
Outra técnica de Inteligência Artificial bastante utilizada na resolução de problemas
complexos é a Aprendizagem por Reforço – AR (do inglês Reinforcement Learning - RL), que
utiliza um agente inteligente que interage com o ambiente em que está inserido e aprender as
características do ambiente.
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A ideia de utilizar aprendizagem por reforço para resolver problemas de otimização é
quase tão antiga quanto a própria aprendizagem por reforço. Neste contexto, muitos pesquisadores
têm desenvolvido métodos que utilizam aprendizagem por reforço em conjunto com outras técnicas
tradicionais, na resolução de problemas de otimização (LIMA JÚNIOR, 2009).
Assim, o objetivo deste trabalho é utilizar aprendizagem por reforço, mais
especificamente o algoritmo Q-learning, na tentativa de melhorar a versão tradicional da
metaheurística Colônia de Formigas.
O Problema do Caixeiro Viajante - PCV
Resolver problemas NP-árduos não é tarefa trivial. Um clássico problema de
complexidade, conhecido por sua vasta aplicação prática, é o Problema do Caixeiro Viajante – PCV
(do inglês Traveling Salesman Problem - TSP) que caracteriza-se por: dado um conjunto de n
cidades e uma matriz de distâncias, d [1.. n, 1..n], encontrar um caminho que contenha a menor
distância a ser percorrida para que sejam visitadas todas as cidades, sendo que cada uma só pode ser
visitada exatamente uma vez, e retornando a cidade de origem.
O PCV tem como meta encontrar um ordenamento eficiente de ações ou tarefas. Além
de encontrar uma solução é necessária a qualidade considerada ótima da solução. É considerado um
problema NP-completo, por não conseguir encontrar uma solução determinística em tempo
polinomial.
Neste trabalho utilizamos o PCV simétrico modelado como um processo de decisão de
Markov.
Colônia de Formigas
Otimização por Colônia de Formigas (Ant Colony Optimimization - ACO) ou
simplesmente Colônia de Formigas é inspirado no comportamento de forrageamento de algumas
espécies de formigas. Essas formigas se comunicam através do depósito de uma substância química,
denominada feromônio, no chão para marcar um caminho favorável que deve ser seguido
por outros membros da colônia. Otimização por Colônia de Formigas explora um mecanismo
semelhante para resolver problemas de otimização.
Desde o início dos anos noventa, quando o primeiro algoritmo foi proposto, ACO atraiu
a atenção de um número crescente de pesquisadores e muitas aplicações de sucesso já estão
disponíveis (DORIGO & GAMBARDELLA, 1997). Resumidamente um algoritmo ACO é um
conjunto de agentes computacionais concorrentes e assíncronos (uma colônia de formigas)
movendo-se através de estados do problema que correspondem a soluções parciais do problema
a resolver.
Ao caminhar, as formigas depositam no chão o feromônio, formando, deste modo, uma
trilha de feromônios. As formigas sentem o cheiro do feromônio e quando elas têm que escolher um
caminho, escolhem, com maior probabilidade, o caminho com maior quantidade de feromônio.
Formigas artificiais são heurísticas construtivas. Elas constroem soluções de forma
probabilística utilizando duas informações: a trilha de feromônio (artificial) que muda
dinamicamente durante a execução do programa de modo a refletir a experiência já adquirida
durante a busca; e a informação heurística especifica do problema a ser resolvido.
A escolha do candidato é feita de acordo com a probabilidade de transição, semelhante
ao algoritmo da roleta dos algoritmos genéticos.
Após construir suas soluções as formigas atualizam o feromônio. Isso faz acontecer dois
eventos: o depósito de feromônio de todas as formigas que passam sobre cada aresta; e a
evaporação, que evita o crescimento indefinido do feromônio acumulado, favorecendo a
diversificação e permitindo que o algoritmo possa fugir de ótimos locais.
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Algoritmo Q-learning
Um problema de aprendizagem por reforço pode ser caracterizado por quatro elementos,
a saber: a política de decisão, uma função de reforço, uma função valor e um modelo do ambiente
(SUTTON & BARTO, 1998).
A política π define como o agente aprendiz deve escolher suas ações.
Um sinal de reforço, ou recompensa, é atribuído ao agente através da função de reforço
e retorno total esperado. O objetivo do agente é maximizar a quantidade total de reforços
recebidos, denominado de retorno acumulado (LIMA JUNIOR, 2009). Para que o valor do retorno
não se torne muito grande um fator de desconto γ é introduzido para reduzir aos poucos os valores
futuros.
A função valor V ou Q é obtida utilizando os reforços atual e futuro e representa uma
estimativa do valor a ser acumulado pelo agente durante a aprendizagem.
O modelo do ambiente visa criar um modelo que imite o comportamento do ambiente.
O algoritmo Q-learning não necessita de uma modelagem completa do ambiente para a
determinação de uma política ótima de atuação. Ele foi desenvolvido em 1989 por Watkins
(WATKINS, 1989) e sua convergência para valores ótimos de Q independe da política utilizada.
Para atualizar a matriz dos Q-valores o Q-learning utiliza a seguinte regra:
Q(st ,at) ← Q(st ,at) + α [ rt + γ.maxQ(st+1,a) − Q(st ,at) ]

(1)

onde st é o estado atual, at é a ação realizada no estado st , e rt é a recompensa após executar a ação
at em st , st+1 é o estado seguinte, γ é o fator de desconto (0 ≤ γ < 1) e α (0 ≤ α < 1) é o coeficiente de
aprendizagem.
O dilema de decisão entre exploração e explotação também está presente na AR. No
entanto, neste caso, o agente deve optar por aprender ou usar o conhecimento já adquirido. Assim, o
algoritmo Q-learning utiliza uma política de decisão ε−gulosa, se comportando como um algoritmo
guloso-aleatório, para decidir entre intensificar as buscas baseado na melhor informação que o
agente dispõe no momento ou explorar novas regiões de forma a obter novas informações do
problema que possam ser úteis no futuro. Nessa política a “gula” e a aleatoriedade são equilibrados
pelo valor do parâmetro de controle ε.
Dessa forma este trabalho utiliza o algoritmo Q-learning como heurística gulosaaleatória para a geração de trilhas iniciais para a metaheurística Colônia de Formigas. Ou seja,
objetiva-se construir boas soluções iniciais, através de uma versão híbrida da ACO que utiliza a
matriz dos Q-valores gerada pelo algoritmo Q-learning.
MATERIAL E MÉTODOS
No desenvolvimento deste trabalho utilizamos como metodologia a aplicação de várias
etapas.
Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a metaheurística Colônia de
Formigas, o processo de otimização, Aprendizado por Reforço e algoritmo Q-learning, visando a
aquisição do conhecimento do estado da arte no tema proposto.
Na etapa seguinte, foi feita a modelagem do PCV como um problema de aprendizagem
por reforço, descrito como um processo de decisão de Markov.
Um processo de decisão sequencial é representado pela quíntupla M = {T, S, A, R, P},
onde T é conjunto de instantes de decisão, S é o conjunto de estados do ambiente, A é o conjunto de
ações possíveis, R é a função de retornos e P é a função de probabilidade de transição. Assim um
Processo de Decisão de Markov – PDM é um processo de decisão sequencial para o qual os
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conjuntos de ações possíveis, os retornos e as probabilidades de transição dependem somente do
estado e da ação corrente e não dos estados visitados e ações escolhidas previamente (LIMA
JUNIOR, 2009).
Na modelagem do PCV como um PDM os componentes da quíntupla M = {T, S, A, R,
P} são definidos como segue:
•
T = {1,2, 3, ..., T}, em que T é o número de cidades que compõem uma rota
para o PCV.
•
S = {s1, s2, s3, ..., sT}, onde cada estado equivale a uma cidade da rota do PCV.
•

A = A(s1) ∪ A(s2) ∪ A(s3) ∪ ... ∪ (sT), onde A(s) é o conjunto de ações

disponíveis no estado s, que consistem em decidir para qual cidade irá (si+1) saindo da cidade
atual (si).
•
R: O retorno recebe atribui uma recompensa para as melhores ações. Devido
à natureza do PCV a recompensa é o inverso do custo ao se descolar de uma cidade a outra.
•
P: É a probabilidade de se atingir uma cidade si quando se está na cidade sj
escolhendo a ação aij.
Após a modelagem matemática iniciou-se a implementação dos algoritmos propostos. A
metaheurística Colônia de Formigas foi implementada de acordo com (DORIGO &
GAMBARDELLA 1997). No entanto optamos por utilizar uma regra de probabilidade de transição
diferente:
pijk =

τ ij ⋅ r
dij

(2)

onde τij é o feromônio no trecho e dij é o custo da viagem da cidade i à cidade j. O
número r é um número aleatório entre 1 e 6 e foi utilizado para possibilitar que as formigas
escolham qualquer rota mesmo na presença de forte concentração de feromônio, além de permitir a
fuga de ótimos locais.
A atualização do feromônio é realizada com base na qualidade da solução, sendo que
as taxas de atualização e de evaporação do feromônio foram definidas em 0.2 e 1.2,
respectivamente.
Para o algoritmo Q-learning a matriz dos Q-valores foi obtida através da utilização da
equação (1), ajustando o coeficiente de aprendizagem α em 0.4, o fator de desconto γ em 1 e o
parâmetro de controle ε em 0.6.
Finalmente a etapa de teste foi realizada com as instâncias TSPLIB (TSPLIB, 2008)
gr17, bays29 e gr120, em dois experimentos aplicados a estas três instâncias do PCV: no primeiro
somente executamos o ACO; já no segundo executamos o algoritmo usando o Q-learning como
heurística gulosa-aleatória na geração de trilhas iniciais. Em ambos os casos foram realizados 30
testes, anotando-se o melhor resultado encontrado, a média das soluções e bem como o desvio
padrão. Os resultados são mostrados nas tabelas 1 e 2.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A divisão dos testes em dois conjuntos de experimentos facilita a comparação dos
resultados. Verificamos que ambos os algoritmos foram aplicados com sucesso ao problema do
caixeiro viajante simétrico apresentando resultados bastante semelhantes. No entanto, no modelo
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tradicional foi possível encontrar soluções ótimas para o problema superando, inclusive, o melhor
resultado conhecido para as instancias gr17 e bays29 disponível em TSPLIB (TSPLIB, 2008).
Pela Tabela 1 podemos perceber que o uso do método híbrido não garantiu melhoria na
qualidade das soluções geradas para o PCV em relação ao algoritmo tradicional. Isso pode ser
justificado pelo ajuste dos parâmetros e pela baixa taxa de aprendizagem do Q-learning. No entanto,
como as colônias de formigas já utilizam agentes inteligentes que cooperam entre si, não vimos
Tabela 1 – Resultados da metaheurística Colônia de Formigas tradicional

Instância
TSPLIB
gr17
bays29
gr120

Nº de
formigas
200
200
500

Iterações
500
1000
2000

ACO Tradicional
Menor Custo
Menor Custo
TSPLIB
Encontrado
2085
2049
2020
1989
6942
7608

Média
2112,47
2040,07
7780,97

Desvio
Padrão
33,19
28,12
90,73

necessidade de atribuir altos valores para α.
Tabela 2 – Resultados para o método híbrido implementado

Instância
TSPLIB
gr17
bays29
gr120

Nº de
formigas
100
200
500

Iterações
200
200
500

ACO-Learning
Menor Custo Menor Custo
TSPLIB
Encontrado
2085
2085
2020
2038
6942
7646

Média
2127,63
2085,83
7932,37

Desvio
Padrão
30,40
24,86
136,49

CONCLUSÃO
Recentemente, tem havido um interesse crescente na aplicação de algoritmos de colônia
de formigas em difíceis problemas de otimização combinatória. Um clássico problema em que esses
algoritmos encontram sempre bons resultados é o Problema do Caixeiro Viajante – PCV.
Este trabalho propôs uma maneira em que a abordagem colônia de formigas pode ser
melhorada e ou alterada através da aprendizagem por reforço. Utilizou-se o algoritmo Q-learning
como estratégia inteligente para a exploração e/ou explotação do espaço de soluções do problema
do caixeiro viajante simétrico.
No entanto, os resultados computacionais apresentados demonstraram que o método
híbrido proposto neste trabalho não obteve melhor desempenho, quando comparado com a versão
tradicional da metaheurísticas Colônia de Formigas.
Portanto, com a consciência de que melhorias podem ser conseguidas, trabalhos futuros
podem ser desenvolvidos com base neste trabalho, tais como a execução de testes computacionais
com outros problemas de otimização, bem como um estudo da influência do ajuste dos parâmetros
do método híbrido implementado na qualidade da solução obtida.
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USO DA RESPOSTA DOS FÔNONS NO INFRAVERMELHO DISTANTE PARA
INDUÇÃO DE REFRAÇÃO NEGATIVA EM CRISTAIS NATURAIS E
SUPERREDES SEMICONDUTORAS
Rair Macêdo da Silva1, Thomas Dumelow2, Rízia Rodrigues da Silva3 e José
Alzamir Pereira da Costa4
RESUMO: Consideramos o uso da resposta de fônons em cristais anisotrópicos, a fim de obter refração
negativa no infravermelho distante. Investigamos teoricamente o efeito da interação da radiação
infravermelha distante com vários cristais naturas uniaxiais, como fluoreto de magnésio, óxido de alumínio,
LiYF4 e quartzo. Investigamos ainda os mesmos efeitos em superredes semicondutoras de SiC/Si, mostrando
cálculos dos tensores de permissividade, do ângulo de refração, da refletividade e da transmissividade. No
caso do quartzo, também usamos alguns dados experimentais os quais comparamos com a teoria. Com base
nesses resultados investigamos refração negativa nestes materiais.
PALAVRAS-CHAVE: Fônons; Infravermelho distante; Refração Negativa.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho consideramos alguns materiais adequados para a indução de refração
negativa em todos os ângulos, submetidos a cumprimentos de onda no infravermelho
distante, fazendo uso da resposta dos fônons nesses materiais. Consideramos ainda que a
refração negativa ocorra quando, em passando entre dois meios, o raio incidente e o raio
refratado ficam no mesmo lado da normal da superfície. O fenômeno da refração negativa
de todos os ângulos ocorre se isso acontecer para todos os ângulos de incidência, positivos
ou negativos. Estudos anteriores deste fenômeno mostram esse fenômeno alcançado
quando o material tem a permissividade elétrica e permeabilidade magnética ambos
simultaneamente negativas, porem na prática não é tão fácil alcançar essa condição. Um
método mais simples de alcançar a refração negativa de todos os ângulos é a utilização de
um meio anisotrópico, cujas principais componentes do tensor dielétrico possuam sinais
opostos, com isso faz-se possível a elaboração de dispositivos singulares como lentes de
chapa com as duas superfícies plana e paralelas. O material mais comumente estudado que
satisfaz esta condição é uma super-rede consistindo de camadas alternadas finas. Essas
estruturas são projetadas para exibir qualitativamente novos efeitos físicos. Neste caso o
fenômeno está associado com a resposta dos fônons ou plasmons, dentro das regiões a certa
frequência. No caso em que estudamos, o efeito se dá devido à resposta dos fônons. No
entanto essa condição também é obtida em determinadas frequências nos cristais naturais
uniaxiais. Em virtude disto usamos estes materiais adequados às condições para indução de
refração negativa devido à resposta dos fônons e os fazemos tema deste trabalho.
Investigamos teoricamente o efeito da interação da radiação infravermelha distante com
vários cristais naturais uniaxiais, como fluoreto de magnésio (MgF2), LiYF4 e quartzo.
Observamos ainda este mesmo efeito em super-redes de SiC/Si, mostrando cálculos dos
1
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tensores de permissividade, do ângulo de refração, da refletividade e da transmissividade.
Com base nesses resultados investigamos refração negativa nestes materiais. No caso do
quartzo, também usamos alguns dados experimentais (Rodrigues da Silva et al, 2010) os
quais comparamos com a teoria.
MATERIAIS E MÉTODOS
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 não-magnético uniaxial
cujo unieixo situa-se na direção x ou z, normal à superfície como mostrado na figura 1(a).
De particular interesse temos a situação onde εxx > 0, εzz < 0, onde εxx e εzz são os principais
componentes da função dielétrica calculadas usando a equação:
2
2
ω Ln
,u − ω − iωγ Ln ,u
(I)
ε uu = ε ∞ ,u ∏ 2
2
n ω Tn ,u − ω − iωγ Tn ,u
onde u representa x ou z. Temos também ε∞,u que representa constante dielétrica em altas
frequências, e ωTn,u , γTn,u , ωLn,u e γLn,u representam as freqüências e os parâmetros de
amortecimento dos modos tranversal e longitudinal dos fônons ópticos. Na aproximação da
absorção zero, colocamos γTn,u = γLn,u = 0. Normalmente temos um valor negativo de εuu no
intervalo das frequências entre cada ωLn,u, ωTn,u e seus correspondentes valores de u. Assim,
se as frequências dos fônons são diferentes nas direções x e z a condição εxx > 0, εzz < 0
pode ser satisfeita em determinadas frequências próximas das ressonâncias dos fônons.

(a)
(b)
Figura 1: Deslocamento do fluxo de energia (vetor de Poynting) e vetor de onda deslocando-se dentro dos
meios dielétricos uniaxiais. Na parte (a) um cristal natural e na parte (b) uma superrede semicondutora

O ângulo de refração θ2 é determinado pela direção do fluxo de energia, e é
expresso em função do vetor de Poynting <S2> no meio uniaxial. θ2 é dado por:
S
Re(k x ε xx )
tan θ 2 = x =
(II)
Sz
Re(k 2 z ε zz )
A equação (I) é usada com a equação (II) para calcular o ângulo de refração em
cristais anisotrópicos, o ângulo sendo negativo quando εxx > 0, εzz < 0.
Outra maneira de obter refração negativa considerada neste trabalho é usar uma
superrede de semicondutores e não cristais anisotrópicos, mas com o mesmo princípio da
resposta dos fônons. A geometria é mostrada na figura 1 (b).
Quando o período da superrede é muito menor que o comprimento de onda da
radiação a qual ela está sendo submetida, a superrede comporta-se como meio uniaxial
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único, e tem função dielétrica efetiva apresentando forma característica (Dumelow e Tilley
1993). Desta maneira, escrevemos alguns programas utilizando a linguagem Fortran, onde
o primeiro deles calcula os componentes x e z do tensor dielétrico com o eixo óptico de
propagação z normal as camadas das superredes SiC/Si. Em algumas faixas de frequência
do infravermelho as componentes do tensor dielétrico podem ser positivas ou negativas
essas regiões são onde encontramos as ressonância devido à presença dos fônons do SiC.
Estamos particularmente interessados em analisar um faixa de freqüências onde os
componentes x e z do tensor dielétrico têm sinais opostos. Para isso usamos no programa os
seguintes formalismos para o cálculo da função dielétrica:
1 ε 1 / d1 + ε 2 / d 2
ε d +ε d
(III)
=
ε xx = 1 1 2 2
d1 + d 2
ε xx
d1 + d 2
onde ε1 e ε2 são as funções dielétrica dos dois tipos camada superrede, e d1 e d2 são as
espessuras. Esses valores podem ser substituídos na equação (II) para obter o valor de θ2.
Além dos cálculos de θ2, outros programas foram desenvolvidos para nos ajudar na
interpretação dos dados. O primeiro tem a finalidade de calcular o índice de refletividade da
amostra em uma determinada faixa de frequência, ou seja, calcula o quanto de radiação foi
refletida pela amostra; o segundo programa calcula quanta radiação foi transmitida pela
amostra já que não é suficiente saber apenas quanto foi refletido pra termos certeza que o
material transmitirá alguma radiação, em virtude da absorção existente por parte da
amostra; e por fim simulamos ainda como um feixe gaussiano de radiação se desloca dentro
da nossa amostra.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
o Resultados para refração negativa em cristais Naturais

Nossos resultados iniciais foram algumas simulações com vários cristais tendo
como exemplo os resultados obtidos com cristais de quartzo (Rodrigues da Silva et al,
2010), onde mostramos primeiramente resultados das simulações para os tensores
dielétricos, parte real Re(εord), Re(εext) e imaginária Im(εord) e Im(εext) na figura 2. Nas
partes (a) e (b) dessa figura, vemos que os cálculos mostram claramente que existem várias
combinações de sinais dos componentes da parte real do tensor dielétrico. Isto sugere que
refração negativa pode ser possível em certas frequências. Em (c) vemos que a parte
imaginária mostra picos estreitos nas frequências dos fônons TO. A largura desses picos
traz uma indicação da absorção esperada da radiação. Esses resultados foram obtidos a
partir de programas já mencionados anteriormente usando o formalismo indicado na
equação (I) para a função dielétrica.
Como vimos anteriormente em várias regiões existe a possibilidade de estudos em
refração negativa, já que a condição é satisfeita, vemos a confirmação nas partes (a) da
figura 3, que mostra o ângulo de refração calculado com a equação (II), mas analisando as
partes (b) da refletividade veremos que nem todas essas regiões serão tão interessantes
graças aos efeitos da refletividade e absorção da radiação pelo cristal. Para que o fenômeno
da refração negativa ou positiva seja satisfatório, é necessário que haja transmissão da
radiação no material. As medidas de refletividade não são suficientes para dizer o quanto a
radiação está sendo transmitida, sendo assim para que o fenômeno ocorra com eficiência é
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necessário que haja transmissão com o mínimo de absorção, para analisamos também estas
medidas, as quais mostramos nas partes (c).
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Figura 2: Resultados dos cálculos para εxx e εzz em função do número de onda em vários cristais naturais. (a)
Função dielétrica não levando em consideração os efeitos do amortecimento. (b) Resultados dos cálculos para
Re(εxx) e Re(εzz) em função do número de onda com efeitos do amortecimento. (c) Resultados dos cálculos
para Im(εxx), Im(εzz) em função do número de onda

A partir desses resultados obtidos com os diversos cristais, simulamos através de um
programa por nós desenvolvido, como um feixe gaussiano de radiação infravermelha
polarizada-p com 100 µm de largura, e sua transmissão através da amostra cristalina
variando de 50µ á 100µ, com ângulo de incidência de 30º mostrados nas Figuras 4, 5 e 6.
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. A partir destes resultados, temos subsídios suficientes para afirmar que é
possível ocorrência de refração negativa em cristais naturais uniaxiais.
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Figura 3: Resultados para vários cristais naturais. (a) Cálculos para o ângulo de refração com diferentes
ângulos de incidência. (b) Mostramos os resultados teóricos para a refletividade (c) Resultados teóricos para a
transmissão com ângulo de incidência em 30°.
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Figura 4: Simulação de um feixe gaussiano se deslocando por uma amostra de quartzo. (a) 531 cm-1região
onde há refração negativa. (b) 554 cm-1 região onde não há Transmissão apenas reflexão. (c)582 cm-1região
onde há refração positiva.
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Em virtude dos resultados aqui mostrados torna-se notório um crescimento na
transmissão do MgF2 em relação ao quartzo cristalino. Porém esses resultados com fluoreto
de magnésio são para um cristal com unieixo ao long de x, orientação diferente dos outros
cristais que estudamos com unieixo ao longo de z.
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Figura 5: Simulação de um feixe gaussiano se deslocando por uma amostra de fluoreto de magnésio. (a) 269
cm-1região onde há refração negativa em um cristal de 50µ. (b) ainda 269 cm-1 região de refração negativa em
um cristal de 100µ.

Vendo que esse cristal também tem potencial para exibir quantitativamente
transmissão como o cristal anterior, simulamos novamente como um feixe gaussiano
também de 100µm se desloca passando por esse cristal dentro das regiões de interesse
como mostrado na figura 5(a), e observamos que ele tem boa transmissão nessa região, e
ainda ao aumentando a espessura da amostra ele continua exibindo transmissão, não com
tanta eficiência mais ainda sim é um candidato eficiente para esses estudos.
Já na figura 6, vemos algo diferente, no caso do LiYF4 a transmissão é
razoavelmente boa com amostras mais espessas o problema encontrado nesse meio é o alto
índice de refletividade desse cristal.
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Figura 6: simulação de um feixe gaussiano passando por um cristal de LiYF4. (a) feixe incidido um cristal de
100µ em uma freqüência de 208 cm-1 com refração negativa(b) feixe incidido sobe um cristal de 100µ em
uma freqüência de 148 cm-1e não há transmissão devido ao fenômeno da reflexão.

o Resultados para refração negativa em superredes semicondutoras

As figura 7 e 8 mostram resultados para superredes de SiC/Si em diferentes
composições variando a proporção de SiC no Si observando algumas características
interessantes.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

(b)

ε zz - SiC0.3/Si0.7

SiC0.3/Si0.7

ε xx - SiC0.6/Si0.4

70

SiC0.6/Si0.4

ε zz - SiC0.6/Si0.4

θ2 (degrees)

)
zz

90

ε xx - SiC0.3/Si0.7

(a)

0

xx

Re(ε ), Re(ε

317

-70

0

-90
700

800

900

700

1000

800
900
-1
Wavenumber (cm )

-1

Wavenumber (cm )
1,0

1,0
(c)

(d)

SiC0.3/Si0.7

Transmittance

SiC0.6/Si0.4

Reflectivity

1000

0,5

0,0
700

800
900
-1
Wavenumber (cm )

SiC0.6/Si0.4

0,5

0,0
700

1000

SiC0.3/Si0.7

800
900
-1
Wavenumber (cm )

1000

Figura 7: Resultados para superredes de SiC/Si. Em azul SiC0.3/Si0,7 e em verde SiC0.6/Si0.4 (a) Resultados
teóricos para as funções dielétricas. (b) Cálculos para o ângulo de refração com diferentes ângulos de
incidência. (c) Mostramos os resultados teóricos para a refletividade (d) Resultados teóricos para a
transmissão.

Podemos notar a partir dos resultados na figura 8 alguns efeitos singulares quando
aumentamos a proporção de SiC no Si da superrede, o primeiro deles e a aproximação das
faixas de freqüência onde há excitação dos fônons nas principais componentes da função
dielétrica. Isso ocorre devido o silício ser um material isotrópico, a anisotropia do sistema
sendo dada pela presença de carbeto de silício, sendo assim, a medida que aumenta-se a
proporção do mesmo até proporções quase totais, as principais componentes da função
dielétrica tendem a se juntarem formando novamente um material isotrópico quando
atingirem a totalidade de um material na composição do semicondutor.
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Figura 8: simulação de uma Feixe gaussiano passando por diferentes superredes de SiC/Si. (a) feixe incidindo
sobre uma superrede, de espessura 50µ de SiC0,3/Si0,7, com uma boa transmissão. (b) feixe incidindo sobre
uma superrede, de espessura 50µ de SiC0,6/Si0,4 descrevendo refração negativa porem com baixa transmissão

Observamos ainda um aumento considerável no índice de refletividade da amostra
dentro das faixas de freqüência de interesse à medida que aumentamos a proporção de SiC
na superrede. O ângulo também é claramente afetado. Vemos um aumento significativo nas
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regiões onde existe ocorrência de ângulos negativos para refração, porem nos resultados de
transmissão, que são os mais relevantes, nota-se um efeito não tão satisfatório, que a
diminuição do fluxo de radiação transmitida pela amostra com o aumento na quantidade de
SiC da superrede. Quando a quantidade de SiC é maior, a transmissão torna-se insuficiente.
Após as devidas análises desses resultados já obtidos, fizemos ainda mais algumas
simulações que descrevem como o feixe gaussiano deve se comportar passando pela nossa
amostra (figura 8). Entendemos que a partir destes novos resultados torna-se mais fácil a
compreensão dos efeitos da absorção e reflexão sobre a transmissão de radiação da amostra.
Nos resultados obtidos com superredes percebemos que com o aumento da
proporção de carbeto de silício (SiC) há uma diminuição significativa nos índices de
transmissão da radiação no material.
CONCLUSÃO

Cristais naturais uniaxiais sem muitas complicações referentes à presença de
substrato são uma boa fonte de estudos para refração negativa. Mostramos que, no quartzo
cristalina, MgF2 (Fluoreto de Magnésio) e LiYF4, com o unieixo ao longo de z a condição
de refração negativa é satisfeita. No caso do quartzo nossas medidas experimentais
confirmam nossas predições teóricas e que a refração negativa (Rodrigues da Silva et al
2010) deve ocorrer com transmissão suficiente e com eficiência melhor que o outro sistema
investigado experimentalmente (superrede dopada) usando o mesmo princípio (Hoffman et
al, 2007). Concluímos ainda que o MgF2 também é uma ótima fonte para esses estudos até
melhor que o quartzo em termos da transmissão. O LiYF4, é uma boa fonte já que possui
transmissão razoável. Estudamos ainda refração negativa devido à resposta dos fônons em
superredes semicondutoras. Fizemos também simulações de refletividade e
transmissividade, onde mostramos que superredes ideais sem a presença de substrato e de
efeitos de strain que são alterações nos parâmetros de rede devido a presença de dois
materiais com parâmetros de rede diferentes para formação da superrede, mais torna-se
difícil a comprovação experimental desse trabalho devido a dificuldade de crescimento
dessa superrede e inexistência de superredes ideais sem a presença de um substrato. Mesmo
assim são uma boa fonte de estudos teóricos sobre refração negativa.
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USO DE APRENDIZAGEM POR REFORÇO NA MELHORIA DA
METAHEURÍSTICA COLÔNIA DE FORMIGAS.
Davi Alves Magalhães¹; Francisco Chagas de Lima Júnior²; Ismael Izídio de Almeida ³.
RESUMO: O objetivo deste trabalho é utilizar aprendizagem por reforço para melhorar a eficiência da
busca por resultados em um problema de análise combinatória feita por um algoritmo de colônia de
formigas. O método de aprendizagem por reforço escolhido foi o Q-Learning, por ser de fácil
compreensão e implementação, além de ter eficácia comprovada por inúmeros trabalhos científicos. As
implementações da Colônia de Formigas e do Q-Learning foram feitas em Java usando a ferramenta
Netbeans como Ambiente de Desenvolvimento. Neste documento descreve-se como foi feita a condução
do projeto em todas as suas fases: revisão bibliográfica, modelagem para o problema do caixeiro viajante
(TSP), implementação da colônia de formigas, implementação do Q-Learning e sua integração com a
colônia de formigas, e por fim uma discussão sobre os resultados obtidos.
PALAVRAS-CHAVES: Colônia de Formigas; Metaheurística Híbrida; Q-learning.

INTRODUÇÃO
A pesquisa de metaheurísticas há alguns anos é incentivada pela indústria e
pelo meio acadêmico como uma forma de encontrar soluções satisfatórias para
problemas computacionais complexos. Estas pesquisas podem ser aplicadas na indústria
em diversas situações, tais como encontrar o melhor corte de vários moldes em uma
chapa de aço para reduzir o desperdício, encontrar a melhor rota de entrega de um
produto ou a forma mais adequada para empilhar containers. Problemas como estes, em
que formas tradicionais de encontrar uma solução se mostram ineficazes devido ao
número imenso de soluções possíveis, podem ser resolvidos em tempo satisfatório
usando metaheurísticas como GRASP, Algoritmo genético ou Colônia de formigas, se
modeladas da forma adequada.
Mesmo sendo capazes de achar uma solução satisfatória, pesquisadores
estão encontrando formas de melhorar o desempenho das metaheurísticas utilizando
outras tecnologias como auxiliares para tentar encontrar soluções melhores, ou pelo
menos encontrar as mesmas soluções de antes em um tempo menor. Essa técnica é
chamada de metaheurística híbrida e tem aberto novos horizontes para a indústria e
pesquisadores (LIMA JÚNIOR, 2009).
Diante disto, este trabalho contribui ao mostrar uma metaheurística híbrida:
colônia de formigas junto com Q-learning. A colônia de formigas é um sistema
multiagente que possui comunicação indireta entre os integrantes através do feromônio
(DORIGO, 2004), simulando o comportamento de formigueiros reais. O Q-learning é
um método de aprendizagem por reforço no qual um agente toma decisões e as avalia de
acordo com os benefícios ou perdas que estas decisões lhe trouxerem. O Q-learning é
bastante utilizado em vários trabalhos científicos e é de fácil implementação devida à
sua lógica simples.
Utilizamos o Q-learning para iniciar os valores de feromônio para que as
formigas não se comportassem aleatoriamente assim que começassem a procurar
soluções, mas que tivessem conhecimento antecipado de quais rotas são boas escolhas.
¹ Discente do curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN.
E-mail: davialvesmagalhaes@hotmail.com;
²Doutor em Engenharia Elétrica e de Computação pela UFRN, docente do curso de Ciência da Computação,
Departamento de Informática da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mail:
limajunior@uern,br.
³ Discente do curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN.
E-mail: ismaelizidio@hotmail.com.
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O problema escolhido para os testes deste trabalho foi o Problema do Caixeiro Viajante
(Traveling Salesman Problem – TSP).
MATERIAL E MÉTODOS
Nos primeiros meses do projeto foi feita revisão bibliográfica sobre Colônia
de Formigas e Q-Learning (WATKINS, 1992) para que houvesse compreensão
matemática e lógica profunda sobre o funcionamento dessas técnicas. Foi preciso
entender completamente o comportamento dos dois sistemas para que se pudesse
futuramente escolher os parâmetros de forma adequada a cada situação.
Os parâmetros como quantidade de formigas, taxa de evaporação e
quantidade de feromônio depositada por cada formiga são extremamente importantes
para a convergência da colônia de formigas para uma solução satisfatória. Para o
funcionamento Q-Learning também há parâmetros importantes, como o coeficiente de
aprendizagem. Todos estes parâmetros são fundamentais para o funcionamento do
sistema como um todo e foi preciso compreender profundamente como o algoritmo de
cada técnica trabalhava.
Este estudo inicial também foi importante para a modelagem do sistema,
possibilitando a melhor escolha das estruturas de dados que seriam usadas na
implementação. Foi escolhida a linguagem Java por ser uma linguagem de programação
que os membros do projeto estavam habituados. Além disso, Java conta com suporte
nativo em vários sistemas operacionais, bem como a oferta de ambientes de
desenvolvimento e ferramentas que auxiliaram na codificação e na busca por erros.

Utilizou-se também o Netbeans, que é um IDE (Integrated Development
Environment – Ambiente de Desenvolvimento Integrado) muito poderoso que oferece
ao programador diversas ferramentas para auxiliá-lo a desenvolver e aprimorar os seus
projetos. Como a Colônia de Formigas e o Q-Learning são técnicas que não consomem
muitos recursos computacionais, não se fez necessária a descrição do computador usado
para o desenvolvimento, uma vez que todo o projeto funcionaria bem e de modo
semelhante mesmo em computadores mais antigos.
O Problema do Caixeiro Viajante (TSP) pode ser explicado da seguinte
forma: um caixeiro viajante precisa passar por um conjunto de cidades para vender seus
produtos, mas não pode passar mais de uma vez na mesma cidade, já que ele já vendeu
produtos lá e teria prejuízo.
Como determinar a melhor rota para o caixeiro percorrer? À primeira vista
parece um problema simples de resolver. No entanto, conforme o número de cidades
cresce, a quantidade de possíveis soluções se torna gigantesca, mesmo para um número
pequeno de cidades. A busca pela rota ótima (ou seja, a melhor rota) é uma tarefa
computacional bastante custosa.
O TSP pode se apresentar de duas formas: na forma simétrica, na qual há
rotas entre todas as cidades, e na forma assimétrica, na qual não há rotas entre todas as
cidades. A quantidade de soluções para o TSP completo é p = n(n-1)/2, onde n é a
quantidade de cidades.
Analisar cada uma destas respostas em busca da melhor pode ser um
trabalho impossível de ser praticado em tempo hábil. Com as metaheurísticas não há
garantias de que se encontre o melhor resultado, todavia é possível encontrar resultados
satisfatórios para um problema em pouco tempo.
Colônia de formigas é um sistema multiagente (SUN, et al., 2001) em que
cada participante se comunica indiretamente com os demais através do feromônio
deixado nas rotas que ele usou entre o formigueiro e a comida. Entenda-se formigueiro
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como local de saída e comida como local de chegada. Um participante é um agente que
se comporta como uma formiga, escolhendo uma cidade por vez.
Esta metaheurística é inspirada em formigueiros e na interação entre
formigas reais. As formigas são animais com a visão limitada e algumas espécies são
completamente cegas. No entanto, mesmo tendo limitações físicas e tendo cérebros
minúsculos, as formigas compõem uma sociedade auto-organizada e capaz de localizar
e transportar alimentos para dentro do formigueiro com muita eficiência.
O que possibilita esta auto-organização é a comunicação indireta feita
através do feromônio. Ao sair do formigueiro, a formiga parte em busca de alimento
escolhendo trajetos aleatórios e depositando feromônio para que possa “lembrar” o
caminho que fez e retornar. Ao encontrar uma fonte de alimentos, a formiga refaz o
caminho que marcou anteriormente liberando um feromônio diferente que serve para
avisar às outras formigas que por aquele caminho há comida.
Eventualmente uma formiga que esteja fazendo seu próprio caminho poderá
encontrar aquele feromônio indicando uma fonte de alimento e ela poderá seguir em
busca do alimento, também liberando feromônio na sua rota. Como o feromônio
evapora com o passar do tempo, quanto mais vezes uma ou mais formigas passarem por
determinada rota, mais feromônio irá ser depositado. De modo semelhante, em rotas
onde a presença de formigas é baixa, o feromônio presente pode evaporar totalmente,
fazendo com que o formigueiro “esqueça” aquele caminho.
Assim, rotas longas serão feitas em maior tempo pelas formigas, permitindo
maior evaporação de feromônio. Em contrapartida, rotas curtas permitirão às formigas
refazerem a rota várias vezes em pouco tempo, intensificando a presença de feromônio.
Este comportamento foi comprovado pelo experimento das duas pontes (DORIGO,
2004). O experimento foi feito da seguinte forma: um formigueiro e uma fonte de
alimento ficaram separados por duas pontes, uma de comprimento d/2 e outra com
comprimento d. As formigas inicialmente escolhiam uma das duas pontes
aleatoriamente, mas aos poucos foram convergindo para a ponte menor, comprovando a
ideia de Dorigo.
Este comportamento foi reproduzido artificialmente. Na implementação da
Colônia de formigas, cada uma das q formigas seguirá o seguinte algoritmo n vezes:
Escolha uma cidade aleatoriamente e a insira na lista de cidades visitadas
Enquanto não visitar todas as cidades, faça:
Escolha a próxima cidade dentre as cidades ainda não visitadas
Inclua esta cidade na lista de cidades visitadas
Deposite feromônio na rota entre a cidade anterior e a cidade recém-escolhida
fimEnquanto
Os valores q e n são definidos pelo usuário em um arquivo de entrada, que
também contém a matriz de distância entre as cidades e um teto para um resultado dito
satisfatório. Ao fim deste algoritmo, a aplicação verifica o custo desse caminho feito
pela formiga e o compara ao melhor até então encontrado. Se o resultado for abaixo do
teto, a aplicação para imediatamente e exibe o melhor caminho. Se não, a aplicação
salva o caminho caso ele seja o melhor até então e novamente executa o algoritmo.
A escolha é, a princípio, totalmente aleatória, já que não há ainda feromônio
presente nas rotas. A medida que o sistema progride na execução, a quantidade de
feromônio influenciará na decisão que a formiga irá tomar. A probabilidade da formiga
que está na cidade c escolher a cidade d é dada pela fórmula p = f(c, d) * (r / dist(c, d)),
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onde r é um número aleatório entre 1 e 8, f(c, p) é a quantidade de feromônio entre as
cidades c e p, e dist(c, d) é a distância entre as cidades c e d.
Deste modo, distâncias menores serão naturalmente mais atrativas para a
formiga e ela será influenciada pela quantidade de feromônio das rotas. O número
aleatório é para garantir que as formigas não se comportem meramente escolhendo de
forma gulosa a rota. É preciso garantir que elas nem sempre escolham a rota de menor
custo ou a de maior feromônio para que haja exploração de caminhos. Isto possibilita ao
formigueiro a descoberta de rotas melhores.
O Q-Learning é uma técnica de aprendizagem por reforço bastante
difundida no meio acadêmico, de fácil implementação e uso. A principal vantagem de
sua utilização em conjunto com a Colônia de formigas é permitir exploração de rotas
sem a necessidade de conhecer previamente o ambiente, criando a cada iteração,
chamada de episódio, mais conhecimento acumulado de suas decisões anteriores,
possibilitando a tomada de decisões melhores nos episódios seguintes.
Na implementação do Q-Learning, um agente aprende o melhor caminho a
cada nova iteração, chamadas de episódios. O algoritmo que o agente segue é:
Para i de 1 até n episódios, faça:
Escolha aleatoriamente uma cidade c e a adicione na lista de cidades visitadas
para j de 2 até c cidades, faça:
se a escolha atual for aleatória, então:
escolha a próxima cidade p aleatoriamente
senão:
escolha a próxima cidade p de forma gulosa
fimSe
adicione a cidade p na lista de cidades visitadas
atualize a matriz de recompensa para a rota entre as cidades c e p
c=p
fimPara
esvazie a lista de cidades visitadas
fimPara
Um agente começará em um local aleatório e precisará formar uma rota
completa. Após definida a cidade inicial, o agente deverá analisar e avaliar todas as
possibilidades a partir de onde está e escolher a mais adequada de acordo com o tipo de
escolha que for determinado.
O que determinará se a escolha da cidade p será aleatória ou gulosa é uma
função de sorteio, que escolhe entre um ou outro método baseada na taxa de
aprendizagem definida pelo usuário. Quanto maior esta taxa, mais aleatória a escolha
tende a ser. A quantidade de episódios também é definida pelo usuário.
Ao final dos episódios, a matriz de recompensa é repassada à colônia de
formigas para inicializar a matriz de feromônio. Deste modo, as formigas saberão quais
rotas são adequadas pela quantidade de feromônio presente nos locais em que o QLearning colocou mais recompensa. A colônia irá refinar os resultados ou até mesmo
explorar novos caminhos e ao fim de todo o processo será exibido o melhor resultado
encontrado, junto com a sequência de cidades que o geraram.
Ao longo dos testes algumas adaptações e aprimoramentos foram feitos.
Inicialmente o feromônio das formigas era depositado com valores constantes, mas
mudamos a forma como o depósito era feito. Em alguns testes rápidos, observamos que
ao elaborar uma pequena fórmula para o depósito do feromônio que valorizasse
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caminhos curtos os resultados ficaram melhores. A fórmula que foi usada é f = C /
(c/10), em que C é a solução dita satisfatória para o problema e c é o custo do caminho
que a formiga percorreu. Deste modo, caminhos mais curtos farão com que a formiga
deposite mais feromônio, valorizando as rotas de maior qualidade.
Outra adaptação foi a criação de uma função que, quando chamada, calcula
a média ponderada da quantidade de feromônio presente em cada rota entre as cidades e
corta para zero o feromônio presente em locais que fiquem abaixo desta média. É uma
forma que se mostrou eficiente nos testes rápidos e optamos por mantê-la no algoritmo.
Esta função é chamada no meio do processo da Colônia de Formigas e permite uma
nova exploração de caminhos, já que nesta altura da execução as formigas
provavelmente estarão se concentrando nas rotas onde há mais feromônio. Deste modo,
as formigas irão explorar novos caminhos e “lembrarão” somente das melhores escolhas
que tomaram até então.
Para os testes utilizamos duas instâncias da biblioteca TSPLIB, que contém
uma série de matrizes de distância para o Problema do Caixeiro Viajante para que
pesquisadores possam testar seus algoritmos em problemas reais. Estas duas instâncias
foram escolhidas por já estar com os dados no formato de matriz, o que era conveniente
para a forma de dados que usamos na implementação. As duas instâncias escolhidas
foram bays29 e brazil58, que possuem 29 e 58 cidades em suas matrizes,
respectivamente. Outro motivo que nos influenciou a escolher estas duas instâncias é
que em alguns trabalhos que pesquisamos estas instâncias são usadas nos testes, como
usado por LIMA JÚNIOR (2009). Além disto, o site da TSPLIB informa quais são os
ótimos de cada problema, o que nos deu um excelente parâmetro de comparação.
Para os testes, rodamos somente a Colônia de Formigas 30 vezes em cada
um dos problemas, guardando o melhor resultado ao final do processo. Do mesmo
modo fizemos para o Q-learning junto com a Colônia de Formigas. Ao fim das 60
execuções comparamos os resultados obtidos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 1 – Resultados obtidos com Colônia de Formigas

Instância
Bays29
Brazil58

Ótimo conhecido
2020
25395

Ótimo encontrado
2035
20606

Média de resultados
2084.36
21367.27

Tabela 2 – Resultados obtidos com Q-learning e Colônia de Formigas

Instância
Bays29
Brazil58

Ótimo conhecido
2020
25395

Ótimo encontrado
2020
19034
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Figura 1 – Gráficos representando os melhores resultados obtidos somente com a Colônia de Formigas, os
melhores resultados obtidos usando Q-Learning junto com a Colônia de Formigas e os melhores
resultados conhecidos para os problemas bays29 e brazil58 (valores fornecidos pelo site do TSPLIB).

Os resultados nos mostram que a Colônia de Formigas obteve melhor
desempenho quando usada em conjunto com o Q-learning nas duas instâncias testadas.
Na primeira, a bays29, a Colônia se aproximou do resultado ótimo conhecido, 2020,
chegando a obter 2035. Com o uso do Q-Learning a colônia chegou ao ótimo
conhecido.
Surpreendentemente, na segunda instância a Colônia de formigas foi capaz
de superar o ótimo conhecido. Não esperávamos por este resultado, mas acreditamos
que os dados fornecidos pelo site da TSPLIB podem estar desatualizados, ou talvez a
instância brazil58 não tenha sido testada a fundo. Com o uso do Q-learning o resultado
melhorou ainda mais, chegando a 19034, bem abaixo do ótimo dado pelo site, que era
25395.
CONCLUSÃO
As metaheurísticas são formas eficientes para solucionar problemas
computacionais complexos. No entanto, a demanda industrial por aplicações maiores e
mais robustas incentiva a busca por formas ainda melhores de se chegar a soluções
satisfatórias. Além disso, em vários casos até mesmo as metaheurísticas sozinhas se
mostram ineficientes ao resolver problemas muito grandes.
Problemas como o do Caixeiro Viajante têm o número de soluções que
cresce muito a cada nova cidade adicionada. Para aplicações práticas na indústria, o
número de locais a serem visitados pode chegar à casa dos milhares, o que torna
inviável o uso somente das metaheurísticas convencionais.
O uso de metaheurísticas híbridas tem sido bastante estudado por
pesquisadores que buscam alternativas para melhorar as metaheurísticas já existentes e
este tipo de abordagem tem trazido bons resultados. Este trabalho mostrou que o uso do
Q-learning em conjunto com a Colônia de Formigas é mais eficiente do que a Colônia
de formigas sozinha e que é capaz de encontrar soluções melhores.
Neste trabalho optamos por utilizar o Q-learning para inicializar a matriz de
feromônio, mas outra estratégia possível é usar tanto o Q-Learning quanto a Colônia de
Formigas simultaneamente. O Q-learning irá aprimorar os resultados ao longo dos
episódios e isto poderia ser usado para refinar o depósito de feromônio das formigas.
Esta estratégia poderá ser desenvolvida em trabalhos futuros.
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