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Abstract This article is the first in a short series, composing a "politically incorrect" overview of the Brazilian academic environment. In this
first article, we address the aspects related to the faculty, pointing out how, on average, the Brazilian academic environment is mediocre.
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INTRODUÇÃO

Ao leitor amigo que nos prestigie com seu tempo e
interesse, informo que o presente artigo (o primeiro de uma
pequena série) não é fruto de nenhum trabalho de pesquisa,
mas apenas e tão somente o compartilhamento de uma
experiência adquirida/acumulada ao lingo de 31 anos como
professor, dos quais 26, como professor universitário.
Trata-se, como seu título indica, de um “retrato” na
acepção de “descrição de um caráter, de uma época, etc.”
[1], politicamente incorreto (mas não inverídico) das
universidades brasileiras.
Destaco ao distinto leitor que minha experiência
como profissional restringe-se às Universidade federais, mas
acredito que nas estaduais e nas instituições privadas, a
realidade não seja distinta.
Trata-se de uma crônica bem humorada (com
algumas “pitadas” de “humor ácido”, porém realista), do
assim chamado “mundo acadêmico”.
Acredito que essa pequena série de artigos possa ser
bem aproveitada por aqueles que desejam seguir a chamada
“carreira acadêmica”, mas também pode ser lida com bom
proveito pelo público em geral, ajudando a desmistificar
alguns mitos sobre as universidades.

Por óbvio, não se está a afirmar-se que o que se irá
relatar nesse artigo (e nos próximos dessa pequena série),
aconteça sempre, em toda parte e o tempo todo. Não
obstante, a “incidência” do que irá apontar-se é grande,
acredite.
No presente artigo, abordaremos o corpo docente.
DIRETO AO PONTO

Por força da legislação, o acesso ao corpo docente
das universidades públicas dá-se via concurso público
(provas e títulos).
Como sabemos, o concurso público visa dar
transparência às contratações, democratizar o acesso ao
serviço público, devendo ser realizado seguindo-se os
princípios caros (ou que deveriam sê-lo) à administração
pública:
legalidade,
impessoalidade,
moralidade
administrativa, etc. Em tese, uma seleção à prova de
“armações”, “jeitinhos” e preferências. Contudo, nem
sempre é exatamente assim.
Os “jeitinhos” podem começar pelo próprio edital, no
qual os requisitos para o candidato são postos. Por exemplo,
se o edital exige um candidato com doutorado em química,
isso é uma coisa, mas se os requisitos incluem experiência na

2

área de espectroscopia de compostos de terras raras, etc., por
exemplo, o “leque” de possíveis candidatos restringe-se
bastante.
Outro truque muito usado é reprovar-se o candidato na
chamada “prova didática” (o candidato deve ministrar uma
aula sobre tema previamente sorteado, etc.), ou dar, nessa
prova, uma nota maior ao candidato “de interesse da casa”,
do que a dada aos demais, etc. Tendo em vista a
subjetividade da coisa (o que é uma boa aula ? como
diferenciar uma aula que vale 8 pontos de uma que vale 9
pontos ?), etc., a porta para a possível manipulação fica
aberta.
Os motivos para preferir-se determinado candidato em
detrimento dos demais podem ser variados: amizade com
membros da banca ou do departamento que está a realizar o
concurso, a esposa do candidato já é professora da instituição
e deseja-se “trazer” o marido também, alguém com
“influência (falaremos dessas “influências”, mais adiante)
quer trazer um novo pesquisador para seu grupo de pesquisa,
etc., o candidato é ex-aluno de algum pesquisador influente
de uma instituição de renome e deseja-se “fazer um favor” a
esse pesquisador (com o qual alguém da instituição que está
a realizar o concurso mantém ou deseja estabelecer uma
cooperação acadêmica, etc.).
Desnecessário dizer que o indivíduo assim contratado, já
entre “de bola murcha” isso é, devendo favores aos seus
“protetores” etc., de forma que será, com certeza, um tipo
bastante cordato, tendente a concordar com tudo que seus
“amos e senhores” proponham, etc. Ou seja, desde cedo
“ensina-se” ao indivíduo que a subserviência é caminho para
o “sucesso”.
Uma vez vencida a batalha do concurso, e confirmandose a contratação, o novo docente estará, como todo e
qualquer servidor público, a cumprir seu estágio probatório,
com duração de três anos, como definido em lei (ver Lei
8.112/1990).
É nessa fase que a “pressão” sobre o novo docente será
maior, não raro com tentativas veladas de “indução”,
intimidação, etc. Por exemplo, pode ser “sugerido” ao
recém-contratado que co-orientar os alunos de pósgraduação do professor fulano ou da professora fulana seria
bom, etc. Esclareça-se: é muito comum, no meio acadêmico,
a existência de “pesquisadores” que buscam a “cooperação”
de recém-contratados para co-orientar seus alunos (na
verdade, orientar), a fim de que o “pesquisador” já
estabelecido (com laboratório, estrutura de equipamentos,
apoio da Instituição, etc.), possa fazer aquilo que
efetivamente gosta (não, não é a pesquisa): política (ou, em
muitos casos, a prima prostituída da política: a politicagem);
conseguir mais influência (e recursos) institucionais, quem
sabe um cargo (uma pró-reitoria é o sonho dourado de
muitos).
Você entendeu bem: não raras vezes, o recém-contratado
tem que “pagar pedágio” para os mais velhos e bem
estabelecidos, e uma recusa pode ter suas consequências
(você está em estágio probatório, lembra ?).
Com relação ao estágio probatório, é fenômeno muito
comum o do indivíduo que “se faz de bonzinho” durante esse
período: nunca falta nem chega atrasado, é cordial com

todos, voluntaria-se para participar de comissões, procura ser
bem quisto pelos alunos, etc., enfim, madre Tereza de
Calcutá ficaria orgulhosa daquela pessoa, e que, uma vez
servidor estável, “bota as manguinhas de fora” (já não
trabalha como antes, torna-se um tipo ácido e “moralizador”
com relação aos professores que ainda estejam em estágio
probatório, etc.).
Permeando a tudo isso, destaque-se que, a “política”
acadêmica não é nem um pouco diferente (em termos éticos
e/ou morais) da política partidária, por exemplo: Fulano foi
escolhido como vice na chapa para a eleição para Reitor por
que é do Centro1 tal, ou de tal área, e conseguir votos lá seria
importante; Beltrano foi escolhido pró-Reitor por que é
alguém “influente” na Instituição, ou por que “trabalhou” na
campanha do candidato a Reitor, etc. (é preciso contemplar
os correligionários, não é mesmo ?).
Além do “status” de ser pró-Reitor2, há a gratificação
pelo cargo (ganha-se mais do que como “simples”
professor), além do que o indivíduo fica dispensado de dar
aulas (!). Que maravilha não ? não ter que preparar aulas,
ministrar aulas, preparar listas de exercícios e provas,
corrigir provas, etc., e ainda ganhar mais, e ser uma
“autoridade” na Instituição (!).
Nesse ponto, destaque-se a pouca vocação acadêmica da
nossa “Academia”: feitos realmente acadêmicos (publicar
um livro, publicar artigos em periódicos de prestígio, etc.)
são realizações, na maior parte das Instituições, em verdade
pouco valorizadas (ninguém lembra, ou esquece depressa).
Não obstante, ocupar um cargo catapulta o indivíduo, de
imediato, a um “novo patamar”. Triste Academia.
Fato importante: “no geral” a vocação realmente
acadêmica (para o mundo da pesquisa, etc.) dos professores
universitários é bastante reduzida (apenas uma minoria é
realmente “talhada” para a tarefa): uns conseguem repetir
competentemente o que está nos livros; muitos, nem isso.
Nossa Academia é, em termos gerais, bastante medíocre,
intelectualmente falando.
Boa parte dos membros do corpo docente das nossa
Universidades, são a prova viva da veracidade posta nas
palavras de Olavo de Carvalho [2]:
“É natural no ser humano o desejo de
conhecer.” Quando li pela primeira vez
esta sentença inicial da Metafísica de
Aristóteles, mais de quarenta anos atrás,
ela me pareceu um grosso exagero. Afinal,
por toda parte onde olhasse — na escola,
em família, nas ruas, em clubes ou igrejas
— eu me via cercado de pessoas que não
queriam conhecer coisíssima alguma, que
estavam perfeitamente satisfeitas com suas
ideias toscas sobre todos os assuntos, e
1

Nas Universidades, os diferentes cursos geralmente são agrupados
em “Centros“.
2
Para os pouco familiarizados com a terminologia acadêmica, uma
pró-Reitoria equivale, numa analogia com a presidência da
República, a um Ministério ou, numa analogia com um governo
estadual, a uma Secretaria, etc.
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que julgavam um acinte a mera sugestão
de que se soubessem um pouco mais a
respeito suas opiniões seriam melhores.
Precisei viajar um bocado pelo mundo
para me dar conta de que Aristóteles se
referia à natureza humana em geral e não
à cabeça dos brasileiros. De fato, o traço
mais conspícuo da mente dos nossos
compatriotas era o desprezo soberano
pelo conhecimento, acompanhado de um
neurótico temor reverencial aos seus
símbolos exteriores: diplomas, cargos,
espaço na mídia. (grifos nossos).
Não obstante, uma marca geral dos docentes
universitários é a empáfia, o pernosticismo. Mesmo que
conduza uma pesquisa “insossa” e sem chances reais de
contribuir com a ciência, o indivíduo tem a si em grande
conta, comportando-se, muitos deles (geralmente os mais
medíocres) com certa pompa e circunstância.
Aspectos referentes à pós-graduação e pesquisa serão
abordados em outro artigo dessa pequena série, de forma que
alguns outros aspectos referentes ao corpo docente ficaram
de fora do presente texto, mas serão futuramente
contemplados.
Encerremos, contudo, com trecho de obra já mencionada
[2]:

Longe do Brasil, encontrei enfermeirinhas,
caixeiros de loja e operários da
construção civil que, ao saber-me autor de
livros de filosofia, arregalavam dois olhos
de curiosidade, me crivavam de perguntas
e me ouviam com a atenção devota que se
daria a um profeta vindo dos céus. Por
incrível que pareça, interesse e humildade
similares observei entre potentados da
indústria e das finanças, figurões da mídia
e da política. Até mesmo professores
universitários, uma raça que no Brasil é
imune a tentações cognitivas, mostravam
querer aprender alguma coisa. Aristóteles
tinha razão: o desejo de conhecer é inato.
O Brasil é que havia falhado em
desenvolver nos seus filhos a consciência
da natureza humana, preferindo substituíla por um arremedo grotesco de sabedoria
infusa.
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INTRODUÇÃO

o malefício de sangrar recursos públicos sem dar, em
verdade, ao país, qualquer retorno.

O presente artigo é o segundo de uma pequena série
intitulada “Retrato politicamente incorreto da Academia
brasileira”. No artigo precedente [1] abordamos aspectos
referentes à constituição do corpo docente, etc.
No presente artigo, focaremos na pesquisa e na pósgraduação.
Em seu livro “A impostura científica em dez lições”,
Michel de Pracontal nos faz indagação que é também válida,
em parte, para o presente artigo:

A grande maioria das imposturas é
inofensiva ou só causa danos menores.
Então, será que é judicioso combatê-las
por meio do confronto brutal? A
experiência mostra que, na maioria das
vezes, dessa maneira só se consegue
reforçar as convicções dos impostores e de
seus adeptos.
Dissemos em parte, pois, sobretudo num país como
o nosso, de modo geral com investimentos não tão
abundantes em pesquisa, as imposturas (e são muitas...) têm

Embora seja uma obviedade, destaquemos que o
“retrato” aqui esboçado refere-se a um cenário global, etc.,
não impedindo, por certo, que (raras) e honrosas exceções
possam existir.

DIRETO AO PONTO
Boa parte (a maior parte) da “pesquisa” (coloco aqui
entre aspas, pois a maior parte do que se faz não merece
realmente ser chamada de Pesquisa), é o que se
convencionou chamar de “routine research”, ou seja,
“pesquisa de rotina” significando “pesquisas” que são pouco
mais (quando são) do que meros “repetecos” de temas já
bem estudados e estabelecidos.
Em parte, a responsabilidade sobre essa realidade é da
massificação (desenfreada) da pós-graduação no Brasil,
forçando que, a cada mês, “teses e mais teses” de mestrado e
doutorado sejam defendidas, nas mais diversas áreas, etc.
Por mais competente, imaginativo/criativo/inovador e
profícuo que seja determinado pesquisador (e a grande
maioria não é nem competente, nem imaginativa, nem
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profícua) não há como, em termos realistas, ter-se a cada ano
milhares de trabalhos efetivamente significativos, de um
ponto de vista científico, quer na pesquisa básica, quer na
pesquisa aplicada.
O resultado é “um monte” de teses “mais ou
menos”, meras repetições/variações sobre sistemas já bem
conhecidos ou sobre temas visivelmente (até para um leigo)
desimportantes.
Não nos enganemos, achando que tal fato verificase apenas nas chamadas “ciências humanas” ou nas “sociais
aplicadas”. Nas “ciências exatas” e nas “tecnológicas” igual
engodo verifica-se rotineiramente.
Exemplos (fictícios) de tais teses que vão do nada
para lugar nenhum:
1) “A presença do ser na literatura machadiana, e suas
influências neurolinguísticas sobre a arte plumária
dos índios Caiapós: um estudo de caso na Taubaté
dos anos 1920” (a inutilidade da “tese” me parece
auto evidente, de forma que não tecerei comentários
extras);
2) “Um novo composto de cádmio com propriedades
fluorescentes como possível catalisador para a
degradação do peróxido de hidrogênio”.
Comentário: Compostos de cádmio há aos montes,
compostos fluorescentes também e o peróxido de
hidrogênio degrada-se com facilidade, de forma
que, enquanto um leigo poderia, do pomposo título
da “tese”, inferir trata-se de trabalho de alto nível,
com larga potencialidade de aplicabilidade, etc.,
nada estaria mais distante da realidade.
Some-se ao “incentivo” à baixa qualidade que há
por conta da “produção em massa” de teses, os seguintes
aspectos:
1) A grande maioria dos “pesquisadores” são
indivíduos sem o verdadeiro e fundamental insumo
para a pesquisa científica: talento (sob a forma de
maturidade intelectual e criatividade);
2) A esmagadora maioria dos alunos de pós-graduação
(que, em grande medida, realizam as “pesquisas”
sob a orientação dos “pesquisadores”) também não
possui talento ou vocação para a pesquisa, e
escolhem ingressar numa pós-graduação como uma
sequência “natural” para dar continuidade à “vida
de estudante” com a qual já estão acostumados, sem
ter o “incômodo” de procurar um emprego (uma
bolsa de doutorado, ou mesmo de mestrado, paga
mais do que muitos “primeiros empregos” que há
por aí);
3) Por sua vez, de “fase em fase” (mestrado,
doutorado, concurso, etc.) muitos desses alunos sem
talento e verdadeira vocação para a pesquisa
ajudarão a compor, em grande medida, a massa de

futuros “pesquisadores”, perpetuando, assim, esse
funesto ciclo vicioso;
4) Em parte como consequência da massificação da
pós-graduação e em parte motivada pela natural (?)
ambição do ser humano, impera, no meio
acadêmico, uma constante “luta pelo poder”, que se
traduz na busca, por parte dos “pesquisadores” mais
ambiciosos (e, via de regra, menos escrupulosos)
por monopolizar os recursos para a pesquisa
(laboratórios, equipamentos, etc.), deixando os
pesquisadores menos ambiciosos e
mais
escrupulosos (que são, com frequência, mas não
sempre, os mais capazes), alijados dos insumos
necessários para a realização de suas pesquisas, a
não ser, é claro, que aceitem colocar-se como
“colaboradores” dos “donos dos meios de
produção” (com perdão da terminologia marxista),
o que significa colocar os nomes daqueles em
trabalhos/artigos para os quais, em verdade, não
deram qualquer contribuição intelectual.

Em artigo anterior [3] mostramos o quanto há de
falacioso na chamada “fuga de cérebros”, quando aplicada à
Academia brasileira. Veja-se, por exemplo, o alvoroço
gerado quando, em 2019, o Ministério da Educação lançou o
programa “Future-se” [4].
Sem entrar no mérito do programa/proposta (que,
de toda sorte, parece-me extremamente salutar), uma parte
obviamente benéfica do mesmo era a promoção de maior
autonomia financeira nas universidades e institutos federais
por meio de incentivo à captação de recursos próprios e ao
empreendedorismo [4].
Seria de esperar-se que uma tal proposta fosse
acolhida com boa vontade ou mesmo entusiasmo por parte
da Academia. Bem, não foi o que aconteceu. Veja-se que
captar recursos próprios (por meio da prestação de
serviços e desenvolvimento de produtos) incentivando-se o
empreendedorismo, exigiria por parte dos “pesquisadores”
mostrar a validade/necessidade de suas pesquisas, e
terminaria por ter-se, em verdade, um “grande holofote” a
iluminar a inutilidade da maioria das “pesquisas” efetuadas.
Logo, se o cenário está feio, melhor não acender a luz, não é
mesmo ? Além do mais, trabalhar de verdade não é a
intenção de muitos “pesquisadores”, que preferem “ir
levando”. Ter que produzir algo que realmente
interesse/importe à sociedade, significaria ter que sair da
“zona de conforto intelectual” e do comodismo generalizado.
Algum espanto no fato de que a Academia em peso estrilou
com a simples possibilidade de algo ao estilo “future-se” ?
Alie-se, ao aspectos/fatores já apontados, que as
seleções para as pós-graduações nem sempre são lá muito
honestas (suas chances de ser aprovado entre os que terão
direito à uma bolsa pode aumentar ou diminuir,
significativamente, conforme a identidade do seu pretendido
orientador) reforçando os malefícios já aventados.
Não bastasse tudo o que já foi exposto, ainda há que
considerar-se os modismos e sazonalidades políticas que
interferem, sobremaneira, na disponibilização de recursos
para a pesquisa, fazendo com que muitos “pesquisadores”
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simplesmente saiam em busca dos recursos, “pesquisando”
seja lá o que for.
Certamente contribui, para iludir o incauto cidadão,
a profusão de “boas notícias” na página inicial de qualquer
Universidade: “Professor apresenta trabalho no exterior”,
“Aluno ganha prêmio não sei onde”, “Pesquisa mostra que
acerola é rica em vitamina C”, etc. Bom, nesse hipotéticos
exemplos: ter um trabalho aceito em congresso internacional
não é nem um pouco difícil, o “prêmio” dado ao aluno não
necessariamente reflete a qualidade da “pesquisa”
desenvolvida, todo mundo sabe, desde muito, que as frutas
têm vitamina C, etc. Enfim, boa parte do que é divulgado
pelas Assessorias de comunicação das Universidade é um
“saco de vento”.
Não obstante o fato de que entre as cem melhores
Universidades do mundo não consta nenhuma brasileira [5]
[embora
constem
duas
latinoamericas:
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e a
Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina], não
havendo, portanto, propriamente razões para empáfia, a (de
modo
geral)
boçalidade/pedantismo
dos
nossos
“pesquisadores” é aspecto que também em nada contribui
para nossa elevação acadêmica.
REFERÊNCIAS
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Abstract In the present work, it is argued, based on articles from recent literature, as well as on a document signed by several

doctors and world-renowned researchers, that the severe, indiscriminate / isolation / social lockdown promoted in several
countries of the world (including Brazil), was a serious mistake, since it ended up promoting deaths or severe damage to the
health of people with other diseases (cancer, heart problems), etc., in addition to leading to an increase in cases of depression,
etc. Isolating only people from the risk group (the elderly and those with comorbidities) would have been the correct attitude.
Studies from the University of Edinburgh [5] and the Federal University of Pernambuco (Brazil) [8] show that social isolation
can, in fact, increase the number of deaths from Covid-19.
Keywords: Covid-19, Brazil, lockdown, serious mistake.

INTRODUÇÃO

De acordo com dados da Johns Hopkins University &
Medicine [1] o primeiro caso de Covid-19 registrado no
Brasil ocorreu em 25/02/2020 (lembremos que Covid-19 é o
nome dado à doença, causada, por sua vez, pelo vírus “de
nome” SARS-CoV-2).
Em artigo anterior [2], apontamos como a
desinformação, bem como a manipulação política da
pandemia, implica num desnecessário estado de angústia, e
mesmo histeria, por parte da população. Em outro artigo,
apontamos, ainda, como o uso de mascaras (por todas as
pessoas e de forma obrigatória em locais públicos) era de
eficácia, no mínimo, duvidosa [3].
No presente artigo, teceremos considerações e
faremos breve análise sobre aquilo que muitos já

desconfiavam e apontavam desde o início: o isolamento
social geral, indiscriminado, lockdown, ou qual o nome
queira-se dar à prática adotada em vários países, parece
efetivamente ter sido um grave erro, causando, ao final, mais
prejuízos e mortes do que haveriam, caso tais medidas não
houvessem sido adotadas.
.
ISOLAMENTO SOCIAL (OU LOCKDOWN): UM
GRAVE ERRO ?
No Brasil, assim como em outros países do mundo, o
isolamento social foi imposto a todos pelas autoridades (no
caso do Brasil, por prefeitos e governadores estaduais).
Durante meses, a maior parte do comércio foi proibido de
abrir, escolas ficaram proibidas de funcionar, etc., tudo em
nome da manutenção da saúde, da diminuição da propagação
da Covid-19, etc.
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No Brasil, especificamente, tanto prefeitos quanto
governadores aproveitaram para revelar suas tendências
ditatoriais/autoritárias, com cenas lastimáveis de cidadãos de
bem sendo presos, agredidos pelas autoridades policiais, etc.,
pelo simples fato de estarem sentados num banco de parque
ou a caminhar na praia. Isso sem falar, é claro, nos inúmeros
casos de desvios das verbas federais destinadas ao combate
da pandemia, etc.
Não por acaso, os prefeitos e governadores brasileiros
preferiram falar em “isolamento social” e não lockdown
(que foi o que efetivamente aconteceu) pois a Organização
Mundial de Saúde (OMS) manifestou-se contra o lockdown,
mas os prefeitos e governadores afirmavam que estavam
procedendo seguindo recomendação da OMS...
Mas, ficando apenas com os aspectos/consequências,
médicas, epidemiológicas dessa medida (isolamento social
severo, lockdown, etc.), ela foi acertada ? Muitos
desconfiavam e apregoavam que não (muito embora fossem
vozes dissonantes em meio ao interesse político que logo
mascarou as ações governamentais, etc.). O erro do
isolamento social foi agora demonstrado.
Antes de entrarmos na discussão dos trabalhos que
aqui iremos citar, lembremos que, de toda sorte, em se
tratando de isolamento social indiscriminado (para todos,
como foi o caso), lockdown, etc., há que considerar-se, por
exemplo, as mortes causadas por câncer e doenças cardíacas,
em função do número de pessoas que não puderam, em
tempo hábil, procurar a rede médica para os exames e
tratamentos necessários, o aumento do número de casos de
depressão, suicídio, etc., de forma que “na soma”, o
isolamento social severo traria, previsivelmente, mais mal do
que bem (tudo somado, não haver isolamento social seria
menos prejudicial). E veja que estamos a falar de questões
de saúde, de um ponto de vista estrito. Não podemos
esquecer, contudo, os severos danos à economia, educação,
etc.
Comecemos com uma matéria jornalística (mas que
noticia manifestação das mais sérias por parte de volumoso
grupo de cientistas de alto gabarito): “Mais de 6.000
cientistas defendem que jovens 'retomem vida normal' Carta afirma que estratégia de imunidade de rebanho é
melhor que confinamento [4]. A fim de não nos alongarmos,
fiquemos com um resumo da referida matéria.
A matéria faz referência à carta assinada por mais de
6.400 pesquisadores e médicos renomados, dentre eles
Martin Kuldorff (professor de Medicina da Universidade de
Harvard), Jay Batthacharya (professor de medicina na
Stanford University) e Sunetra Gupta (epidemiologista na
Universidade de Oxford). Logo, não se trata de mera “carta
aberta” ao mundo ou mero “abaixo assinado”, mas de
documento sério, assinado por mais de 6.400 médicos e
pesquisadores de alto gabarito.
A carta, (baseada, por óbvio, nos dados conhecidos
até aqui sobre a doença e sobre as consequências do
lockdwon, ou seja, algo devidamente embasado) aponta que
o correto seria resguardar pessoas do chamado grupo de risco
(idosos e pessoas doentes em geral), permitindo que pessoas
com mais de 18 anos circulem (vivam) normalmente,
estimulando a chamada “imunidade de rebanho”. Segundo os
médicos/pesquisadores que assinam a carta, os isolamentos
produzem, efetivamente, efeitos devastadores na saúde tanto

física quanto mental dos indivíduos (efeitos tanto de curto
quanto de longo prazo).
De acordo com os mencionados pesquisadores, as
consequências maléficas do lockdown farão ainda sentir-se
pelos próximos anos, com mortes causadas direta ou
indiretamente pelo lockdown estendendo-se no tempo.
Destaque-se ainda que em sua opinião, “manter os alunos
fora da escola é uma grave injustiça”.
Tanto é fato que o lockdown em nada interferiu na
marcha inevitável da doença (como de resto outros doenças
causadas por vírus, a Covid-19 só passará quando cumprir
seu ciclo, quando a imunidade de rebanho se estabelecer,
etc.) que, nos Estados em que a reabertura do comércio já
deu-se de forma plena (fiquemos com o exemplo do Rio
Grande do Norte) o número de casos e mortes pela doença
cai dia a dia. Se era o isolamento que garantia o controle da
doença, por que não há, agora, uma disparada no número de
casos ?
Nas primeiras semanas da pandemia, o argumento era
de que o lockdown era necessário para diminuir a velocidade
de transmissão da doença, “achatando a curva” (número de
infectados versus tempo) a fim de evitar o colapso do
sistema hospitalar, etc. Porém, o que viu-se em quase todas
as grandes cidades do país, foram hospitais de campanha
quase vazios ou que tiveram muito pouco uso (cumpriram, é
claro, sua “missão” de servir como fachada para desvio de
verbas públicas, etc.).
Um estudo da Universidade de Edimburgo (Escócia)
no qual diversos cenários de lockdown foram examinados
(isolamento voluntário, fechamento de escolas, etc.)
constatou que o lockdown pode prolongar a pandemia, com
fechamento de escolas podendo em verdade aumentar o
número de mortes, visto que dificulta-se que se estabeleça a
imunidade de manada (herd immunity) entre os mais jovens
[5-7]. Ou seja, “na soma” de possíveis mortes empregandose uma estratégia ou outra, fazer lockdown é pior do que não
fazer. Ou ainda, embora no curto prazo o lockdown possa
efetivamente diminuir o número de mortes pela doença, no
médio prazo seu efeito é deletério, visto que com o
prolongamento da epidemia em função da maior demora no
estabelecimento da imunidade de manada, o número total de
mortes, no final, pode ser maior do que sem lockdown. Duas
conclusões desse estudo, e que podem parecer óbvias, mas
que devem ser destacadas:
“The way out of any epidemic is herd
immunity, which is when enough people
in the population are infected that the
virus can’t spread”.
“We need to focus on protecting older
people who are going to be affected by
coronavirus, not people who aren’t.”.
A idênticas conclusões chegaram pesquisadores da
Universidade Federal de Pernambuco [8]. Os pesquisadores
brasileiros concluíram que:
“A comparison between the daily
Covid-19 deaths as projected from data
before the implementation of restrictive
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measures in Brazil and the number of
deaths actually observed showed that
the increase in social isolation can be
directly linked to 10.5% more deaths
over the period of observation. (grifo
nosso).
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Abstract In this article, comments are made about the widespread fraud in the last American presidential elections, focusing on

the partial and biased performance not only by the traditional media (television and newspapers), but mainly by the Bigtechs
(notably Facebook, Twitter and YouTube).
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INTRODUÇÃO

Admito que a fraqueza humana, para se
defender instintivamente da atração
hipnótica do mal, prefira negá-lo. Mas
a ignorância voluntária é, já, a vitória
do mal.
Olavo de Carvalho1

Segundo nos informa a revista Super Interessante [1]
a expressão “imprensa marrom” foi inspirada na expressão
americana yellow press (“jornalismo amarelo”), que surgiu
no final do século XIX a partir da concorrência entre os
1

O. de Carvalho, Ainda a Canalhice in O mínimo que você precisa saber
para não ser um idiota, 26ª ed., Record, Rio de Janeiro, 2017.
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jornais New York World e The New York Journal, pela
publicação de uma história em tirinhas, etc.
No Brasil, a expressão passou para ser a que
conhecemos (imprensa marrom), tendo sido empregada pela
primeira vez em 1960, pelo jornalista Alberto Dines.
Seu significado, nos esclarece o dicionário Aulete [2]
é o de Tipo de imprensa centrada em sensacionalismo, como
escândalos, aberrações, noticiário policial etc. Com o passar
do tempo, a expressão também virou sinônimo de imprensa
tendenciosa,
compromissada
com
interesses
e
descompromissada com a verdade, etc.
Desde muito, sabe-se do enorme poder da imprensa, a
qual passou mesmo a ser alcunhada de “o quarto poder”,
exercendo enorme influência (em tempos idos,
essencialmente via jornais impressos e rádio e, mais
modernamente, essencialmente via televisão) sobre a opinião
pública, sendo capaz mesmo de “fazer” e “derrubar”
presidentes (Caso típico, que ilustra ambas as facetas, é o do
ex-presidente Fernando Collor de Mello).
Com a realização das eleições presidenciais dos
Estados Unidos da América, no último 03 de novembro (com
a disputa resumida entre o presidente republicano Donald
Trump e o candidato democrata Joseph “Joe” Biden), ficou
evidente, sem disfarces ou retoques, o engajamento
partidário da imprensa (americana e brasileira, também),
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bem como a censura promovida pelas “BigTechs”
(Facebook, Twitter, YouTube, etc.).
No presente artigo, discorremos sobre esse
“fenômeno”.

A “NÃO-IMPRENSA” E A CENSURA PROMOVIDA
PELAS “BIG TECHS”: O CASO DAS ELEIÇÕES
AMERICANAS.
Consciência
especialmente
consciência moral - não é um objeto,
uma coisa que você possua. É um
esforço permanente de integração, a
busca da unidade para além e por cima
do caos imediato. É unificação do
diverso, é resolução de contradições.

Com o passar das semanas, e o adensamento das
ações judiciais, protestos, etc., começaram a surgir, aqui e
ali, tímidas matérias, mas sempre com cabeçalhos do tipo
“Sem provas, Trump questiona...”; “Sem apresentar provas,
Donald Trump”... Ou seja, “sem provas” tornou-se o
“mantra” sempre repetido. Bom, provas havia literalmente às
centenas, inclusive, como afirmado, testemunhos
juramentados, etc., além de imagens de câmeras de
segurança de alguns locais de votação, etc. Se fosse um
processo na seara criminal, ter-se-ia, com certeza, bem mais
do que o suficiente para conseguir-se uma condenação.
Não me estenderei aqui muito mais, direcionando o
leitor interessado (e que talvez não esteja ainda devidamente
informado sobre tudo o que aconteceu) aos canais e sites da
mídia independente (com análises sérias e de qualidade).
Dentre outros : PH Vox, Terça Livre e o canal do Paulo
Figueiredo.
O “fenômeno” eleições americanas ficará, do ponto
de vista da atuação da grande mídia, marcado por dois fatos:

Olavo de Carvalho2

(1) A total perda de pudor da grande mídia (a máscara
caiu de vez), que não se importou em distorcer ou
omitir informações, e abertamente e torcer pelo
candidato democrata;

Nos dias e semanas que se seguiram à eleição
presidencial americana (03/11/2020), provas de que uma
fraude eleitoral em larga escala (e, portanto, planejada,
orquestrada) estava em curso, se avolumavam: centenas de
milhares de votos consignados em nome de eleitores já
falecidos, votos que foram dados pelos correios sem que as
assinaturas (dos eleitores) houvessem sido checadas,
máquinas de apuração de votos que “passaram” milhares de
votos de Trump para Biden, etc., etc., e centenas de
testemunhos juramentados (na
expressão americana “affidavits”) dados por pessoas que,
sob juramento (lembremos que, diferentemente do que
acontece no Brasil, nos Estados Unidos, perjúrio é coisa
muito séria: “dá cadeia”) informavam detalhes e mais
detalhes sobre as fraudes que presenciaram, etc.
Na esteira de tudo isso, o “team” jurídico do
presidente Trump deu início à uma séria de ações legais em
diversos Estados, audiências públicas foram realizadas, etc.,
etc., com o Estado do Texas, em nome próprio (mas logo
tendo como litisconsortes ativos quase duas dezenas de
outros Estados) ingressando com uma ação junto à Suprema
Corte dos Estados Unidos, questionando as mudanças
ilegais nas regras eleitorais efetuadas em outros Estados, etc.
(ação que terminou não sendo conhecida por, no entender da
Corte -entendimento deveras estranho, juridicamente falando
- falta de legitimidade ativa por parte do Estado do Texas,
etc.).
Enfim, e com perdão da expressão popular, “o pau
comia”, com sérios questionamentos sobre a legitimidade
das eleições, com muitas e inequívocas provas de fraudes,
etc. Nesse meio tempo, o que disse sobre tudo isso a grande
imprensa brasileira (e também boa parte da grande mídia
americana) ? Resposta: absolutamente nada.

(2) A atuação (antes, durante e depois das eleições)
tendenciosa (em verdade, desonesta, quiçá,
criminosa)
das
chamadas
“Big
techs”,
essencialmente “redes sociais” como Facebook e
Twitter, além de canais de vídeo, como o Youtube.

2

O. de Carvalho, A demolição das consciências in O mínimo que você
precisa saber para não ser um idiota, 26ª ed., Record, Rio de Janeiro, 2017.

Com a atuação da “imprensa marrom” já estamos
acostumados, sendo de toda forma de notar-se, no caso em
tela, a maneira escancarada com que atuou. Tivemos,
efetivamente, a “não-imprensa” que, não desejosa de dizer a
verdade, simplesmente emudeceu. Como todo silêncio, esse
silêncio da mídia tradicional é eloquente, e também
influencia [3]:
A mídia não influencia a opinião
pública só por esta ou aquela notícia
em particular, por esta ou aquela
opinião em particular. É a seleção
repetida, a reiteração prolongada das
menções e omissões que vai forjando
aos poucos o molde mental que, uma
vez consolidado, só um trauma coletivo
pode quebrar. (grifos nossos).
Além disso [4]:

Em toda sociedade há um determinado
número de estudiosos que têm acesso a
fontes diretas e não dependem da mídia
popular para formar sua visão das
coisas. Para a população em geral, no
entanto, vigora uma espécie de
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movimento circular: a constância e o
destaque com que os fatos são
noticiados na mídia tornam-se o
padrão de aferição para o julgamento
dos fatos subsequentes divulgados pela
mesma mídia. Em suma: a mídia cria
sua própria regra de credibilidade, não
havendo, para o grosso da população,
nenhum outro quadro de referência
pelo qual essa credibilidade possa ser
julgada. (grifos nossos).

Contudo, e sem desprezar, em absoluto, a péssima
conduta da mídia tradicional (impressa e televisiva), especial
destaque (porque fato inédito, ao menos de forma
escancarada como atualmente verifica-se) foi/é a atuação das
Big techs:

Além do que há de lastimável para o futuro dos Estados
Unidos (e, sem exageros - e por conseguinte - do mundo)
com uma dupla (presidente e vice) e partido que chegam ao
poder de forma fraudulenta, mais profundo e lastimável
ainda é o trauma, ou antes, a verdadeira fratura exposta
produzida na malha democrática Americana e mundial: se
até na maior e mais sólida democracia, algo assim pode
acontecer, o que esperar de democracias ainda mais frágeis ?
No tocante, especificamente, à vergonhosa atuação da
mídia tradicional e das big techs em todo esse episódio, e
sabendo, é claro, que todo exercício de futurologia é sempre
arriscado (e embora ainda no calor do momento), nos parece
lícito afirmar que a saída de longo prazo para todos os
conservadores seja a criação de suas próprias plataformas de
vídeos, redes sociais, etc. e, a partir delas, a difusão de novos
vetores de formação de valores, análise geopolítica e
informação fidedigna, para ajudar a “refundar” a democracia,
que sai, de tudo o que relatamos, respirando por aparelhos.

REFERÊNCIAS
(1) Facebook e Twitter passaram a, ativamente,
censurar conteúdos que mencionassem a fraude nas
eleições americanas, marcando-os como “fake
News”, impedindo “curtidas” e “re-twitters”, etc.;
(2) O YouTube, por sua vez, promoveu verdadeira
“limpa” nos canais dedicados ao tema (como os já
citados pH Vox e Terça Livre) estabelecendo
rígidas normas de “conduta”, na prática vedando a
que se mencionasse, nos vídeos, a fraude eleitoral,
etc.
Pudemos constatar que “a máscara caiu” também para as
Big tehcs.
Rompida, assim, a normalidade democrática, nos termos
em que a resume Olavo de Carvalho [4]:
Que é, no período histórico nascido
desde a Revolução Americana, uma
democracia política normal no
Ocidente? Se o conceito genérico de
“democracia” pode ser definido por
traços meramente jurídico-formais,
como a existência de uma ordem
constitucional,
partidos
políticos,
liberdade de imprensa etc., a mera
presença desses traços é comum às
democracias saudáveis e às doentes. A
normalidade do sistema democrático
tem de ser aferida por diferenças
substantivas que o mero formalismo
não
apreende.
Normalidade
democrática é a concorrência efetiva,
livre, aberta, legal e ordenada de duas
ideologias que pretendem representar
os melhores interesses da população
(...). (grifos nossos)
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Abstract Evaluating is a frequent and important pedagogical practice in the schooling process. Among other things, it can reveal the
fragility and scope of the work already done, point out needs for intervention (content and adequacy of teaching methods), define
educational policies, and so on. Despite this essentiality, the inseparability that must exist between evaluation and teaching practice, it
does not always meet the objectives of learning, serving as a subsidiary resource to pedagogical action, limiting itself to prioritize
students in accordance with the capacity of content retention. This work presents a contribution, in the light of Bloom's revised
Taxionomy, in the analysis of questions of written tests of Chemistry, applied in the 1st and 2nd years in a Public School of São Luís
do Maranhão. The results indicate a prevalence of items classified in the lower levels of the Taxionomy cognitive domain (remember,
understand and apply) and a near absence of items in the higher levels (analyze, evaluate and create). These results reaffirm the
practice of evaluation as an instrument of hierarchization of knowledge and invites us to rethink our evaluation practice.
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Cognitive development
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Na prática escolar, avaliar é uma tarefa frequente e
necessária. Entretanto, permanece complexa e mal utilizada,
no sentido de dissociada do planejamento e prática docente,
vem priorizando elementos de controle (poder,
hierarquização) e menosprezando as dimensões diagnóstica e
pedagógico-didática, das quais se reveste [1-3]. Ao invés de
aliada e a serviço do processo de ensino-aprendizagem, é
muitas vezes aplicada como etapa final para atribuir notas e
classificar os alunos.
Em relação ao processo de formação, a avaliação tem
sido classificada como: diagnóstica, somativa e formativa. A
avaliação é diagnóstica quando busca revelar dificuldades,
necessidades e capacidades dos alunos. É também
denominada de avaliação inicial, e propicia elementos para
escolhas pedagógicas e sequências didáticas mais
apropriadas e eficazes, baseada em dados. Diferentemente, a
avaliação somativa ocorre no final do processo, assumindo
um caráter pontual, com o objetivo de controle, aferição de
desempenhos e de classificação dos alunos. Já a avaliação
formativa, contínua e de caráter mediador, assume funções
diagnóstica e reguladora do processo ensino-aprendizagem
[4].
Avaliar é, portanto, uma prática investigativa. Ultrapassa
as finalidades dos exames de conteúdos e, quando bem
executada, permite que se tenha um panorama do percurso
percorrido e a se percorrer. Favorece a estruturação e a
organização de conteúdos, vem em apoio ao planejamento
didático-pedagógico e permite que o educador avalie as
conquistas cognitiva, atitudinais e de competências dos seus
alunos.
Tendo em vista estes objetivos educacionais, sua
estruturação e classificação, é que uma equipe liderada pelo
pedagogo e psicólogo americano Benjamim Bloom propôs
um método que ficou conhecido por a Taxonomia de Bloom,
classificando as possibilidades de aprendizagem em três
grandes dimensões, ou domínios: o cognitivo, o afetivo e o
psicomotor [5-8].
Taxonomia é um termo originário do grego. Os dois
termos que o compõem -,τάξις sucessão fixa, ordem, e νομία,
lei – conjugam-se, resultando daí o termo, cujo significado
seria, uma estrutura de sucessão fixa [9,10].
Segundo Rodrigues Jr. [11] taxonomias não são
simplesmente sistemas de classificação. Mais que isso, são
sistemas de classificação delimitados por três propriedades.
São elas cumulativa, hierarquia e eixo comum. Cumulativa
implica que uma categoria de uma taxonomia abranja a(s)
categoria(s) anterior(es). Hierarquia supõe, que cada
categoria é maior do que a anterior e inferior à subsequente,
isso com base na terceira propriedade, ou seja, eixo comum.
Este implica que uma taxonomia é construída em torno de
uma entidade, princípio, constructo. Em torno delas
agregam-se as categorias que a integram. Implica dizer que
todas as categorias partilham da natureza daquela entidade,
princípio e constructo, de sorte que cada um abrange as

precedentes (cumulatividade) e cada uma é maior que as
precedentes (hierarquia).
Em educação, portanto, definir os objetivos de
aprendizagem significa estruturar de forma consciente o
processo educacional de modo a oportunizar mudanças de
pensamentos, ações e condutas [5]. Segundo Bloom et al.
[12] os objetivos educacionais são metas ou comportamentos
esperados a serem atingidos durante o transcorrer de um
curso ou disciplina. A definição clara e estruturada dos
objetivos instrucionais, considerando a aquisição de
conhecimento e de competências de cada profissional,
diferenciará o processo de ensino e aprendizagem,
caracterizando uma aprendizagem efetiva e duradoura.
No domínio cognitivo os objetivos educacionais focam a
aprendizagem de conhecimentos, desde a recordação e
compreensão de algo já estudado, à capacidade de aplicar,
analisar e reorganizar a aprendizagem, reordenando o
material ou combinando-o com ideias ou métodos
anteriormente aprendidos. As seguintes categorias são
apresentadas: conhecimento, compreensão, aplicação,
análise, síntese e avaliação (Fig. 1) [13]. A cada um dos
níveis está associado um conjunto de ações (verbos) que
auxiliam na classificação (de uma questão, por exemplo) em
um dos níveis da taxonomia.
6. Avaliação
5. Síntese
4. Análise
3.Aplicação
2. Compreensão
1. Conhecimento

Complexidade

1. INTRODUÇÃO

Figura 1. Categorias do domínio cognitivo proposto por
Bloom et al. em 1956.
Bloom utilizou do critério de complexidade das operações
mentais para estruturar os objetivos educacionais, abordando
situações diversas e necessárias à formação cognitiva do
indivíduo [14]. É neste domínio que se apresenta a maioria
dos trabalhos em desenvolvimento curricular e em que se
encontram as mais claras definições dos objetivos expressos
em termos de comportamento do aluno. Ainda que o
domínio cognitivo apresente suas complexidades, há os que
o consideram mais fáceis que os relacionados com o domínio
afetivo (baixa consciência) e de menor retenção que as
habilidades no domínio psico-motor [15].
No domínio afetivo estão os objetivos que enfatizam uma
totalidade de sentimentos, uma emoção ou um grau de
aceitação ou de rejeição. Os objetivos afetivos variam desde
a atenção simples até fenômenos selecionados e qualidades
de caráter e de consciência complexas, mas internamente
consistentes. Considerando que o domínio afetivo está
estreitamente ligado ao aspecto particular e privado, em
alguns casos envolvendo fenômenos de natureza
inconsciente, naturalmente apresenta uma maior dificuldade
no processo de avaliação dos objetivos que o domínio
cognitivo. Cabe aqui um parêntesis e mencionar, ainda que
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brevemente, que há notória distinção entre educação e
doutrinação. No primeiro caso, facultam-se as possibilidades
para o exercício do livre arbítrio e, consequentemente, para o
enfrentamento das responsabilidades adquiridas, gerenciando
o mundo dos sentimentos e das emoções. No segundo caso,
são tolhidas as convicções, uniformizadas as escolhas e
reduzidos os pontos de vista. Na doutrinação não há diálogos
nem realizações pessoais, com repercussão no modo de ser e
agir, atrofiando o desenvolvimento acadêmico e interpessoal.
É por isto que mesmo nas áreas das ciências exatas vale
ressaltar a importância do ensino de valores e atitudes que
permitam uma além de uma ótima formação profissional,
também uma formação humana e emocional. Este aspecto
está diretamente relacionado com a ética dos profissionais, a
qual é fundamental no desenvolvimento econômico e
cultural da sociedade [15]. As categorias desse domínio são:
Receptividade; Resposta; Valorização; Organização; e
Caracterização [5]. Na receptividade (também designado
como acolhimento e aquiescência), apercebe-se da existência
de um dado valor apresentado na instrução, dirigindo sua
atenção para ele de modo seletivo e intencional. Todavia, os
alunos portam-se passivamente em relação ao valor
apresentado. Na resposta, presumem alguma ação da parte
do aluno em referência a um valor imanente à instrução. Esta
ação pode ser desde a simples obediência a determinações
explícitas até a iniciativa na qual se possa notar alguma
expressão de satisfação por parte do aluno. Na valorização, o
valor comunicado na instrução foi internalizado pelo aluno.
Distinguem-se do tipo de objetivo do nível de resposta pela
consistência (não são esporádicas), persistência (prolongamse além do período da instrução) e, num nível mais intenso, a
persuasão (ou seja, o aluno procura convencer outras pessoas
da importância do valor, numa espécie de catequese). Na
organização, reinterpreta o valor comunicado na instrução à
luz de outros valores análogos ou antagônicos ao valor
original. Analisa diferentes ângulos do valor, compara-o a
valores concorrentes. Na caracterização, o processo de
internalização atinge o ponto em que o indivíduo passa a ser
identificado pela sua comunidade como um símbolo ou
representante do valor que ele incorporou.
No domínio psicomotor, os objetivos educacionais são
ligados à habilidade motora, manipulação de objetos ou
ações que requerem coordenação neuromuscular. São,
geralmente, relacionados à caligrafia, à arte mecânica, à
educação física e a cursos técnicos [13]. Bloom e sua equipe
não chegaram a definir uma taxonomia para a área
psicomotora, mas outros o fizeram e chegaram a propor
cinco ou seis categorias que incluem ideias ligadas a
reflexos, percepção, habilidades físicas, movimentos
aperfeiçoados e comunicação não verbal [5]. Segundo
Simpson [16] cinco categorias constituem a hierarquia deste
domínio:
Percepção,
Posicionamento,
Execução
acompanhada, Mecanização e Completo domínio de
movimentos. Na categoria menos complexa, a percepção,
estão reunidos objetivos nos quais o aluno se dá conta
cognitiva, visual e auditivamente, ou de outra forma, da ação
ou do conjunto de ações a serem executadas. Posicionamento
representa objetivos de ações mais complexas em que o
aluno deve assumir as posturas necessárias à execução de
uma dada ação. Na execução acompanhada, os objetivos

expressam movimentos realizados pelo aluno; entretanto,
esse movimento requer assistência e suporte do instrutor.
Mecanização, a quarta categoria, implica ação independente
do aluno, ainda que passível de erros com maior ou menor
frequência. Finalmente, completo domínio de movimentos
configura uma performance fluente, na qual erros são
consistentemente raros ou inexistentes [10,11].
Embora todos os três domínios (cognitivo, afetivo e
psicomotor) tenham sido amplamente discutidos e
divulgados, em momentos diferentes e por pesquisadores
diferentes, o domínio cognitivo é o mais conhecido e
utilizado. Muitos educadores se apoiam nos pressupostos
teóricos deste domínio para estabelecer, em seus
planejamentos educacionais, objetivos, estratégias e sistemas
de avaliação [5].
Bloom e sua equipe tornaram evidente que, nas mesmas
condições de ensino (desconsiderando as variáveis externas
ao ambiente educacional), os alunos aprenderiam em níveis
diferenciados de profundidade e de abstração [17]. Outro
aspecto importante do modelo de Bloom já comentado
anteriormente, é que para ascender a uma nova categoria é
necessário ter alcançado o domínio ou o desempenho
adequado na anterior, pois cada uma utiliza capacidades
adquiridas nos níveis anteriores para serem aprimoradas.
Deste modo, ao ser exposto a uma situação prática que exija
o processo mental ao nível da compreensão (segundo
domínio cognitivo), o aluno não conseguirá êxito sem que
tenha o domínio cognitivo do conhecimento (etapa anterior).
Em outras palavras, só após conhecer determinado assunto, é
que o discente poderá e deverá compreendê-lo, aplicá-lo e
até em um último nível, avaliá-lo.
Em 1999 Lorin Anderson [18] publicou um significativo
trabalho de retrospectiva da utilização da taxonomia de
Bloom. Nesse mesmo ano, supervisionado por David
Krathwohl, quem participou do desenvolvimento original da
Taxonomia, um grupo de profissionais (psicólogos,
educadores, especialistas em currículos, testes, avaliação
etc.) se encontrou em Syracuse, Nova Iorque, para discutir a
possibilidade de rever os pressupostos teóricos da
Taxonomia de Bloom. Em 2001 o relatório da revisão foi
publicado no livro intitulado: A taxonomy for learning,
teaching and assessing: a revision of Bloom’s taxonomy for
educational objectives [19]. O grupo estabeleceu um
equilíbrio entre o que existia, a estruturação da taxonomia
original, e os novos desenvolvimentos incorporados à
educação [5].
Do que foi modificado da taxonomia original, o primeiro
ponto em evidência é a necessidade da existência da relação
verbo-substantivo, levando como primeiro pressuposto a
relação desse verbo e sua associação direta com o objetivo
cognitivo, avaliação do objetivo e desenvolvimento de
competências. [19] Os pesquisadores chegaram à conclusão
de que verbos e substantivos deveriam pertencer a dimensões
diferentes: os substantivos formariam a base para a dimensão
conhecimento (o que; conhecimento a ser adquirido) e o
verbo para a dimensão relacionada aos aspectos cognitivos
(como; processo empregado para a aquisição do saber). A
nova Taxonomia apresenta-se, assim, com um caráter
bidimensional: dimensão conhecimento e dimensão dos
processos cognitivos. [5]
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Como na taxonomia original, a categoria conhecimento
está também diretamente relacionada ao conteúdo.
Entretanto, essa dimensão passou a conter quatro
subcategorias [5,20]:
1. Efetivo/Factual: Domínio apenas do conteúdo básico,
sem necessidade de entender e combinar fatos, apenas se
utilizando da reprodução tal qual ele é.
2. Conceitual: Efetua uma inter-relação entre o básico e
aquilo que foi abordado e, com isso fazer o discente trazer
seu próprio entendimento.
3.
Procedural: Atribuição de métodos, técnicas,
algoritmos e critérios como conhecimento para resolver um
dado problema.
4. Metacognitivo: Exige uma cognição mais ampla e
profunda do discente, ou seja, ele precisa se apropriar de
um conhecimento interdisciplinar, para que qualquer que
seja o problema este possa vir a ser resolvido utilizando-se
do melhor método para a situação ao qual foi submetido.
A dimensão processo cognitivo permaneceu estruturada
em seis categorias. Entretanto, ao se separar dimensões
conhecimento e processo cognitivo houve alteração nos
descritivos desta categoria. Se originalmente as categorias
foram apresentadas como: conhecimento, compreensão,
aplicação, análise, síntese e avaliação, passam a ser
renomeadas para: lembrar, entender; aplicar, analisar, avaliar
e criar, respectivamente. Estes novos descritivos expressam
melhor a ação pretendida e são mais exatos com o que se
espera de resultado a determinado estímulo de instrução.
Outro aspecto é houve inversão na posição das categorias
síntese e avaliação, agora descritas como avaliar e criar.
Em síntese, as novas categorias podem ser assim
apresentadas [20]:
1. Lembrar: recordar informações ou reproduzir
conhecimentos aprendidos ou memorizados;
2. Entender: apresentar explicações e fazer conexões de
conteúdos;
3. Aplicar: empregar o conhecimento em uma situação
específica;
4. Analisar: decompor informações; estabelecer interrelações que compõem um conteúdo ou ideia;
5. Avaliar: estabelecer juízos de valor;
6. Criar: apresentar ideias, métodos, etc., originais
empregando conhecimentos e habilidades previamente
adquiridos.
Os objetivos de aprendizagem podem ser melhor
avaliados pela combinação de ambas as dimensões: tipo de
conhecimento a ser adquirido (DC - Dimensão do
conhecimento) com o processo utilizado para a sua aquisição
(Dimensão do processo cognitivo), conforme representado
no Quadro 1 [19]. Deste modo, apreciar a diversidade de
meios para a aquisição do conhecimento pode auxiliar na
definição de recursos pedagógicos para o alcance dos
objetivos educacionais, cabendo ao professor o
conhecimento destas categorias para o melhor planejamento
e sistematização da sua avaliação.

Quadro 1 – Enfoque bidimensional da Taxonomia Revisada
de Bloom
DPC

Efetivo/
Factual

Conceitual

DC
Procedimental

Metacognitivo

Lembrar
Entender
Aplicar
Analisar
Avaliar
Criar
DPC – Dimensão Processo Cognitivo; Dimensão Conhecimento

Assim, o objetivo deste trabalho foi o de analisar,
empregando o enfoque da Taxonomia revisada de Bloom, as
questões das provas bimestrais de Química de uma Escola
pública do ensino médio de São Luís, observando em quais
categorias das dimensões conhecimento e do processo
cognitivo elas se encontram, bem como as possibilidades de
apreciação, por parte do professor, dos objetivos
educacionais a serem alcançados pelos seus alunos.

2. METODOLOGIA

Com aquiescência do professor, autor da elaboração e
aplicação das provas, foram realizadas análises das questões
das provas bimestrais de Química aplicadas nas turmas do 1º
e 2º anos do Ensino Médio da Escola CEIN- Gonçalves Dias
(São Luis, MA), durante o ano letivo de 2019. As provas não
foram elaboradas com o intuito de servirem, futuramente, de
objeto de estudo. Cumpriram apenas a função pedagógica
desejada pelo professor. Somente o conteúdo das questões
mereceu a análise: pelo tempo decorrido da aplicação das
provas não se tinha mais acesso às respostas dos alunos, e o
objetivo central deste trabalho foi o de verificar quais as
categorias estariam sendo priorizadas nas questões
elaboradas, e não se os alunos teriam alcançados tais
categorias.
Foram contabilizadas e classificadas mediante a
Taxonomia revisada de Bloom um total de 70 questões.
Embora a apresentação de dados de frequência e análise
numérica dos dados, o trabalho é de natureza qualitativa no
sentido de que a atribuição das categorias tem um certo
caráter subjetivo. A partir de entendimentos sobre o enfoque
da Taxonomia revisada de Bloom, bem como da forma como
as questões foram elaboradas, principalmente a natureza dos
verbos empregados, as definições das categorias e suas
respectivas dimensões foram estabelecidas. O emprego
mínimo de descritores estatísticos foi visando facilitar a
organização e apresentação dos resultados obtidos [21].

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os Quadros 2 e 3, elaborados de acordo com o padrão do
enfoque bidimensional da Taxonomia revisada de Bloom,
apresentam os resultados das atribuições realizadas. Cada
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questão foi analisada individualmente, buscando estabelecer
a natureza das categorias envolvidas em cada dimensão
(DPC e DC) bem como a correspondência entre elas. No
Quadro 2 estão apresentados os resultados da análise
referente às questões do 1º. ano, e no Quadro 3 os dados
referentes ao 2º. ano.
.
.
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Quadro 2 - Classificação das questões referentes às avaliações de Química para o 1º ano do Ensino Médio, de acordo com a Taxonomia Revisada de Bloom

Questões

1º Bimestre
(Av. Mensal)

2º Bimestre
(Av. Mensal 1)

1º Ano
2º Bimestre
(Av. Mensal 2)

DPC/DC*

DPC/DC

DPC/DC

3º Bimestre
(Av. Bimestral)

4º Bimestre
(Av. Bimestral)

DPC/DC

DPC/DC

1

Lembrar/Efetivo

Lembrar/Efetivo

Aplicar/Conceitual

Lembrar/Efetivo

Aplicar/Efetivo

2

Aplicar/Procedimental

Aplicar/Procedimental

Aplicar/Conceitual

Entender/Conceitual

Aplicar/Efetivo

Lembrar/Efetivo

Aplicar/Procedimental

Lembrar/Efetivo

Aplicar/Conceitual

4

Aplicar/Procedimental

Entender/Conceitual

Aplicar/Conceitual

Entender/Conceitual

a) Aplicar/Efetivo
b) Aplicar/Procedimental
Aplicar/Procedimental

5

Lembrar/Efetivo

Entender/Efetivo

Entender/Conceitual

Aplicar/Efetivo

6

Aplicar/Efetivo

Lembrar/Efetivo

Lembrar/Efetivo

7

Aplicar/Procedimental

Entender/Conceitual

Aplicar/Conceitual

8
9

Lembrar/Efetivo

Aplicar/Procedimental
Lembrar/Efetivo
Entender/Efetivo

Entender/Conceitual

3

10
Fonte: Próprio autor

http://mensagitat.org
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Quadro 3 - Classificação das questões referentes às avaliações de Química para o 2º ano do Ensino Médio, de acordo com a Taxonomia Revisada de Bloom

Questões

1º Bimestre
Av. Semanal
DPC/DC

1
2
3
4
5

Lembrar/Efetivo
Lembrar/Efetivo
Aplicar/Procedimental
Lembrar/Efetivo
Aplicar/Procedimental

2º Bimestre
Av. Mensal
DPC/DC
Entender/Conceitual
Lembrar/Efetivo
Entender/Conceitual
Aplicar/Efetivo
Lembrar/Efetivo

2º Ano
3º Bimestre
Av. Mensal
DPC/DC
Aplicar/Procedimental
Aplicar/Efetivo

3º Bimestre
Av. Bimestral
DPC/DC
Aplicar/
Procedimental
Aplicar/
Procedimental
Lembrar/Efetivo
Aplicar/
Procedimental
Aplicar/
Procedimental
Aplicar/
Procedimental

Aplicar/Procedimental
Aplicar/
Procedimental
Aplicar/
Procedimental
Aplicar/
Procedimental
Lembrar/Efetivo

Aplicar/Procedimental

Entender/Conceitual

7

Lembrar/Efetivo

Lembrar/Efetivo

Lembrar/Efetivo

8

Aplicar/Procedimental

9

Lembrar/Efetivo
Entender/Conceitual

Aplicar/ Procedimental

10

Lembrar/Efetivo

6

Fonte: Próprio autor

4º Bimestre

-----------------------

DPC/DC
Aplicar/
Procedimental
Lembrar/Efetivo

20

A partir dos dados dos referidos Quadros (2 e 3), foram
elaborados consolidados de frequência por domínio
observado, e calculados os respectivos percentuais. Estes
resultados estão apresentados na Tabela 1 e na Figura 2.
Tabela 1. Frequência e percentual geral para as turmas do
1º e do 2º. anos
DC / DPC
Lembrar/efetivo

1º ano
Freq.
%
10
28

2º ano
Freq.
%
13
37,1

Entender/efetivo

2

5,5

0

0

Entender/conceitual

6

16,6

4

11,4

Aplicar/efetivo

5

13,8

2

5,7

Aplicar/conceitual

5

13,8

0

0

Aplicar/procedimental

8

22,3

16

45,7

aplicar procedimental
aplicar conceitual
aplicar efetivo

Série2
Série1

entender conceitual
entender efetivo

4. CONCLUSÃO

lembrar efetivo
0

10

20

30

40

50

Figura 2 - Total de questões de Química (1º. e 2º. anos) por
DPC/DC

Um primeiro ponto a considerar é que, mediante a
nossa análise, nenhuma questão contemplou os domínios
cognitivos mais complexos, a exemplo do analisar, avaliar
e criar. As questões se distribuíram nos domínios
cognitivos iniciais: lembrar, entender e prevalência em
aplicar nas seguintes ocorrências (%) para o 1º. e 2º. anos,
respectivamente: 28, 21 e 51; 37, 12 e 51.

http://mensagitat.org

Com relação à Dimensão Conhecimento, observou-se
que as questões privilegiaram o domínio efetivo, em
ambas as séries, mas principalmente nas questões
elaboradas para o 1º. ano (1º. Ano = 47%; 2º. Ano 43%).
Para expressar habilidades neste domínio, os alunos não
precisam demonstrar compreensão profunda dos
conteúdos a ponto de realizar deduções ou combinações de
ideias, mas apenas reproduzi-los [22]. Entretanto, a
exceção do domínio metacognitivo, relacionado com a
capacidade de combinar conteúdos interdisciplinares e os
aplicar no entendimento e na resolução de problemas, os
demais foram considerados nestas questões, com os
seguintes níveis de ocorrência: 1º. ano: efetivo = 47%,
conceitual = 30,5%; procedimental = 22%; 2º. ano =
efetivo = 43%, conceitual = 11,4%; procedimental =
45,6%.
Com relação aos domínios bidimensionais (DPC/DC),
destacaram-se o lembrar/efetivo para as questões do 1º.
ano e o aplicar/procedimental para as do 2º. ano. Inclusive,
para o 2º. ano, os domínios: entender/efetivo e aplicar/
conceitual não foram observados em nenhuma das
questões verificadas
No conjunto, e para a devida resolução das questões,
os alunos necessitariam apresentar, portanto, uma
capacidade
cognitiva
considerada
mediana
(aplicar/procedimental – 78%), compatível, talvez, com as
características das turmas.
Os resultados aqui observados corroboram com dados
da literatura para questões de matemática [20] e de física
[22], com prevalência dos domínios cognitivos inferiores

É ainda prática docente comum a elaboração de provas
apenas para a verificação da retenção de conteúdos, sem a
preocupação de sondar os domínios cognitivos alcançados
e a serem alcançados pelos alunos. Uma avaliação escolar
deve refletir muito mais que memorização e capacidade de
aplicar fórmulas e de fazer cálculos. Deve possibilitar a
redefinição do plano de ensino para que os alunos
alcancem domínios cognitivos cada vez mais complexos.
Uma abordagem rica em informações e, infelizmente,
ainda pouco apreciada pela classe docente, é a Taxonomia
de Bloom, incluindo aqui a Taxonomia revisada de
Bloom. À luz deste enfoque, este trabalho apresentou uma
análise das questões de provas escritas de Química
aplicadas durante o ano de 2019 em uma Escola Pública
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de São Luís, Maranhão. Os resultados obtidos revelaram a
prevalência de domínios cognitivos mais simples (lembrar,
entender e aplicar) nas questões analisadas e a necessidade
de se imprimir o significado didático-pedagógico que a
prática da avaliação exige.
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Modelagem Matemática dos Algoritmos Imperialist e Genetic
Mathematical Modeling of Imperialist and Genetic Algorithms
Luciano Nascimento1*
1*
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Resumo
A otimização é altamente demanda nos processos de modelagem matemática. Os algoritmos naturais desempenham um
papel fundamental nesta tarefa, pois possibilita a busca por um mínimo global de forma rápida e com baixo custo
computacional. Neste contexto, foram analisados dois algoritmos: Competitivo Imperialista e Genético. O objetivo deste
trabalho foi realizar uma abordagem comparativa entre os algoritmos, apresentando a modelagem matemática usando o
soft MATLAB. Neste, foram implementados os códigos e geradas as saídas das trajetórias de menor custo sobre a curva
de contorno da função objetivo e uma evolução do custo sobre as iterações, onde utilizou-se 17 iterações do algoritmo
genético para localizar o mínimo global e 24 iterações do imperialista competitivo.

Palavras-chave: Soft MATLAB. Modelagem Matemática. Algoritmos.
Abstract
Optimization is highly demanded in mathematical modeling processes. Natural algorithms play a fundamental role in this
task, as it makes it possible to search for a global minimum quickly and with low computational cost. In this context, two
algorithms were analyzed: Competitive Imperialist and Genetic. The objective of this work was to carry out a
comparative approach between the algorithms, presenting the mathematical modeling using the soft MATLAB. In this, the
codes were implemented and the outputs of the lower cost trajectories were generated on the contour curve of the
objective function and a cost evolution on the iterations, where 17 iterations of the genetic algorithm were used to locate
the global minimum and 24 iterations of the competitive imperialist.

Keywords: Soft MATLAB. Mathematical Modeling. Algorithms.
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1.

Para inicializar o algoritmo de otimização, deve-

INTRODUÇÃO

O processo de otimização consiste em ajustar as
entradas ou características de um dispositivo, processo
matemático, baseado na saída de um processo ou função, a
qual é denominada custo. Geralmente, a otimização se
diferencia da determinação das raízes da função, por
utilizar a derivada da função, invés da própria função, no
caso das raízes, onde o processo adiciona um nível maior
de complexidade para cálculo [1]. Com o desenvolvimento
da Teoria dos Jogos, de Von Neumann, foi criada uma
área de otimização sem a necessidade do uso de
gradientes, para a localização dos mínimos das funções
e/ou processo. A partir daí diversos métodos para o
cálculo do mínimo foram desenvolvidos, como o método
de Nelder-Mead Downhill Simplex, e o método de
minimização de linha [2]. Nas últimas décadas, algoritmos
baseados em processos naturais foram desenvolvidos,
como o algoritmo genético, que replica a evolução de uma
população de soluções candidatas, baseada na variação
genética e seleção natural [3]. Outro exemplo é o
algoritmo de colônia de formigas, que simula o
comportamento de forrageamento de formigas. Um outro
exemplo se baseia nas relações político-econômicas
humanas, como no imperialismo competitivo, onde os
países são divididos em dois tipos: estados imperialistas e
colônias [6]. Este artigo tem por objetivo realizar um
estudo comparativo entre os algoritmos competitivo
imperialista (ACI) e o algoritmo genético (AG).
2.

MODELAGEM MATEMÁTICA

2.1 Algoritmo Competitivo Imperialista
As colônias são divididas entre os imperialistas, e
o poder total do império se dá por intermédio do poder do
imperialista e uma porcentagem da média das colônias.
Durante a execução do algoritmo, as colônias se
movimentam na direção dos imperialistas, e aqueles que
não conseguem se manter com o mesmo poder ou decaem,
sendo eliminados. No estado final, existe apenas um
império e todos os outros países tem o mesmo poder e
posição que o imperialista. Inicialmente, um país é
definido por um array, contendo variáveis que definem
a posição no espaço em que o país se encontra. Assim, um
país é representado por:

O custo para um país, é determinado pela função
custo , pelas variáveis de entrada (

, logo

se gerar um população inicial de tamanho
.
Posteriormente, são selecionado
, que serão os países
mais poderosos, na forma de impérios. O restante
,
serão as colônias, que são divididas entre os impérios. A
divisão é baseada no poder de cada império, o qual pode
ser definido por:
(1)
Onde
é o custo do enésimo imperialista e
é
o custo normalizado. De posse do custo normalizado de
cada imperialista, é possível definir o poder de cada um
desses por:

(2)
Com o poder de cada um deles, é possível determinar o
número de colônias com
(3)
onde
é número inicial de colônias do enésimo
império. Num segundo momento, as colônias começam a
se dirigir para o entorno do imperialista, na proporção de
,onde β é um número maior que 1 e d é a
distância entre a colônia e o imperialista. Se β>1,
ocasiona que as colônias estão próximas do imperialista.
Para incluir um fator de desvio, então, faz-se:
(4)
onde ajusta o parâmetro de desvio da direção original.
Valores de
e
são arbitrário, mas para
e
, resultaram é uma boa convergência. Caso
uma colônia alcance um valor de mínimo menor que o
imperialista, ambos trocam de papéis no contexto do
algoritmo, e as demais colônias convergem para a nova
posição. O passo seguinte é o cálculo do poder total do
império. O poder das colônias é insignificante para o
cálculo, mas ainda assim é considerado. Para tanto, o custo
total é dado por [4]:
(5)
onde T.Cn é o custo total do enésimo império e ξ é um
número positivo com o valor menor que 1. Quanto menor
o valor de ξ, mais relevante o poder do imperialista, em
detrimento das colônias. Para efeito geral, é utilizado
ξ=0,1. No estágio de competição entre os imperialistas, o
império que tiver menor poder, tende a perder suas
colônias para os imperialistas com maior poder, nem
sempre sendo o com maior poder. Para definir o processo
de sucessão, é necessário definir a probabilidade de cada
império absorver a colônia. O custo total normalizado é
definido por:
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(6)
onde TCN e NTCN são respectivamente o custo total e o
normalizado para cada império. Com isso, o poder de
possessão sobre as colônias é definido por

(7)
Cada Pp se refere a probabilidade de possessão da
colônia de por cada império. Para definir as colônias entre
os impérios, é criado um vetor nomeado P, como:
(8)
Depois, é criado um vetor com o mesmo tamanho
de P e os elementos são número aleatórios distribuídos
uniformemente.

onde
são os limites definidos para a
população inicial e
o valores das variáveis
normalizadas.
Posteriormente, o processo de seleção natural é
aplicado. Para tanto, a população é ordenada de forma
decrescente, e os melhores cromossomos, baseados no seu
custo são selecionados. A quantidade de sobreviventes é
definida por uma variável chamada
. Os que não
são considerados ‘aptos’ são descartados. Isso possibilita
que novos cromossomos sejam adicionados e cruzem,
possibilitando o aparecimento de novas gerações. A
seleção é feita de forma aleatória.
Com isso, o algoritmo entra no estado de cruzamento.
Um dos métodos utilizados é o intercâmbio de variáveis
entre os genitores.
(15)

(9)
Depois, é criado um vetor D, que é o resultado da
subtração de R de P.

(16)

(10)

Com o cruzamento aleatório, é obtido o seguinte
resultado:

O império que obter o maior dentro os elementos
do vetor D será o que irá ter a possessão sobre as colônias.
Durante este processo, em um determinado
momento, o império que não tiver mais colônias será
eliminado. O momento final se dá quando apenas um
imperialista restar e todas as colônias tiverem o mesmo
valor de custo do imperialista [5].

2.2 Algoritmo Genético
No caso do AG, o indivíduo da população é chamado
de cromossomo. Assim como no ACI, o cromossomo é
definido como um array 1xNvar , onde
é a quantidade
de variáveis do domínio do problema [6].
(11)
Cada cromossomo possui um custo associado, o qual é
definido pelo cálculo utilizando a função custo com as
variáveis
(12)

Para inicializar o algoritmo, é necessário definir uma
população inicial
, a qual é dada por
(13)
Todas as variáveis são normalizadas entre 0 e 1, as
quais ao serem passadas para a função custo são
desnormalizadas, obedecendo a seguinte regra:
(14)

(17)

(18)
Um dos problemas encontrados nesta forma de gerar a
descendência, reside no fato que não há inserção de novas
informações ‘genéticas’, ou seja, sem diversificação. Nesse
escopo, o processo responsável por incluir uma diversidade
‘genética’ é a mutação. Como forma de contornar tal
problemática, é utilizado o processo de ‘combinação’, ou
do inglês, blending. Consiste em combinar os valores dos
genitores de uma determinada forma, que seja gerado um
valor novo.
(19)
sendo
número aleatório no intervalo [0,1]
enésima variável do cromossomo materno
= enésima variável do cromossomo paterno
Outro processo importante neste algoritmo é a mutação.
Esta adiciona um grau de diversidade nos cromossomos,
evitando que a convergência fique restrita a um mínimo
local da superfície, por exemplo. Para tanto, é definido uma
quantidade de cromossomos que sofrerão mutação na
população. Para realizar o estudo comparativo, foi
selecionada a seguinte função custo:
(20)
A função em questão apresenta o mínimo em:
(21)
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E tem o domínio compreendido entre

.

A Figura 1 ilustra a função custo na modelagem entre os
intervalos
e
.

Figura 3. Comparação dos algoritmos AI e AG.
Fonte: Autor
Figura 1. Função custo utilizada na modelgem.
Fonte: Autor

Os algoritmos foram implementados utilizando o soft
computacional MATLAB, onde foram obtidos os gráficos
de comparativos entre algoritmos. A ilustração da Figura 2,
são exibidas as trajetórias de ambos sobre o contorno da
função custo. Como ponto inicial de geração da população,
foi selecionado o par ordenado
3,5 e
.

CONCLUSÃO
A modelagem matemática dos dois algoritmos naturais
e aplicou em um caso real, pois a otimização de ambos
algoritmos envolve operações com matrizes, sem a
necessidade de cálculos envolvendo derivadas. A taxa de
convergência foi rápida, obtendo a resposta em poucos
segundos. Baseado no gráfico comparativo do custo versus
iterações, no escopo da função custo utilizada, o Algoritmo
Competitivo Imperialista se saiu melhor, e com um menor
número de iterações obteve o mínimo global da função.
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O Algoritmo da Lei de Coulomb
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Resumo
Este artigo tem por finalidade descrever o algoritmo da Lei de Coulomb, abordando suas métricas e desenvolvimento
matemático. Além disto, por ser inspirado na natureza e seus processos, e baseados em leis da física, descreve uma
ambientação computacional acerca da carga elétrica que interage com outras cargas através do campo eletrostático.
Este artigo apresenta uma breve análise das leis de Newton e de Coulomb aplicadas ao processo de otimização do
Charged System Search (CSS).

Palavras-chave: Lei de Newton e Coulomb. Carga Elétrica. Campo Eletrostático.
Abstract
This article aims to describe the Coulomb Law algorithm, addressing its metrics and mathematical development. In
addition, because it is inspired by nature and its processes, and based on the laws of physics, it describes a computational
setting about the electrical charge that interacts with other charges through the electrostatic field. This article presents a
brief analysis of Newton's and Coulomb's laws applied to the optimization process of the Charged System Search (CSS).

Keywords: Newton and Coulomb's law. Electric Charge. Electrostatic Field.
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1.

INTRODUÇÃO

A otimização consiste em ajustar as entradas ou
características de um processo matemático em uma
função. Os algoritmos de otimização são, hoje em dia,
amplamente utilizados pela sua diversidade, o que
possibilita aplicações em áreas de pesquisa distintas. Estes
algoritmos podem ser inspirados na natureza e seus
processos, baseados em leis da física, baseados em
processos sociológicos, entre outros, nesta ambientação,
abordaremos um algoritmo inspirado por leis da física
Newtoniana e Lei de Coulomb, intitulado Charged System
Search (CSS) [1].

A mecânica Newtoniana também intitulada mecânica
clássica, engloba os estudos acerca da movimentação de
objetos descritos como partículas independente de seu
tamanho. Se a posição da partícula ( ) é conhecida é
possível calcular também sua velocidade em relação ao
tempo, segundo descrito na equação [4].
(2.4)
A mudança de posição e velocidade de uma partícula
produz nesta uma aceleração, definida por.
(2.5)
Utilizando as equações (2.4) e (2.5) podemos definir
uma função em relação ao tempo para as novas posições de
cada partícula.
(2.6)

2.

MODELAGEM MATEMÁTICA
Utilizando a segunda lei de Newton, podemos expandir
a equação (2.6) chegando assim a sua forma final.

2.1 Lei de Coulomb
Segundo Coulomb a intensidade da força elétrica é
diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas e
inversamente proporcional ao quadrado da distância entre
os corpos. Dessa forma, podemos definir a magnitude da
força elétrica como sendo [2].
(2.1)
Onde,
e
são os valores descritos para as cargas
elétricas de duas partículas,
é a distância entre as
partículas e
é a constante dielétrica do meio ao qual as
partículas estão expostas.
Considerando uma partícula de formato esférico e raio
, podemos, através da lei Gaussiana, calcular a magnitude
do campo elétrico em um ponto dentro da esfera, como
sendo.

(2.7)

2.3 Charged System Search
No processo de otimização do CSS cada elemento
plausível para ser uma solução é denominado partícula de
carga, cada partícula tem seu movimento baseado na
mecânica Newtoniana e interage com outras através de
campos eletrostáticos. Similar a diversos outros algoritmos
de otimização, o CSS considera uma população de
partículas (CP), cada partícula no espaço de estudo possui
uma magnitude de carga ( ) que resulta em um campo
elétrico ao redor da mesma, e pode ser expressado como
[5]:

(2.2)

(3.1)

De forma completa, podemos definir a magnitude
elétrica e direção para todas as partículas pela equação
abaixo[3].

Onde
e
são os valores para o melhor e
pior custos para toda a população, respectivamente;
representa a função objetivo na iteração e é o total de
partículas da população (CP).

(2.3a)

A distância de separação entre duas partículas pode ser
expressada por:

Esta formula é verdadeira para as seguintes condições.
(2.3b)
2.2 Leis de Newton

(3.2)

Onde
e
são as posições para o i-ésimo e j-ésimo
CP, respectivamente, é o menor valor positivo para fugir
das singularidades. Os campos eletroestáticos interagem de
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forma que um CP com baixo custo atrai um com alto custo
e vice-versa.
(3.3)
Porém, para que um CP com alto custo atraia um com
baixo custo, precisa também satisfazer a seguinte condição
de probabilidade.
(3.4)
Uma vez dispostas as condições acima, se torna
possível calcular a força do campo elétrico resultante que
age em um CP [6].
(3.5a)
As condições para confirmação da equação acima, são:
(3.5b)
Uma vez calculados todos os parâmetros de cada CP, o
algoritmo inicia o processo de otimização, buscando os
melhores resultados para cada partícula no espaço de
busca, para que esta otimização seja executada se faz
necessária a atualização das posições e velocidades para
cada elemento da população, como demonstrado a seguir.

são os limiares do espaço de busca e
número de variáveis do problema abordado.

A velocidade para cada CP deve ser inicializada como
zero, de forma que o processo de otimização irá atribuir um
valor quando necessária a movimentação da partícula.
(3.11)

CONCLUSÃO
Pode-se notar que o algoritmo, Charged System Search
(CSS), é baseados nas Leis de Newton e Coulomb por se
tratar de uma ferramenta e de um processo de otimização
computacional para resolver problemas físicos e à nível de
engenharia, não se limitando a estas aplicações.
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
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Resumo
Propõe-se um método experimental para estudo da transferência de calor através de materiais utilizados na construção
civil. A aplicação do método requer a construção de um dispositivo composto de uma fonte de radiação térmica com
potência regulável (para simular o aquecimento devido à radiação solar) e de câmaras portáteis (que simulam cômodos
de habitações). O dispositivo pode ser construído a partir de componentes de baixo custo e requer mão de obra não
especializada para montagem e operação. Apesar de simples, o procedimento permite comparar o comportamento
térmico entre elementos construtivos convencionais e modificados, facilitando o desenvolvimento de novos materiais para
aumentar ou diminuir a transferência de calor. A proposta pode representar uma alternativa aos testes padronizados, que
demandam equipamentos caros e procedimentos complexos baseados em normas internacionais.
Palavras-chave: Transferência de calor; Isolação térmica; Construção civil.

Abstract
An experimental method for studying heat transfer through materials used in civil construction is proposed. The
application of the method requires the construction of a device composed by a source of thermal radiation with adjustable
power (to simulate the heating due to solar radiation) and portable chambers (that simulate rooms of houses). The device
can be built from low-cost components and requires unskilled labor for assembly and operation. Although simple, the
procedure allows to compare the thermal behavior between conventional and modified building elements, facilitating the
development of new materials to increase or decrease heat transfer. The proposal may represent an alternative to
standardized tests, which require expensive equipment and complex procedures based on international standards.
Keywords: Heat transfer; Thermal insulation; Civil construction.
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1. INTRODUÇÃO

2. MATERIAL E PROCEDIMENTOS

As trocas de calor entre os elementos construtivos e o
meio determinam a condição de conforto térmico nos
espaços habitáveis. Em regiões onde o clima é extremo,
recorrem-se a equipamentos mecânicos (aquecedores ou
condicionadores de ar) para se atingir condições de conforto
térmico suportáveis à vida – seja ela humana ou de outra
espécie. Portanto, a escolha do material que irá compor o
envoltório da construção é o primeiro passo para se evitar
desperdício de energia [1].

Sendo meta desta proposta facilitar o estudo experimental
de materiais alternativos para redução do fluxo de calor
através de elementos construtivos, buscou-se usar recursos
simples e equipamentos comuns a laboratórios de
instituições públicas de ensino e pesquisa.

Selecionar material de construção representa desafio
permanente ao projetista, uma vez que, obrigatoriamente, ele
deve considerar parâmetros que se combinam de modo
complexo, como: resistência mecânica, resistência térmica,
capacidade calorífica, massa específica, higroscopicidade,
porosidade, leveza, aspectos estéticos e, principalmente,
custo.
A lista de parâmetros que determinam as características
interessantes ao projeto de conservação de energia é muito
maior, tornando praticamente impossível combinar em um
mesmo material construtivo mais que poucas características
desejáveis.
A relação entre iluminação natural e isolação térmica
serve para ilustrar a complexidade da questão da escolha do
material para compor o envoltório de uma edificação.
Visando reduzir a carga térmica devido a passagem da
radiação solar através de vidros, o projetista pode diminuir o
tamanho das janelas. Porém, isso implicará em diminuir a
iluminação natural, deixando aos usuários o recurso da
iluminação artificial, que aumentará a carga térmica.
Se, por outro lado, o projetista beneficiar a iluminação
natural, inserindo mais pontos de passagem da luz solar ou
ampliando a área transparente, aumentará a carga térmica na
edificação. Esse desafio tem estimulado pesquisadores a
buscar alternativas que combinem, em um mesmo material,
características de isolação térmica e transparência.
Atualmente, já se dispõe de materiais transparentes isolantes
térmicos, denominados “TIMs” – transparent insulation
material [2].

Prevê-se que, após a formação de um grupo de estudo, a
pesquisa experimental comece a ser desenvolvida utilizandose dispositivos baratos, de fácil montagem e passível de ser
operado por Alunos de Iniciação Científica ou pesquisadores
discentes na fase inicial do curso de pós-graduação.

2.1 CONSTRUÇÃO DA FONTE TÉRMICA
Ainda é possível conseguir lâmpadas incandescentes de
100 W, seja no comércio ou por meio de doação – que pode
ser acertada junto a empresas concessionárias de energia
elétrica que dispõem de programa de troca de lâmpadas.
Pode-se construir um banco de lâmpadas a partir de
material de sucatas. Sugere-se usar uma prancha de madeira
leve ou de material aglomerado (do tipo utilizado em
divisórias de escritórios) como suporte das lâmpadas. Para
sustentar a prancha de madeira, pode-se utilizar uma
estrutura metálica, que pode ser dotada de rodas e ter um
eixo pivotante, para permitir bascular a prancha com
lâmpadas.
A prancha de madeira deve ter uma face revestida de
papel alumínio, para refletir a luz das lâmpadas na direção
das câmaras de testes. Os soquetes das lâmpadas podem ser
de cerâmica, e podem ser fixados à prancha de madeira por
meio de parafusos. Na figura 1, observa-se um exemplo de
banco de lâmpadas construído para servir de fonte térmica.

Existe um conjunto extenso de técnicas que permite
reduzir os efeitos da carga térmica solar em edificações
situadas em baixas latitudes, caso da região Nordeste do
Brasil. E há um conjunto ainda maior a ser explorado.
Sabendo que quase 70 % da carga térmica em habitações
na região Nordeste se deve à transferência de calor através
dos fechamentos horizontais, Borges, Oliveira Neto e
Marinho (2008) [3] estudaram a aplicação de poliuretano de
mamona ao isolamento térmico de coberturas.
Neira e Marinho (2009) [4] estudaram o uso da fibra de
sisal como isolante térmico. Enquanto Ferreira (2003) [5]
estudou o uso de um compósito de fibra de coco e látex para
isolação térmica de coberturas.
Diante da complexidade intrínseca à seleção de materiais
da construção civil, resta ao projetista recorrer à análise
experimental. Na presente proposta, discute-se uma
alternativa aos equipamentos caros e técnicas complexas
(e.g., guarded hot plate [6]), utilizados no estudo de
transferência de calor através de elementos construtivos.

Figura 1 – Fonte térmica / banco de lâmpadas incandescentes
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O arranjo das lâmpadas deve maximizar a iluminação
direta da parte superior das câmaras de testes, evitando a
iluminação de suas superfícies laterais.
As lâmpadas devem ser ligadas em série. Desse modo, se
uma lâmpada queimar, todas as outras serão desligadas e o
operador identificará o problema, cancelando o experimento.
Essa medida serve para evitar que sejam obtidos dados das
câmaras submetidas a aquecimentos desiguais, fato que
invalidaria a comparação.
No caso do presente trabalho, construiu-se um banco com
24 lâmpadas incandescentes de 100 W, totalizando 2.400 W
de potência elétrica. Recomenda-se deixar um espaço com
cerca de 10 cm entre as superfícies dos bulbos, para evitar
sobreaquecimento.
Para conseguir variar a potência da fonte térmica, podem
ser criados arranjos do circuito elétrico para permitir que
sejam ligadas fileiras de lâmpadas de modo independente.
Podem ser feitos furos no suporte metálico que sustenta o
banco de lâmpadas, de modo a permitir que a prancha de
madeira seja fixada em alturas diferentes em relação às
câmaras de testes. Essa opção foi adotada na presente
proposta, estando ilustrada na figura 2. O uso de dispositivo
elétrico resistivo (dimmer) é outra opção. Contudo, encarece
os custos do projeto.
Usar o Sol como fonte térmica tem o inconveniente da
necessidade de exposição das câmaras ao ar livre. Isso faz
com que elas fiquem sujeitas às inconstâncias do vento e,
portanto, sofram flutuações nas taxas de perda de calor por
convecção. Utilizar um espelho móvel resolveria o problema,
mas implicaria na disposição de um arranjo especial do local
em que as câmaras serão montadas para permitir a entrada da
luz solar por até 12 horas ininterruptas, além do
inconveniente da necessidade de uso de um dispositivo para
compensar o deslocamento aparente do Sol.

2.2 CONSTRUÇÃO DAS CÂMARAS DE TESTE
As câmaras de teste devem ser o tanto quanto possível
idênticas, com dimensões que permitam a acomodação
simetricamente sob o banco de lâmpadas. Podem ser de
madeira leve (e.g., balsa), ou de folhas de MDF intercaladas
por uma camada de EPS. Neste trabalho, preferiu-se utilizar
placas de divisórias de Eucatex, mas também poderia ter sido
empregado partes de portas feitas do mesmo material.
Ambas são dotadas de nervuras internas, entre as folhas, que
lhes confere resistência mecânica. Além disso, há a
vantagem do ar confinado entre as folhas de Eucatex servir
como isolante térmico. As câmaras foram construídas com
formato cúbico, com cerca de 50 cm de lado e 50 cm de
altura.
Cada câmara deve possuir barrotes de madeira fixados na
parte superior interna, cerca de 5 a 10 cm abaixo da borda,
para servir de suporte para sustentação da cobertura. Podem
ser fixados braços de madeira na parte externa, para facilitar
o deslocamento (por meio de rodas instaladas na base).
Após unir as paredes à base, pode-se pintar externamente
com tinta branco neve (para maximizar a reflexão da energia
proveniente do banco de lâmpadas) e internamente com tinta
preto fosco (para maximizar a absorção de energia). Os
cantos internos podem ser recobertos com papel feltro
(preto), tiras de cortiça ou de borracha. A meta é reduzir ao
mínimo o fluxo de calor através das paredes e das bases da
câmara, ao mesmo tempo em que se deve procurar aumentar
ao máximo o fluxo de calor através da cobertura.
A cobertura possui dupla função: permitir fluxo de calor
através do elemento construtivo analisado e impedir a o
fluxo de ar através da câmara. Para isso, utilizou-se uma
placa quadrada de aço, pintada com tinta preto fosco, com 10
mm de espessura e lado um pouco menor que o abertura da
câmara. Como forro, utilizou-se uma placa quadrada de
MDF com 3mm de espessura e mesmas dimensões da placa
de aço.
Na figura 3 observa-se uma das câmaras construídas no
Laboratório de Transferência de Calor da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, na qual se vê instalada a
placa de aço (ainda sem a pintura).

Figura 2 – Fonte térmica posicionada horizontalmente
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Figura 3 – Câmara para teste de elementos construtivos
Na figura 4 apresentam-se as duas câmaras com as placas
de aço pintadas e os termopares instalados.

O elemento construtivo ou material de isolação térmica a
ser analisado deve ser colocado sobre a placa de MDF. Em
seguida, coloca-se a placa de aço sobre o elemento. Formase, assim, um sanduíche de diferentes materiais.
A configuração mais simples é aquela na qual uma das
câmaras é coberta pelo sanduíche placa de aço / material /
placa de MDF, enquanto a outra câmara é coberta pela placa
de aço instalada diretamente sobre a placa de MDF (câmara
de referência).
É possível adotar uma configuração apropriada à
comparação de um novo material com um material de
referência, onde uma câmara contém o material de estudo
(e.g., manta de compósito fibra vegetal – látex) e a outra o
material de referência (e.g., placa de fibro-cimento).
Quando se trata de uma superfície não plana – e.g., telha
colonial ou telha ondulada, utiliza-se espuma derivada de
petróleo, encontrada em casas de material para construção.
Os experimentos podem ser realizados em uma sala com
área mínima em torno de 15 m², dotada de equipamento de
climatização. Deve-se evitar o fluxo de ar diretamente sobre
as câmaras. Além disso, é necessário evitar acesso à sala
enquanto o experimento estiver em desenvolvimento.

Figura 4 – Câmaras instrumentadas, prontas para uso
2.3 INSTRUMENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS
A temperatura é a variável de interesse no estudo.
Portanto, podem ser utilizados termopares instalados nas
câmaras e ligados a sistemas de aquisição de dados por meio
de computador, que permite a coleta automática.
Os termopares podem ser instalados nos pontos indicados
na figura 5, a saber: sob a placa de aço (T1 e T5); sobre a
placa de MDF (T2 e T6); na altura média (T3 e T7); e na base
(T4 e T8). Os termopares são introduzidos por meio de um
pequeno furo na parede lateral da câmara.
Pode-se utilizar cola de secagem rápida para fixar o
termopar na base da câmara, na placa de MDF e na placa de
aço. Um tubo de plástico (canudo) pode ser utilizado para
sustentar o termopar que mede a temperatura do ar no meio
da câmara.

Figura 5 – Pontos de instalação dos termopares

Independentemente do tipo de material a ser analisado,
recomenda-se sempre realizar o primeiro experimento
durante um período mínimo de 24 horas. Desse modo,
consegue-se determinar, com segurança, o tempo requerido
para o sistema atingir o regime permanente. O experimento
pode ser dividido em aquecimento (~ 24 h) e resfriamento
(~12 h). Em ambos os casos, o condicionador de ar deve
permanecer ligado.
Para análise da estabilidade térmica das câmaras,
recomenda-se realizar experimentos individuais, onde o
material de interesse da pesquisa deve ser deixado de fora.
Se a sala de experimentos possuir área em torno de 15
m², deve-se ligar o condicionador de ar cerca de quatro horas
antes de cada experimento. Em seguida, iniciar a gravação de
dados via computador, ligar as lâmpadas e lacrar a sala. Na
figura 6 observa-se o conjunto pronto para realização de
experimento de verificação da estabilidade térmica.
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Figura 6 – Dispositivo para estudo da transferência de calor
através de elementos construtivos
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na figura 7 apresentam-se os resultados de três
experimentos para verificação da estabilidade da câmara de
teste padrão, considerando-se a temperatura medida pelo
termopar T1, instalado na parte inferior da placa de aço.

Após 18 horas de aquecimento, as amplitudes de variação
de temperatura aproximam-se de 0,5 °C (ver legendas E1, E2
e E3 da figura 7).
O teste também serviu para determinar a distância ideal
da fonte térmica à placa, considerada como aquela que
resulta em uma temperatura máxima próxima à temperatura
obtida quando da exposição da placa ao Sol (teste out-door),
i.e., em torno de 74 °C.
Nas figuras 8 e 9 apresentam-se resultados e
experimentos sendo realizados, respectivmanente, em ambos
foram utilizados os procedimentos descritos no presente
trabalho.
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ºC

tomadas nos quatro pontos internos à câmara, tornam-se
inferiores a 1 °C.

Base interna câmara
S/ isolamento
C/ isolamento fibra de coco D1
C/ isolamento de fibra de coco D2
C/ isolamento de fibra de coco D3
C/ isolamento de lã de vidro
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Na figura 8 apresentam-se os dados das temperaturas
médias na base da câmara de testes nas situações com e sem
isolação térmica, para três densidades de compósito fibra de
coco – látex, comparados aos dados obtidos para lã de vidro.
Na figura 9 observam-se placas de compósito cimentício
durante experimento no LTC / UFRN.
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Figura 7 – Temperatura da parte inferior da placa de aço,
medida por meio do termopar T1

Figura 9 – Experimento de análise de transferência de calor
em compósitos cimentícios

5. CONCLUSÃO

Figura 8 – Comparação entre materiais de isolação
térmica, para t após 6 horas de aquecimento [7]
Constatou-se que o tempo para estabilização térmica das
câmaras situa-se entre 12 e 14 horas, definido como sendo
aquele onde as amplitudes de variação das temperaturas,

A técnica proposta permite, por meio de recursos
laboratoriais acessíveis, analisar experimentalmente a
transferência de calor através de elementos construtivos
alternativos e convencionais, facilitando a pesquisa, o
desenvolvimento e a inovação atinentes aos materiais
compósitos para uso na construção civil.
Pode ser interessante considerar o resfriamento do
material para obtenção de outros dados (e.g., inércia
térmica).
Os estudos podem ser complementados por experimentos
para análise de propriedades térmicas dos materiais (e.g.,
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condutividade,
resistividade).
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O método Kumon como abordagem eficaz na mitigação do distúrbio
específico de linguagem: um estudo de caso
Robson Fernandes de Farias
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Abstract In this article, a case study is carried out, involving male children, with Specific Language Disorder (SLI) which was

followed, from 7 to 10 years of age, comparing their level of performance and independence (self-education) ) between the
activities of the Kumon method and the activities of elementary education (from the 2nd to the 5th year). It was found that,
effectively, the Kunon method presents better results for the child with SLI than that shown by the regular teaching
methodologies.
Keywords: Specific language impairment, Kumon method, learning.

INTRODUÇÃO

O chamado Distúrbio Específico de Linguagem
(DEL), em inglês “Specific Language Impairment”, SLI (em
alguma literatura mais antiga, também denominado de
Transtorno Específico de Linguagem, TEL ou também
Défict Específico de Linguagem, etc.) é, como sua
denominação
indicada,
uma
questão
relativa,
especificamente, à aquisição da linguagem [1].
Isso é, a criança com DEL não possui qualquer
déficit cognitivo (é tão inteligente quanto qualquer outra) ou
qualquer outro problema de ordem psicológica (autismo,
hiperatividade, etc.) que possa dificultar ou comprometer sua
aprendizagem (no tocante à linguagem) [1].
Mais modernamente [2] o termo Developmental
Language Disorder (DLD) passou a ser o recomendado
pelos especialistas, por entenderem que, muito embota a
definição do SLI se sobreponha à do DLD, aquela seria
excessivamente restritiva, por sugerir que a criança teria
problemas relativamente puros com a linguagem na ausência
de outras deficiências (ou seja, o DLD seria uma forma mais
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“sistêmica” de entender e rotular o problema). Logo, o termo
DLD passou a ser o preferido/recomendado por especialistas
para problemas de linguagem não passíveis de serem
associados a uma causa biológica conhecida. Logo, no
presente texto, onde estiver escrito DEL, leia-se DLD.
Nos lembram Farias & Farias [1]:

Visto que tudo o que aprendemos nos chega, em
grande parte, por meio da linguagem falada ou
escrita, ter dificuldades na aquisição e
“metabolização” da linguagem significa, em última
análise, ter dificuldades não apenas para aprender
os conteúdos escolares, mas também para interagir
socialmente com as outras crianças.
Essa
dificuldade de socialização (por conta da barreira
da linguagem) tende a tornar-se mais acentuada na
adolescência e na fase adulta.
Logo, longe de ser um simples problema relativo à
pronúncia de algumas palavras, etc., o DEL é, em verdade,
algo que compromete a aquisição da linguagem, o que
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requer, por certo, o desenvolvimento de abordagens capazes
de promover o mais e melhor possível a mitigação do
problema.
O método Kumon foi criado em 1954, no Japão, por
Toru Kumon (1914-1995), professor de matemática,
inicialmente como algo estritamente familiar, uma vez que o
objetivo de Toru era apenas o de facilitar a aprendizagem de
seu filho Takeshi [3]. Difundindo-se pelo mundo, conta
atualmente com milhões de alunos em escolas presentes em
dezenas de países.
O método baseia-se no estudo individualizado, com
vistas à formação de autodidatas. Embora tenha surgido no
ensino da matemática, o método foi estendido para o ensino
de línguas (português, inglês e japonês).
Farias & Farias [1] fazem, em sua obra, menção às
possíveis vantagens da metodologia Kumon para a
aprendizagem de crianças com DEL, sem, contudo, trazerem
dados específicos (resultados específicos de pesquisa) sobre
o tema, etc.
Assim, o presente artigo busca aprofundar essa
temática, com um estudo de caso relativo às vantagens
apresentadas, pelo método Kunon, para a aprendizagem de
crianças com DEL.
METODOLOGIA

3) Nas atividades de matemática (Fig. 1), a linguagem
empregada é a “linguagem matemática”(símbolos,
numerais, etc.) não exigindo da criança, via de
regra, o domínio da língua portuguesa para sua
eficiente execução;
4) Não obstante, essas atividades estimulam a
memorização e o desenvolvimento do raciocínio
lógico, estímulos esses que terminam por refletir-se
positivamente
em
todas
as
áreas
do
conhecimento/aprendizagem;

5) No tocante especificamente às atividades de língua
portuguesa, muitas das características observadas
são altamente positivas para as crianças com DEL:
a)

Questões do tipo “leia o texto e assinale a
alternativa correta”, com textos relativamente
longos e complexos (Fig. 2) ajudam a criança
com DEL a enriquecer seu vocabulário e a
focar sua atenção nas componentes-chave de
um texto;

b) Questões do tipo “preencher lacunas” também
têm um importante papel na capacidade de
interpretação de textos por parte da criança
com DELL;

Para nosso estudo de caso, escolheu-se criança do
sexo masculino, diagnosticada com DEL, acompanhando-a
dos 7 aos 10 anos de idade, coletando dados das atividades
de português e matemática realizadas em escola Kumon, de
abril de 2018 a março de 2021.
O progresso da criança nas atividades Kumon foi
ainda comparada ao seu progresso nas atividades escolares
regulares (ensino fundamental do 2º ao 5º ano).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A análise do material (atividades) de português e
matemática realizadas pala criança na escola Kumon,
permitiram efetuar-se constatações e chegar-se à conclusões
relativamente ao método e sua eficácia como coadjuvante no
desenvolvimento da criança com DEL, como segue:
1) O método baseia-se no autodidatismo, com
atividades com grau crescente de dificuldades, com
o avanço para a etapa seguinte acontecendo apenas
após a realização de teste que comprova ter a
criança atingido desempenho satisfatório na etapa
anterior;
Fig. 1. Atividade de matemática (método Kumon)
2) As características apontadas no item anterior,
presentes tanto para as atividades de matemática
quanto para as de português, “encaixam-se”
perfeitamente nas necessidades da criança com
DEL;

6) De um ponto de vista semi-quantitativo /subjetivo,
ao comparara-se a desenvoltura da criança quando
da realização das atividades de língua portuguesa
(Kumon x Atividades do livro do ensino
fundamental), fica evidente que a metodologia
Kumon permite à criança com DEL atingir um nível
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de entendimento e independência linguística que as
atividades do livro e caderno de exercícios da
escola regular não permitem.
7) Os bons resultados alcançados pela criança na
escola Kumon (medalhista de bronze em
matemática por dois anos consecutivos e
permanência na faixa dos alunos com melhor
desempenho nos teste de língua portuguesa) lembrando que as atividades são realizadas pela
criança, sozinha, etc. - deixa claro que mesmo uma
criança com DEL é capaz de aprender/evoluir de
forma independente, autodidata, com o emprego da
metodologia Kumon.
Como constatação/conclusão geral, válida tanto para
as atividades de matemática quanto as de língua portuguesa,
e comparando-se o desempenho e o grau de independência
da criança nas atividades do método Kunon com as
atividades (nos livros e cadernos de atividades) do ensino
fundamental, constata-se que, comparativamente, tanto o
desempenho quanto o grau de independência/autonomia da
criança na realização das atividades, é apreciavelmente
menor, no caso das atividades escolares “regulares”.

Fig. 2. Leitura e interpretação de texto(método Kumon)

Logo, fica evidente que, sobretudo para a criança com
DEL, a metodologia empregada no processo de ensinoaprendizagem é fator decisivo (talvez mais do que para as
crianças sem essa dificuldade específica com a linguagem)

para atingir-se um nível de aprendizagem (e consequente
aquisição de competências e habilidades) que possa ser tido
como satisfatório.
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Resumo
O processo “melt-spinning”, por imprimir altas taxas de resfriamento, é um dos principais meios para a obtenção de
ligas com estrutura quasicristalinas. Em assim sendo, neste trabalho utilizou-se este método para o estudo da elaboração
da liga quasicristalina Al65Cu27Fe14B5. Neste sentido a liga foi inicialmente fabricada, nas respectivas composições, por
fusão, sob atmosfera de argônio, em forno a indução, para em seguida serem submetida ao processo melt-spinning, onde
se obteve o material na forma de fita. A amostra foi caracterizada por Difração de raios X (DRX), e Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV). O resultado indicou a formação de transformação das fases i-AlCuFeB→ω-Al7Cu2Fe
em função da fase cúbica β-Al13Cu4Fe3, e uma provável contribuição do boro na estabilidade da fase icosaedral.
Palavras-chave: Quasicristal; Melt-Spinning, Fase Icosaedral.
Abstract
The “melt-spinning” process, for printing high cooling rates, is one of the main means for obtaining quasicrystalline
alloys. Therefore, in this work this method was used to study the development of the quasicrystalline alloy Al 65Cu27Fe14B5.
In this sense, the alloy was initially manufactured, in the respective compositions, by fusion, under an argon atmosphere,
in an induction furnace, to then be subjected to the melt-spinning process, where the material was obtained in the form of
tape. The sample was characterized by X-ray diffraction (XRD), and Scanning Electron Microscopy (SEM). The result
indicated the transformation formation of the i-AlCuFeB→ω-Al7Cu2Fe phases as a function of the β-Al13Cu4Fe3 cubic
phase, and a probable contribution of boron to the stability of the icosahedral phase.
Keywords: Quasicrystal; Melt-Spinning; Icosahedral Phase.

1.

INTRODUÇÃO

Al-Mn,

cujo

padrão

de

difração

exibia,

A descoberta dos quasicristais por Shercthman em

surpreendentemente, eixo de simetria de ordem cinco [1].

1984 se deu através da solidificação rápida de uma liga

Tal simetria é proibida pela cristalografia clássica.
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Contudo, esses materiais apresentam estrutura atômica

2. MATERIAIS E METODOS

ordenada, característica típica dos cristais, mas não são
periódicas, devido à presença do eixo de simetria proibida

Os pós de Alumínio, Ferro, Cobre e o Boro, tendo

[2]. Os materiais quasicristalinos apresentam excelentes

uma pureza de 99,99%, provenientes da Aldrich Chemical

propriedades mecânicas e superficiais, tais com: baixa

e

energia superficial, elevada dureza, baixo coeficiente de

granulometria e estequiometria, foram pesados nas

atrito, boa resistência à corrosão, elevada resistência ao

proporções adequada à composição Al65Cu27Fe14B5,

desgaste

elétricas,

utilizou-se um forno de indução equipado com cadinho de

magnéticas, óticas, térmicas e catalíticas entre outras [3].

soleira fria. Este equipamento permite a fabricação da liga

A formação de quasicristais normalmente pode ser

com bom controle da atmosfera sob atmosfera de argônio,

prevista através do diagrama de fase, e podem ser

minimizando os efeitos nocivos do oxigênio e do

produzidas pelos processos de equilíbrio convencionais,

nitrogênio e, graças ao cadinho em cobre refrigerado, tem-

que utilizam procedimentos de fusão e solidificação.

se praticamente a isenção de elementos contaminantes do

Dentre as técnicas encontradas na literatura para a

banho de metal fundido. Esses componentes foram

obtenção dos quasicristais pode-se destacar: solidificação

pesados

rápida

energia,

totalizando 10g, e fundidos sob uma atmosfera de argônio,

eletrodeposição por aspersão térmica por arco elétrico em

utilizando um gerador de alta frequência de 40 kW de

revestimentos metálicos e a solidificação lenta [4]. A liga

potência fabricado pela POLITRON. A amostra foi

quasicristalina

refundida

e

ainda

baixas

melt-spinning,

do

condutividades

moagem

sistema

de

alta

Al-Cu-Fe

é

da

Casa

do

nas

por

Laboratório-PE,

respectivas

duas

conforme

composições

vezes

para

uma

a

sua

nominais,

melhor

termodinamicamente estável e sua estrutura podem ser

homogeneização. As ligas foram resfriadas lentamente no

previstas utilizando o diagrama de fase de equilíbrio. A

interior do forno. Em seguida as amostras foram

fase ψ, de composição AlCu2Fe está em uma região

submetidas ao processo de solidificação rápida, melt-

monofásica de composição Al65Cu22,5Fe12,5, formada pela

spinning, que consiste na ejeção da liga fundida, numa

reação peritética da fase β-AlFe3 com o líquido

superfície metálica de um volante em rotação, com os

remanescente [5]. A formação da fase quasicristalina

seguintes parâmetros de processo: rotação do volante em

ocorre devido à reação peritética das fases β, λ e o líquido

torno de 2000 RPM, diâmetro do furo do cadinho 1,0mm e

remanescente em uma faixa de temperatura de 800ºC a

a variação da pressão de ejeção em torno de 20 cmHg.

860ºC. Fase icosaedral i-AlCuFe é formada pela reação

Para a identificação das fases, foi usado um difratômetro

peritética, a, aproximadamente, 880°C entre um líquido

Shimadzu XRD 6000, utilizando radiação de CuKα com

remanescente L e as fases λ-Al13Fe4 e β-Al50-x(CuFe)50+x,

comprimento de onda de λ=1,5406 Å. As medidas foram

de acordo com a seguinte relação: L+ λ+ β↔i-AlCuFe [6].

tomadas para uma ampla gama de ângulos de difração (2θ)

Esta fase extra geralmente coexiste com a fase

que variam de 20° a 100° com passo angular de 0,05º e

quasicristalina em pós atomizados a gás porque participa

com tempo de contagem por ponto igual a 4 s. Para

da fase peritética reação pela qual a fase icosaédrica é

analisar a morfologia dos pós quasicristalinos tendo sido

formada. Neste artigo, abordamos o processamento do

utilizado um Microscópio Eletrônico de Varredura LEO,

quasicristal Al65Cu27Fe14B5 por melt-spinning com fase

Modelo 1430, acoplado a uma Sonda OXFORD, com uma

icosaedral e quasicristalina através de análises de

tensão de aceleração de 0,5 a 30kV com uma etapa de

caracterização por Difração de raios X (DRX), e

10V, após a amostra ter sido revestido com uma camada

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).

de ouro depositada em vácuo, a fim de melhorar o
contraste.
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Figura 2. Fotomicrografia liga Al65Cu27Fe14B5.
3.RESULTADOS E DISCUSSÕES
O

A Figura 1, mostra o difratograma obtido,
respectivamente, com a liga Al65Cu27Fe14B5 bruta de fusão
e solidificada rapidamente. Observa-se, a transformação
de fase i-AlCuFeB→ω-Al7Cu2Fe é claramente observado
na Figura 1. A fase i-AlCuFeB é bem definida em relação
à fase cúbica β-Al13Cu4Fe3 (fase icosaedral) , geralmente a
formação da fase ω é muito mais rápida para compósitos
contendo i-AlCuFeB,pois não oxida rapidamente quando
processada

por

melt-spinning

[7].

Os

picos

no

difratograma de difração de raios-x tem uma definição
fase icosaedral quando se adiciona 5 %at de Boro.

processamento

da

liga

quasicristalina

Al65Cu27Fe14B5 por melt-spinning, mostra há um aumento
na

intensidade

dos

picos

atribuídos

às

fases

i-

AlCuFeB→ω-Al7Cu2Fe em relação à fase cúbica βAl13Cu4Fe3 (fase icosaedral) associado a mais de uma
classe de sítios Fe no aglomerado quasicristalino com
cristalitos dodecaédricos bem facetados com o aumento de
sítios Fe nas zonas intersticiais do grão quasicristalino
juntamente com os átomos B em seus interstícios [8]. A
redução da fase cúbica com a adição de boro, que
provavelmente, como agente amorfizador, desestabiliza a
formação de fases cristalinas. Portanto, a quantidade

140
120

relativa de fase icosaedral é maior nas amostras



Al65Cu27Fe14B5

i-AlCuFeB
-Al7Cu2Fe

submetidas ao processo melt-spinning com a adição de

-Al13Cu4Fe3

i

boro do que naquelas ligas sem a adição desse elemento.

Intensidade(u.a)
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i
80
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As ligas submetidas ao processo melt-spinning
apresentou-se um aumento na intensidade dos picos

50

2(°)

atribuídos às fases i-AlCuFeB→ω-Al7Cu2Fe em
relação à fase cúbica β-Al13Cu4Fe3 (fase icosaedral);

Figura1. Difratograma (DRX) da liga Al65Cu27Fe14B5.
A fotomicrografia obtida através do MEV na



A adição de 5%at de Boro facilitou a obtenção de fitas
com uma melhor definição dos picos associados às

Figura 2, com a amostra da liga Al65Cu27Fe14B5 em estado

fases i-AlCuFeB→ω-Al7Cu2Fe;

bruto de fusão solidificada rapidamente, pode ser
observada

a

presença

de

pequenos

cristalitos



A fotomicrografia obtida através do MEV, da amostra

dodecaédricos crescendo em forma facetada com tamanho

da liga Al65Cu27Fe14B5 mostrou presença de pequenos

de aproximadamente 5µm.

cristalitos dodecaédricos crescendo em forma facetada
com tamanho de aproximadamente 5µm.
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Abstract
With the technological advancement of computers and the development of the Finite Element Method, numerous studies
have been developed to understand the behavior of structural elements made with concrete. In general, these studies are
carried out based on experimental tests. However, numerical modeling has established itself as an efficient tool in the
analysis of the behavior of structural elements of reinforced concrete, as it does not demand much time or costs, as it happens
in experimental tests, in addition to offering a detailed and punctual investigation of the models analyzed. Therefore, this
work aims to develop a non-linear three-dimensional numerical model, using the ABAQUS ® software, capable of
simulating the behavior of a reinforced concrete beam using the Finite Element Method. The constitutive models Concrete
Damaged Plasticity and Von Mises were used to model concrete and steel, respectively. For model calibration and
validation, Gomes [8] experimental work was used. The developed numerical model proved to be suitable for simulating
the behavior of reinforced concrete beams.
Keywords: Constitutive Models, Concrete Damaged Plasticity, Von Mises, Non-linear Analysis, Beam, ABAQUS ®.

1. INTRODUCTION
Any mechanical system when subjected to some loading,
be it static, dynamic or thermal in nature, will present an
answer. However, provides this mechanical system it makes
the analysis too complex, since it is linked to the constitutive
law of the material that makes up are elements in question
[16].
The analysis of efforts and displacements in reinforced
concrete structures has the purpose of mathematically
reproducing the behavior of the material. In classical

assumptions, a linear relationship between stresses and strains
is assumed. The elastic-linear models admit, among other
factors, the superposition of effects, where geometric nonlinearity can be assumed. However, one must question the
validity of such hypotheses for reinforced concrete [19].
The concrete has a behavior that deviates from the elasticlinear hypothesis. When compressed, it exhibits a non-linear
behavior under high stresses. In traction, even at relatively low
stress levels, concrete presents cracking, which implies a
considerable loss of structures stiffness [5].
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The non-linearity of the concrete is due to the cracking
process, which degrades the material for a loading, thus, the
permanent plastic deformation of concrete at least in the early
stages, is a result of the degradation of stiffness [13].
The difficulties in computational modeling of reinforced
concrete are due to the significant difference between the
tensile and compressive strengths of concrete, the nonlinearity of the stress-strain relationship even for low stress
levels, the creep and shrinkage phenomena that depend on
moisture, ambient temperature, the dimensions of the
structural elements, the cracking of the concrete and the
transmission of forces through the cracks [4].
In the analysis of non-linear structures of reinforced
concrete, using the Finite Element Method (FEM), there is
great difficulty in characterizing material properties. Thus,
many researches have already been carried out in order to
develop a model that is as close to reality as possible,
managing to predict the behavior of the structure when
loading [14].
Thus, a better modeling of reinforced concrete beams
should be based on criteria that take into account the damage
to reinforced concrete. However, the mathematical systems
generated from the formulation of this non-linear problem
cannot be solved analytically, but numerically, and these
numerical solutions require the application of computational
routines [19].
In this sense, the technological advancement of computers
and the development of Finite Element Method, together with
the non-linearity of the problem and models that best describe
the behavior of the material, made possible the computational
analysis more closely structures of reality [14].
According to Sanches Junior [19], the modeling of the
behavior in service of reinforced concrete, using the Finite
Element Method and the application of physical non-linearity,
can be realized to in two ways:




modeling of the relationships between the stresses
and strains of the constituent materials, in this case
concrete and steel;
modeling by way of moment-curvature diagrams of
a cross section.

1.1. Background
The traditional analysis of concrete structures is based on
laboratory tests. In this type of study, the results are limited,
considering only a few points of the element, and sometimes
these data are difficult to interpret. In this sense, it is necessary
to develop mathematical models to complete the experimental
analysis and make it possible to generalize the results for
different structures and forms of loading [4].
According to Ellobody and Young [7], numerical
modeling has established itself as an efficient tool for studying
the behavior of concrete structures, as it does not generate
large costs and does not require a lot of time, as occurs with
experimental tests. This stems from the fact that there is no
need for waiting time for curing the concrete or even extra
expenses with materials for the execution and testing of the
structures. In addition, it offers a thorough and punctual

investigation of the models, enabling a broader and more
complete analysis.
From the validation of a numerical model as a model that
can realistically represent the behavior of a structure, it is
possible to carry out a series of analyzes by varying the
geometric characteristics of the computational model for
example, developing new models that will also present results
close to reality.
The numerical simulation is still in an important academic
tool to, especially in the case of limited laboratory
environment, and to allow the analysis of structures from the
validated models of experimental work and are widely
disseminated in academia. Thus, several studies in different
types of structures can be realized without the direct need for
a laboratory of engineering.
1.2. Objectives
The main objective of this work is to develop a non-linear
three-dimensional numerical model using the Finite Element
Method, using the ABAQUS ® software, capable of
simulating the behavior of a reinforced concrete beam.
1.2.1. Specific Objectives
The specific objectives are:


implementation of the numerical model of reinforced
concrete beam in the ABAQUS ® software;



comparison of the numerical results obtained with
the experimental results verified by Gomes [8];



evaluate the efficiency of the concrete damaged
plasticity constitutive model for the simulation of
concrete behavior;



to study the stresses acting on the structure during the
loading process.

2. EXPERIMENTAL/MATERIALS AND METHODS
The numerical model was calibrated and validated from
the experimental tests performed by Gomes [8], by means of
a comparison between the experimental and numerical results
for the load-displacement relationship. For the development
and simulation of numerical models, the ABAQUS ®
software as used. The constitutive models Concrete Damaged
Plasticity and Von Mises were used to model concrete and
steel, respectively.
2.1. Experimental Model Analyzed
In this experimental program Gomes [8] studied four
beams: a reference beam (V0) in reinforced concrete and three
beams (V0,5, V0,8, V1,0) reinforced by shearing with steel
fibers. This study refers to an experimental analysis of the
efficiency of steel fibers in reinforcing the shear of reinforced
concrete beams. In this work was analyzed only the reference
beam. According to Gomes [8], it was opted for a non-uniform
distribution for the transversal reinforcement, for the
definition of a region of analysis in his experimental program.
The Figure 1 shows a longitudinal section of the beam with
all units in millimeters.

44

2.2. Computational Program Used
The ABAQUS ® software is established and has already
been validated for many complex conditions, providing
facilities through several modules, allowing to analyze the
effects under study.
As Alelvan [3] to complete this analysis software consists
of the steps of pre-processing, simulation and post-processing,
which are described below:
1.

in the first step, the entire physical problem is
portrayed, defining the geometry, the materials, the
sections, the possible interactions, boundary
conditions and meshes of elements. The input file
can be defined using the ABAQUS/CAE ® module
or a text editor;

2.

a from the input file is performed solving the
numerical problem in the background through the
ABAQUS/Explicit ® or ABAQUS/Standard ®
module. These modules are differentiated by the way
in which the numerical integration is made;

3.

the post numerical analysis are generated binary files
that are stored in the output database. These files can
have their results analyzed, including deformed
shape, animations, color graphics and cartesian
graphics, using ABAQUS/CAE ® visualization
module.

Figure 1. Longitudinal view of the modeled beam. Adapted
from [8].

The Figure 2 shows the cross section of the beam with all
dimensions in millimeters.

2.3. Constitutive Model of Materials
Figure 2. Cross section of the beam studied [8].

The beam was subjected to the four points bending test,
also called the Stuttgart test, whose loading scheme is
illustrated in Figure 3. The instrument for reading the vertical
displacements of the beam, the Linear Variable Differential
Transformer (LVDT), was fixed by means of a device known
as Yoke. The load was applied manually by means of a
hydraulic pump with a capacity of 10³ kN.

In numerical modeling, one of the most important
characteristics is the constitutive model of the materials used,
in order to describe their real behavior and thus promote a
more precise analysis.
2.3.1. Concrete Damaged Plasticity
There is a large number of constitutive models that
describe the behavior of concrete when subjected to loads,
which do simulation with the consideration of simplifying
hypotheses [15].
The Concrete Damaged Plasticity (CPD) is based on the
assumption damage scalar (isotropic), being indicated for
cases in which the concrete element is subjected to arbitrary
loading conditions, including cyclic loading. This model
considers the degradation of elastic stiffness induced by
plastic deformation, both in traction and in compression. It
also describes the behavior of concrete in relation to the
effects of stiffness after recovery under cyclic loading [9].
The CDP model was developed by Lubliner et al. [13] and
modified by Lee and Fenves [11] based on the plasticity and
mechanics of the damage. Subsequently, Alfarah, LópezAlmansa and Oller [2] presented a new methodology to
calculate the evolution of the damage variables.

Figure 3. Experimental test system Adapted from [8].

The model proposed by Lubliner et al. [13], also known as
the Barcelona model, considers that the plastic deformation
represents all irreversible deformations, even those caused by
cracking. However, Lee and Fenves [11] seek to adapt the
model to concrete behavior submitted the to cyclic loading,
whereas the former does not it had suitable for conducting
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such analyzes, so it is proposed to use two variables damage
plastic, one for traction (𝒅𝒕 ) and one for compression (𝒅𝒄 )
[9].

propagate, starting the micro cracking of the matrix with the
formation of internal micro cracked zones [9].

The behavior of concrete is dependent on four constitutive
plastic parameters: the form factor (Kc), the expansion angle
φ, the relationship between the compressive strength of
biaxial and uniaxial concrete fb0/fc0 and the potential plastic
eccentricity (ϵ). They define the potential non-associative
plastic flow rule in the plastic damage model (LIMA, 2018).
Thus, the plastic parameters are responsible for the expansion
of the equations of material behavior in uniaxial state to the
multiaxial state [1]. In their research, Alfarah, López-Almansa
and Oller [2] assumed the values present in Table 1 for the
plastic parameters.

Table 1. Plastic parameters [2].
Kc
0,7

φ

fbo/fco

ϵ

μ

13°

1,16

0,1

0

In Concrete Damaged Plasticity the elastic and plastic
deformations are determined independently and are then
added together to obtain the total deformation. The elastic
deformations are only a function of the modulus of elasticity
and the Poisson’s ratio, whereas the plastic deformations are
obtained from the stress-strain curve [1].
Axial deformations in compression can be decomposed
into crush deformation (inelastic) (𝜺𝒄𝒉
𝒄 ), undamaged elastic
𝒑𝒍
𝒆𝒍
deformation (𝜺𝟎𝒄 ), plastic deformation (𝜺𝒄 ) and damaged
elastic deformation (𝜺𝒆𝒍
𝒄 ) [2].
The characteristic strength of concrete (𝒇𝒄𝒌 ) and the secant
elasticity modulus (𝑬𝟎 ) can be obtained from the equations
established by fib Model Code 2010 [10] through the data of
average compressive strength (𝒇𝒄𝒎 ) and the modulus of initial
elasticity (𝑬𝒄𝒊 ):
𝑓𝑐𝑚 = 𝑓𝑐𝑘 + 8
𝑬𝒄𝒊 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 ·
𝑬𝟎 = (𝟎, 𝟖 + 𝟎, 𝟐 ·

𝟏
𝒇𝟑𝒄𝒎

𝒇𝒄𝒎
) · 𝑬𝒄𝒊
𝟖𝟖

(1)
(2)

Figure 4. Uniaxial behavior of concrete under compression
[12].

According to fib Model Code 2010 [10] apud Lima [12]
the first stretch extends to the tension of 0,4𝒇𝒄𝒎 and is a linear,
the second goes from 0,4𝒇𝒄𝒎 to 𝒇𝒄𝒎 and the third is the stretch
of softening. Each of these stages is described by an equation:
First section
𝜎𝑐(1) = 𝐸0 · 𝜀𝑐
Second section

The uniaxial behavior of concrete under compression
(Figure 4) has three stages, each of which describes one aspect
of the material behavior when subjected to one charge.
The first stage has a linear elastic behavior. In the second
stage the cracks would start to increase in quantity, length and
opening. Thus, the fracture of the concrete start, at first, due
to the formation of cracks next to the aggregates. With the
significant increase in cracks, the non-linearity of the material
would be evident, but they would still be considered stable.
Finally, in the third stage, when exceeding this limit, even if
the load remained constant, the cracks would continue to

𝜀𝑐
𝜀 2
−( 𝑐 )
𝑓𝑐𝑚
𝜀𝑐𝑚
=
𝜀
𝜀
1 + (𝐸𝑐𝑖 𝑐𝑚 − 2) 𝑐
𝑓𝑐𝑚
𝜀𝑐𝑚
𝐸𝑐𝑖

𝜎𝑐(2)

(5)

Third section
𝜎𝑐(3)

2 + 𝛾𝑐 𝑓𝑐𝑚 𝜀𝑐𝑚
𝜀𝑐2 𝛾𝑐
=(
− 𝛾𝑐 𝜀𝑐 +
)
2𝑓𝑐𝑚
2𝜀𝑐𝑚

−1

(6)

𝜋 2 𝑓𝑐𝑚 𝜀𝑐𝑚

𝛾𝑐 =
2[

(3)

(4)

2
𝑓
𝐺𝑐ℎ
− 0,5𝑓𝑐𝑚 (𝜀𝑐𝑚 (1 − 𝑏) + 𝑏 𝑐𝑚 )]
𝑙𝑒𝑞
𝐸0

(7)

𝑝𝑙

𝜀𝑐
𝑏 = 𝑐ℎ
𝜀𝑐

(8)

The equivalent length of the finite element (𝒍𝒆𝒒 ) depends
on the mesh size, the type of element used and the crack
direction, but it can be determined by the relationship between
the volume and the area of the largest surface area of the finite
element. Based on experimental observations, b=0,9 is
initially adopted. In this way, the stress-strain curve is
obtained and, with that, an average value of b. Thus, an
interactive calculation is performed until a convergence is
defined [2].
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According to Qureshi, Lam and Ye [17] apud Lima [12],
three different paths ca be taken to define softening in traction.
The first consists of a linear approach, that is, after reaching
the maximum tensile strength, the drop in strength, in relation
to the crack opening, occurs in a linear manner (Figure 5-a).
In the second, a little more detailed behavior is adopted, so
that a bi-linear function is assumed for the loss of resistance
(Figure 5-b). The third and last path (Figure 5-c), consists of
a more realistic method, defined by an exponential expression
proposed by Cornellissen, Hordijk and Reinhardt [6] apud
Lima [12].

(a) Linear
function

(b) Bi-linear
function

(c) Exponential
function

Figure 5. Softening in the traction in relation to the crack
opening [12].

According to fib Model Code 2010 [10] apud Lima [12],
the values of mean tensile strength (𝒇𝒕𝒎 ) and fracture energy
(𝑮𝒇 ) are defined according to the equations:
2/3

A Figure 6 shows the uniaxial behavior of the concrete to
the traction.

Figure 6. Uniaxial behavior of concrete under tension [12].

Analogous to the compression deformations, the axial
deformations in the traction (𝜺𝒕 ) can be decomposed in: crack
deformation (inelastic) (𝜺𝒄𝒌
𝒕 ), undamaged elastic deformation
𝒑𝒍
(𝜺𝒆𝒍
)
,
plastic
deformation
(𝜺𝒕 ) and damaged elastic
𝟎𝒕
deformation (𝜺𝒆𝒍
𝒕 ).
2.3.2. Behavior of Steel

𝑓𝑡𝑚 = 0,3016𝑓𝑐𝑘

(9)

𝑮𝒇 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟑𝒇𝟎,𝟏𝟖
𝒄𝒎

(10)

According to Oller [15] apud Lima [12] energy for
crushing concrete (𝑮𝒄𝒉 ) can be obtained by equation (11):
𝒇𝒄𝒎 𝟐
𝑮𝒄𝒉 = (
) 𝑮𝒇
𝒇𝒕𝒎

with 𝜺𝒕𝒎 being the strain corresponding to average tensile
strength:
𝑤
𝜀𝑡 = 𝜀𝑡𝑚 +
(14)
𝑙𝑒𝑞

Steel has an elastic-plastic constitutive model, with
isotropic flow. Thus, the response is obtained regardless of the
strain rate. The axial behavior for steel, required by the
constitutive Von Mises model can be defined by the bi-linear
(Figure 7) or tri-linear (Figure 8) [12].

(11)

Cornellissen, Hordijk and Reinhardt [6] relate the stress to
the crack opening through an exponential expression,
equation (12), assigning c1=3 and c2=6,93. In addition, it
establishes the critical crack (𝒘𝒄 ) opening according to
equation (13):
𝜎𝑡 (𝑤)
𝑤 3 −𝑐 𝑤
𝑤
= [1 + (𝑐1 ) ] 𝑒 2𝑤𝑐 − (1 + 𝑐13 )𝑒 −𝑐2
𝑓𝑡𝑚
𝑤𝑐
𝑤𝑐

(12)

𝐺𝑓
𝑤𝑐 = 5,14
𝑓𝑡𝑚

(13)

(a) Bi-linear

According to Alfarah, López-Almansa and Oller [2] apud
Lima [12] the strain values that define the second stretch of
the stress-strain curve can be obtained using equation (14),

(b) Tri-linear

Figure 7. Uniaxial behavior of steel [12].

The first part of the bi-linear curve is linear elastic, which
extends until the yield stress of the material is reached. The
second is a plastic region, where the stress remains constant
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with only variation in the deformation. The bi-linear model
establishes the perfectly elastic-plastic behavior. In the trilinear curve, the behavior is initially elastic, followed by a
hardening and immediately afterwards it presents a perfectly
plastic flow [12].

Table 3. Values of tension and deformation of concrete of the
reference beam. Adapted from [8].
ɛfcm (‰)

fcm (MPa)
26,89

1,88

3. RESULTS AND DISCUSSION
The process of implementing the model in the software
until its calibration included several steps.
3.1. Modeling Elements
The elements of the computational model were defined
based on the constituent elements and geometric
characteristics of the reference beam of Gomes [8]. In
addition, a plate (150mmx150mm and 20mm thick) was
inserted for the support and load application regions of the
bending test, just to carry out the load transmission to the
beam. For each component of the beam studied, the type of
element was defined in ABAQUS ® according to Table 2.

In Table 4 are checked the parameters used for concrete in
this work. In the plastic parameters, there was an adaptation
of the dilation angle, as it presents a better response for the
model during its calibration.

Table 4. Parameters for concrete.
Modulus of
elasticity (GPa)

Poisson’s
Ratio

Parameter’s plastics

0,2

𝜑=10°
ϵ=0,1
fbo/fco=1,16
Kc=0,7
μ=0

25,79

Table 2. Elements of modeling.
Element

Spatial
dim.

Form

Finite
elem.

N° of
nodes

3D

Solid

C3D8R

8

T3D2

2

T3D2

2

T3D2

2

C3D8R

8

Concrete
beam
Long.
Armature
(ø12,5mm)
Long.
Armature
(ø6,3mm)

2D

2D

Stirrup
(ø4,2mm)

2D

Plate

3D

Wire
Truss
Wire
Truss
Wire
Truss
Solid

Illustration
[20]

3.2.2. Steel
In this work, the elastic-plastic constitutive model was
used to simulate the mechanical behavior of the reinforcement
in concrete. The uniaxial behavior implemented in the model
considered of the bi-linear stress-strain relationship. Thus, the
Elastic and Plastic models available in the ABAQUS ®
material library were used. The mechanical properties of steel
bars were determined by Gomes [8] from the uniaxial tensile
test. Table 5 show the yield stress values (fsy), rupture stress
(fsu) and their respective strain values ɛsy and ɛu.

Table 5. Mechanical properties of reinforcement. Adapted
from [8].
3.2. Materials Constitutive Model
For each group of elements (concrete beam, steel bars and
plate), the constitutive model was defined to describe its
adequate behavior in the case of the performance of efforts in
the structure.

D.
(mm)
ø4,2
ø6,3
ø12,5

fsy
(MPa)

ɛsy
(‰)

fsu
(MPa)

ɛu
(‰)

Es
(GPa)

Poisson

609,5
568,5
610,3

3,02
2,15
3,05

672,3
610,2
716,0

10
8,5
10

201,5
264,9
200,1

0,3
0,3
0,3

3.2.1. Concrete
The concrete behavior was described using Concrete
Damaged Plasticity, which is implemented in ABAQUS ®. It
should be noted that the study only contemplates static loading
according to the model by Lubliner et al. [13], so that the
parameters of damage to traction and compression
implemented by Lee and Fenves [11] were not considered for
analyzes with cyclic loads.
When using the damage-plastic model, the data on average
compressive strength (fcm) and its respective deformation
(ɛfcm) (Table 3) were used, defined by Gomes [8] through the
axial compression test of concrete.

3.2.3. Plate
The plates used in the regions of support and load
application relating to test Stuttgart were defined as highly
rigid elements to avoid damage to the beam concrete
reinforced due to the direct application of point charge in the
simulation, thus the plates do not they must deform, but only
transmit the stress to the structure.
3.3. Contour and Loading Conditions
In the support conditions of the computational model
(Figure 8), the same restrictions present in the experimental
work were used. Both supports were defined in line on the
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applied plate, one of the first gender with two displacement
restrictions (Ux=Uy=0) and the other of second gender with
three displacement restrictions (Ux=Uy=Uz=0). To describe
the four-point bending test in the computational model, point
loads were applied at two points and on the plate (Figure 8),
each 650mm away from the supports, also according to the
experimental model.

For the longitudinal and transverse reinforcement (Figure
10), the Embedded Region constraint type, also present in the
software, was defined. This type of contact simulates the
perfect adhesion between the materials, that is, there is no
slipping of the bars. Thus, the elements that are involved
(Embedded Region) are determined, in this case the
reinforcements, and the component that involves (Host
Region), the concrete beam.

Figure 10. Reinforcements embedded in concrete.
Figure 8. Support conditions and load application.
3.5. Mesh
The point load was defined in the Load module of
ABAQUS ® and in the Step module the type of Static
analysis, Riks, to obtain the correct non-linear equilibrium
paths. The initial increment established was 100N.

The choice of mesh for concrete influences the calculated
values of stress and strain using the damage-plastic model.
Table 6 shows the meshes defined for the beam constituent
elements.

3.4. Interactions
The numerical model is formed by different parts that
interact with each other. For the consideration of the nonlinearity of contact between the elements of the simulation,
ABAQUS ® makes it possible to define the interaction
between the elements of the simulation in its Interaction
module.
To simulate the contact between the plates and the
horizontal surfaces of the top and bottom of the beam (Figure
9), a restriction offered by ABAQUS ® called Tie was used.
According Rojas [18], this type of interaction considers that
there is no relative displacement between the nodes of the
slave surface to the master surface, generating a seamless
transfer of tensions.

Table 6. Finite element characteristics.
Element
Beam
Long. Reinf.
(ø12,5mm)
Long. Reinf.
(ø6,3mm)
Stirrup
(ø4,2mm)
Plate

Interpolation
order
Quadratic

Finite
Element
C3D8R

Size
(mm)
20

Linear

T3D2

5

Linear

T3D2

5

Linear

T3D2

5

Quadratic

C3D8R

30

3.6. Calibration of the Number Model
The computational model was calibrated by comparing the
load-displacement curve of the simulation with the reference
beam tested by Gomes [8]. Thus, the values must be extracted
at coincident points in the simulation and in the experimental
test with a system as shown in Figure 11.

Figure 9. Plate-concrete contact.
Figure 11. Displacement monitoring [8].
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In the development of mathematical models has been
observed that the use of an angle of dilatancy 10° resulted in
a better approximation with the experimental result, although
Alfarah, López-Almansa and Oller [2] recommend 13°.
Figure 12 shows the comparison between the experimental
and numerical result.

comparative analysis of the experimental study with the
simulation performed in ABAQUS ®.

(a) Crack mapping [8]

Figure 12. Force-displacement curve used in model
calibration.

The simulation presented results close to those found in
the experimental test of flexion at four points, with very
similar values for the ultimate load of the beam (Vu)
according to Table 7, with an error of 0,45% for this one. The
numerical load-displacement curve was more rigid than the
experimental one, since with respect to be displacement
related to the ruin load (δu) there was a greater divergence
between the results.

Table 7. Ruin load and displacement of the numerical and
experimental result.
Result

Vu (kN)

δu (mm)

Experimental

125,50

14,32

Numeric

124,93

9,18

The factor that causes the greatest stiffness of the
numerical curve is probably in the stress-strain relationship,
which were modeled according to the theoretical curves
proposed by previous research and data obtained in
experimental tests. In addition, in the computational model an
interaction was used that simulates the perfect adhesion
between the concrete and the reinforcement, which does not
occur in practice.
3.7. Complementary Analysis of the Numerical Model
With the computational model representing the behavior
of the experimental model, it is possible to carry out several
structural analyzes. In this work, the flexural reinforcement
and cracking of the beam by Gomes [8] were further studied.
3.7.1. Analysis of the Mapped Fissure
During the flexion test, Gomes [8] performed the crack
mapping (Figure 13-a), so that these results can also use for

(b) Deformation verified in ABAQUS ®

(c) Tension verified in ABAQUS®
Figure 13. Development of deformations and stress in the
mapped crack.

Through the analysis of the deformations developed in the
numerical model it is possible to perceive where the cracked
regions are. The numerical result is in accordance with the
crack mapping carried out in the experimental work, also
showing higher values of deformation in the region with
greater stirrup spacing (Figure 13-b). In addition, the
modeling allows to perceive the development of stresses in the
beam (Figure 13-c), which occur with greater intensity in the
region with the greatest cracking.
With the analysis of the stress and strain distributions in
the numerical model, it is observed that it can simulate the
rupture mode of the experimental model. In general, it is noted
that the beam presents a characteristic shear rupture mode,
with the formation of a crack of approximately 45°,
originating in the support and that invades the region
compressed by the flexion.
3.7.2. Flexural Armor Analysis
From the validation of the computational model, the
longitudinal reinforcement of the beam was analyzed. Similar

5044

to the load-displacement curve of the concrete beam, the
longitudinal reinforcement was also analyzed according to the
points verified in the experimental work.
According to Gomes [8], for the instrumentation of the
flexural reinforcements, Electric Resistance Extensometers
(EER) were installed in two points of the structure to record
the deformations (Figure 14). It is observed that the EER F1 is
promoting the analysis in terms of compression and the EERF2
in terms of traction.

(a) Identification of points

It is observed that there was a considerable divergence
between the experimental and the numerical model for the
load-strain ratio of the flexural reinforcement subjected to
compression. Table 8 shows the ultimate strain values (ɛu)
found for compression and tension.
Table 8. Ultimate strain for the flexural reinforcement
subjected to compression and traction.
Analyze

ɛcu (‰)

ɛtu (‰)

Experimental

4,08

1,87

Numeric

0,81

1,94

However, according to Gomes (2016), it is likely that the
record of compression strains of the reference beam (V0) is
incorrect, since the angular constant (kc) for the compression
reinforcement was very different from the values found for the
other tested beans (V0,5, V0,8, V1,0). No experimental work
(Table 9). This constant evaluates the tangent of the
inclination angle of the linear portion of the load-strain
relationship for compressed longitudinal reinforcement.
Table 9. Parameters that define the load-strain relationship.
Adapted from [8].

(b) Instrumented section

Beam

kc

V0 – Reference

40,03

V0,5

141,09

V0,8

109,75

V1,0

136,48

Figure 14. Flexural reinforcement. Adapted from [8].

The comparison between the experimental and numerical
results is seen in Figure 15, which also shows the steel
deformation value (ɛsy) of the flexural reinforcement
(ø12,5mm) in the tensile region, and the strain value referring
to the average strength of the concrete (ɛfcm) in the
compression region.

In addition, in the analysis of the numerical result of
deformation of the compression reinforcement, we have
ɛcu=0,81‰ < ɛfcm = 1,88‰, which is more consistent with the
failure mode of the reference beam (shear), not crushing of the
concrete was verified after the experimental test.
4. CONCLUSION
The developed numerical model provides approximate
results to the experimental ones, although the numerical loaddisplacement curve has been shown to be a little more rigid, the
result of the ruin load was very similar to the real one, with the
same behavior of the longitudinal tensile reinforcement being
verified and in beam break mode.

Figure 15. Numerical and experimental load strain.

The divergence found for the load-deformation curves of the
longitudinal compression reinforcement is mainly explained by
the error verified in the experimental work, because it is a region
of poor adhesion and by the very difficult of the extensometers in
capturing an ideal behavior in the compression region. Although
the numerical result of load-deformation for compression
reinforcement is more consistent with beam breaking mode, it is
not possible to say that this curve defines the correct behavior.
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The simulation developed contributed to a better
understanding of the behavior of the reinforced concrete beam
during the loading process, being verified how the stresses
deformations act in the formation of cracks.
Although the study contemplates only the points analyzed in
the experimental work, the simulation allows a thorough analysis
of all the constituent points of the beam, making it possible to
carry out a more complete analysis of the loading process in the
structure.
For all these reasons, it is concluded that the main objective
of this work was achieved, since the numerical model developed
was able to represent the real behavior of the reinforced concrete
beam.
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Resumo
Roraima, localizado no extremo norte do país, tem fronteira internacional ao norte e nordeste com a Venezuela e a leste com a
Guiana. Trata-se de uma revisão de literatura que buscou abordar o controle epidemiológico do Aedes aegypti ao longo dos anos
em Roraima. O estado de Roraima está em uma localização estratégica para vigilância epidemiológica na fronteira com a Venezuela
e a Guiana. Fato que observamos nos registros do período de 1981 a 1982 com epidemia de Dengue sorotipos DENV-1 e DENV-4
na capital Boa Vista, com uma incidência de aproximadamente 11 mil casos caracterizando a reintrodução da doença no Brasil,
considerando que na Venezuela a circulação dos 4 sorotipos de dengue foi confirmada, representando um risco de fronteira. O
controle químico de insetos vetores é uma ferramenta importante, mas vem perdendo eficiência devido ao uso constante de
inseticidas, selecionando indivíduos resistentes, principalmente da classe dos piretroides. Esse aumento pode ter ocorrido devido à
intensificação da aplicação de inseticidas devido à reentrada do DENV-4 em Boa Vista, em 2010. Esse controle mecânico e químico
do vetor deve ser baseado na interação e participação da comunidade com Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias,
cujo objetivo é detectar e eliminar reservatórios de água artificiais ou naturais que possam atuar como depósito de ovos de Ae.
aegypti, valorizando a promoção da saúde por meio de ações educativas durante a inspeção domiciliar. Diante disso, novas
estratégias devem ser desenvolvidas pelos entes governamentais, principalmente com o maior envolvimento da população nessa
luta.
Palavras-chave: Inseticidas; Mutação Kdr; Arboviroses; Educação em saúde; Vetores.
Abstract
Roraima, located in the far north of the country, has an international border to the north and northeast with Venezuela and to the
east with Guyana. This is a literature review that sought to address the epidemiological control of Aedes aegypti over the years in
Roraima. The state of Roraima is in a strategic location for epidemiological surveillance on the border with Venezuela and Guyana.
A fact that we observed in the records from 1981 to 1982 with the Dengue epidemic serotypes DENV-1 and DENV-4 in the capital
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Boa Vista, with an incidence of approximately 11 thousand cases characterizing the reintroduction of the disease in Brazil,
considering that in Venezuela circulation of the 4 dengue serotypes was confirmed, representing a border risk. The chemical control
of vector insects is an important tool, but it has been losing efficiency due to the constant use of insecticides, selecting resistant
individuals, mainly from the pyrethroid class. This increase may have occurred due to the intensification of the application of
insecticides due to the reentry of DENV-4 in Boa Vista, in 2010. This mechanical and chemical control of the vector must be based
on the interaction and participation of the community with Community Health Agents and Health Agents. Endemics, whose
objective is to detect and eliminate artificial or natural water reservoirs that can act as Ae egg deposits. aegypti, valuing health
promotion through educational actions during home inspection. Therefore, new strategies must be developed by government
entities, mainly with the greater involvement of the population in this struggle.
Keywords: Insecticides; Kdr mutation; Arboviroses; Health education; Vectors.

1.

INTRODUÇÃO
1.1 Roraima no cenário das arboviroses: panorama
histórico

Em 1830, a “Fazenda Boa Vista” foi fundada pelo
coronel do Exército Inácio Lopes de Magalhães, às margens
do Rio Branco, no Amazonas. Com o intuito de defender a
região de fronteira e o potencial de riqueza do vale do Rio
Branco, o governo do estado criou a paróquia de Nossa
Senhora do Carmo na pequena vila conhecida como Boa
Vista, em 1858. Após a proclamação da República, o
município de Boa Vista do Rio Branco foi criado em 1890. O
Território Federal de Rio Branco foi então separado do Estado
do Amazonas em 1943 e, posteriormente, com a Assembleia
Nacional Constituinte (1988) tornou-se o estado de Roraima,
sendo Boa Vista a capital [1].
Quando criado em 1992, o estado de Roraima
apresentava alguns dos melhores indicadores de renda e
desenvolvimento humano na Amazônia e até do país. Ao
longo dos anos de 1990, esses indicadores evoluíram para
melhor em todas as regiões do país, e Roraima seguiu a
tendência nacional. No entanto, os avanços realizados desde
2000 nos indicadores de educação, renda e longevidade foram
menores, o que fez com que o estado caísse no Índice de
Desenvolvimento Humano da 13ª para a 18ª posição nacional
em 2005 e no Índice de Distribuição de Renda (GINI) da 2ª
para a 5ª posição entre os estados da região norte. No mesmo
período, a renda média mensal das pessoas ocupadas também
caiu e Roraima passou da 3ª para a 16ª posição entre os estados
brasileiros. Ao longo dos anos Roraima passou a ter o menor
produto interno bruto (PIB) do país, mas não é o estado mais
pobre. Quando se trata da soma da riqueza dividida pelo
número de habitantes (PIB per capita), Roraima ocupa a 14ª
posição entre as 27 unidades da federação [1, 2].
Os indicadores da saúde apontam para uma
preocupação na faixa de fronteira com Venezuela e Guiana, e
o livre trânsito terrestre de pessoas entre esses países. O
Brasil, por possuir uma grande faixa de fronteira, com 569
municípios em 15.719 km, torna-se um grande alvo para os
migrantes. Também digna de nota é a alta demanda por
serviços de saúde por indivíduos residentes em cidades dos
países de fronteira [3].
Quando se trata da Venezuela e do Brasil, temos
2.199 km de fronteira, a maioria em áreas florestais ou em
reservas biológicas e indígenas. Há interação social entre as
populações dos dois países na região das cidades de Santa

Elena de Uairén (Venezuela) e Pacaraima (Brasil), porque
somente entre essas cidades existe uma estrada que permite a
conexão entre os dois países e grande fluxo de pessoas [4].
A prática migratória venezuelana para o Brasil,
especialmente para Roraima, é recente e foi motivada pela
atual crise econômica e política vivida na Venezuela gerando
desequilíbrio social e ocasionando a saída em massa de
venezuelanos para o Brasil [3].
Inicialmente, a presença venezuelana em Roraima
ficou restrita principalmente ao município de Pacaraima. No
entanto, nos últimos anos, especificamente em 2016 e 2017,
tem havido um grande fluxo de migrantes venezuelanos para
Boa Vista, em busca de assistência médica e emprego. Por
isso, Boa Vista também é considerada uma extensão da
fronteira Brasil/Venezuela por ser a capital mais próxima de
Pacaraima e Santa Elena de Uairén [3, 5].
Toda essa mobilidade humana em busca de acesso à
saúde, melhoria da qualidade de vida e dignidade gera um
aumento populacional desenfreado, favorecendo o surgimento
de aglomerados com residentes e modos de vida insalubres ou
condições sanitárias precárias pode se tornar rapidamente um
problema [5].

1.2 Arboviroses em Roraima
Geograficamente, Roraima se encontra em local
estratégico para a vigilância epidemiológica devido à suas
fronteiras internacionais. Entre 1981 e 1982, os sorotipos
DENV1 e DENV4 da dengue causaram uma incidência de
aproximadamente 11 mil casos na capital Boa Vista,
provavelmente importada da Venezuela, onde circulavam os
4 sorotipos [6, 7]. A tabela 1 demonstra um panorama
histórico das arboviroses em Roraima, eventos marcantes
compreendidos no período de 1981 a 2020.
Tabela 1: Cronograma histórico da ocorrência de dengue,
chikungunya e Zika, e o controle do Aedes aegypti em
Roraima.
Período
Tipo de ocorrência
1981 – 1982 Ocorrência de epidemia de dengue
sorotipos DENV1 e DENV4 em Boa Vista,
RR [6].
1982-1986 Campanha intensa de combate ao Aedes
aegypti (eliminação de criadouros,
tratamento de água potável, nebulização
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1992-1996

1999

2001

2006/2007

2007-2009
2010

2000-2013

espacial e vacinação contra febre amarela
em Boa Vista, RR) [8].
Precariedades
nas
informações
de
monitoramento e controle do Aedes
aegypti. Falha na gestão do sistema de
vigilância entomológica e epidemiológica,
levando à dispersão do vetor no Estado [8,
9].
Roraima enfrentou uma epidemia de
dengue, afetando principalmente Boa
Vista, que concentrou 98,3% dos casos de
RR [10].
Avaliando a distribuição temporal e
espacial das notificações de dengue em Boa
Vista entre 1999 e 2001, não encontraram
correlação entre o número de casos
notificados e as variáveis climáticas [11].
Os coeficientes de incidência da dengue
mostraram que os três bairros mais afetados
em 2000 e 2001 foram: São Pedro, Centro
e 31 de março (1999); 31 de março,
Piscicultura e Bairro dos Estados (2000),
Buritis, São Vicente e São Francisco
(2001). Taxas de infestação por Ae. aegypti,
em 2001, mostrou que Santa Luzia,
Paraviana e Buritis tiveram as maiores
taxas. [11].
Observou-se uma correlação positiva entre
a dispersão e o número de ovos e a
precipitação, mostrando que a população de
Ae. aegypti aumentou durante a estação
chuvosa, provavelmente devido ao
acúmulo de água em reservatórios naturais
e / ou artificiais [11].
Ocorrência dos sorotipos DENV1, DENV2
e DENV3 em Roraima [8, 12].
Depois de isolados em 1982 e erradicados
do Brasil, Roraima sofreu uma grave
epidemia de dengue com a reinserção do
sorotipo DENV4 (Naveca et al., 2011),
além dos casos dos sorotipos DENV1 e
DENV2 da dengue circulando no país. Esse
fato levou o governo a intensificar suas
ações para combater o vetor, eliminando
locais de reprodução, aplicação de larvicida
diflubenzuron em possíveis locais
permanentes de reprodução e pulverização
de piretroide por fogging. No entanto, essas
medidas não apenas não diminuíram as
taxas de infestação de mosquitos, mas
estimularam um aumento rápido e
considerável nos níveis de resistência aos
piretroides. Nesse caso, provavelmente
devido à pressão seletiva adicional pelo o
uso de inseticidas domésticos além do uso
intenso pelas autoridades locais de saúde
pública [8, 13].
74.712 casos de dengue e 37.788
confirmados (50,5% dos casos) nesse
período, com coeficiente de incidência

2014

2015

2017

2018

2020

variando entre 1.266,04 (4.107 / 324.397)
por 100.000 habitantes em 2000 e 183,16
(894 / 488.072) em 2013 (Roraima 2013).
Um total de 7.026 casos foi confirmado na
epidemia de dengue em 2010 em Roraima
[14].
A chikungunya foi registrada pela primeira
vez em Roraima em meados de 2014 e em
novembro, no bairro de Pricumã, Boa
Vista, com 10 pacientes brasileiros, além de
seis e dois importados da Venezuela e
Guiana, respectivamente [15].
O vírus Zika foi relatado em Roraima em
2015, diagnosticado em 10 recém-nascidos
com microcefalia [15].
Roraima registra sua primeira epidemia de
chikungunya com 3956 casos confirmados
[15].
Roraima participou do monitoramento da
resistência a inseticidas em Ae. aegypti,
conduzido pela FIOCRUZ para apoiar a
tomada de decisão pelo Ministério da
Saúde. Dados obtidos por meio da coleta
nos municípios de Boa Vista, Rorainópolis,
Pacaraima e Bonfim [16].
Avaliação da resistência a inseticidas em
populações de Aedes aegypti em Roraima e
mutação Kdr [16].

Quando analisamos o contexto histórico da dengue
em Roraima no período de 1990 a 2018, constatamos que
existe um ciclo epidêmico bem descrito, possivelmente
devido à introdução de sorotipos [16]. Ao comparar os dados
de incidência de dengue em Roraima durante o período do
estudo (ver figura 1) com a média brasileira, observamos que
em alguns períodos houve taxas mais altas para Roraima,
coincidindo com as epidemias de 1999, 2003 [11] e 2010 com
reentrada do sorotipo DENV4 [7].

Figura 1: Série histórica da incidência de dengue em
Roraima, de 1990 a 2018.
Fonte: Adaptado de Brasil, (2020) [17].
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No Brasil, chikungunya teve seus primeiros casos
autóctones relatados em 2014 em municípios dos estados do
Amapá e Bahia. A introdução do chikungunya em Roraima
foi detectada pela primeira vez em meados de 2014 no bairro
Pricumã, município de Boa Vista. Dos 18 casos confirmados,
10 eram pacientes brasileiros, enquanto os demais eram da
Venezuela (seis) e Guiana (dois), reforçando a importância do
monitoramento das fronteiras para a introdução de novos
arbovírus. Em 2017, Roraima sofreu uma epidemia de
chikungunya com 3.956 casos confirmados, dos quais 3.719
(94%) foram em Boa Vista. Roraima obteve a segunda maior
incidência de chikungunya em 2017 (691,3 casos/100 mil
habitantes) entre os estados brasileiros, uma incidência 7,8
vezes maior considerando todo o país [10].
Em 2015 tivemos as primeiras notificações de Zika
no Brasil e suas possíveis complicações em pacientes
grávidas. Roraima nesse período relatou 30 recém-nascidos
com microcefalia, dos quais pelo menos 10 (33,3%) estavam
relacionados à infecção pelo Zika. Em 2016, 2017 e 2018
foram 167, 197 e 10 casos de Zika, respectivamente.
Semelhante ao ocorrido com chikungunya, a incidência de
Zika em Roraima em 2017 foi superior ao índice nacional
registrado naquele ano [10].
1.3 O controle do Aedes aegypti em Roraima
Em Roraima, vários projetos de prevenção e controle
foram implementados para reduzir a incidência de casos de
arboviroses envolvendo o Ae. aegypti, incluindo a
participação de contingentes do Exército Brasileiro em
operações para prevenir a infestação de vetores, aconselhando
os proprietários de imóveis sobre métodos para prevenir a
proliferação de mosquitos e eliminando possíveis criadouros.
A fragilidade dessas ações é que foram restritas apenas a
períodos de maior incidência das doenças, diminuindo ou até
mesmo interrompendo a frequência ao longo do ano, gerando
uma descontinuidade do serviço [8, 10].
Com a detecção do DENV-4 em 2010 em Roraima,
um vírus ausente do Brasil por três décadas [7], foram
intensificadas as ações de controle vetorial em Boa Vista (ver
figura 2). Ainda como estratégia de enfrentamento para este
período, Pacaraima, cidade fronteira com a Venezuela, foi
eleita área prioritária de vigilância epidemiológica e
entomológica em relação à dengue pelo Ministério da Saúde,
com a instalação de uma unidade sentinela de vigilância
epidemiológica. Um comitê de saúde bilateral entre Brasil e
Venezuela composto pelas autoridades de saúde de ambos os
países foi responsável por realizar ações simultâneas de
combate à dengue [8, 18].
Em Boa Vista, tais ações visavam evitar a
disseminação do DENV-4 para o restante do país, que focava
essencialmente na eliminação ou o tratamento de locais de
criadouros de larvas com diflubenzuron e pulverização com o
piretroide deltametrina contra mosquitos adultos. A eficácia
dessa medida foi avaliada pela densidade de mosquitos antes
e após a intervenção, monitorando o número de ovos
coletados em uma área que abrange cerca de 80% das
residências. Apesar de todos os esforços, o número de ovos
permaneceu inalterado, sugerindo que as medidas não foram

suficientes para diminuir a densidade do vetor. Além disso,
um aumento nos níveis de resistência ao piretroide foi
adquirido em população de Ae. aegypti de Boa Vista [13].

Implantação de uma sala de situação em
06/08/2010 com a participação da Secretaria
Estadual de Saúde de Roraima - SESAU / RR,
Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista - SMSA
e Ministério da Saúde para elaborar, avaliar e
discutir as ações de vigilância, controle e
assistência caso.

Desenvolvimento de protocolo de busca
ativa de casos utilizando um instrumento de
pesquisa específico nos distritos de
residência de pacientes suspeitos.
Monitoramento em Unidades com a
adoção de triagem pelo teste ELISA NS1
e busca ativa de casos nos Hospitais.
Elaboração de protocolo para
atividades de controle ao Aedes
aegypti.

Reunião de conscientização e
mobilização de agentes comunitários de
saúde.
Levantamento de insumos, equipamentos e
larvicidas utilizados na intensificação de
ações.
Bloqueio com equipamento de nebulização
espacial nas áreas de casos suspeitos de DENV 4,
para combater o vetor em pontos de alta
concentração de criadouros.

Figura 2: Ações propostas e implementadas pela Vigilância
Epidemiológica do estado de Roraima para combater a
epidemia de DENV4 em 2010.
Fonte: Adaptado de Carneiro & Carneiro, (2011) [8].

1.4 A Resistência a inseticidas em populações de Aedes
aegypti de Roraima
O uso permanente do inseticida tem beneficiado
populações resistentes de Ae. aegypti e dificultado o controle
de vetores. O processo de seleção natural pelo uso constante
de uma única classe de inseticida favorece indivíduos
resistentes [19, 20, 21].
A evolução de resistência aos inseticidas é uma
consequência da seleção natural, onde o inseticida é o agente
de seleção [16, 22].
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O NaV é uma proteína transmembranar composta por
quatro domínios (I-IV) homólogos, cada um com seis
segmentos (S1-S6) e com um loop adicional entre os
segmentos S5 e S6 (P-loop). Em Ae. aegypti são conhecidas
pelo menos 11 mutações no NaV, no entanto está bem
demonstrado que substituições nos segmentos IIS6 e IIIS6
parecem ser de fato kdr [20, 21]. A mutação F1534C no
segmento IIIS6 é encontrada em populações Ae. aegypti
resistentes a piretroides em diversos continentes. Pode ainda
ser encontrada juntamente com a mutação V1016I ou V1016G
no segmento IIS6, respectivamente nas Américas ou no
sudeste asiático [21].
Os piretroides e o DDT se ligam no NaV, mantendo
o canal por mais tempo aberto, o que faz com o que o impulso
nervoso seja disparado continuamente. O inseto sofre
contrações musculares repetitivas, chegando à paralisia e
morte, efeito conhecido como knockdown. Mutações no NaV
podem levar resistência a este efeito e são, portanto,
conhecidas como mutações kdr [23, 24, 25].
Em populações de Ae. aegypti do Brasil há pelo
menos duas mutações kdr importantes: V1016I e F1534C, de
forma que esta última pode ocorrer sozinha (alelo NaVR1:
V1016+1534C) ou em conjunto com a primeira (alelo
NaVR2: 1016I+1534C). Sabe-se ainda que o alelo NaVR2
fornece maiores níveis de resistência, quando em homozigose
[20, 26]. Estudos apontam que após análise temporal em
populações de Ae. aegypti do Brasil estão presentes o kdr
1534Cys, onde o haplótipo V1016 + 1534Cys surgiu primeiro
e mais recentemente, o duplo mutante 1016IIe + 1534Cys tem
se expandido [21].
As populações de Ae. aegypti das cidades de
fronteira, Bonfim e Pacaraima, a frequência do alelo NaVR2,
que confere resistência a inseticidas em Ae. aegypti, foi
superior às demais localidades avaliadas (figura 3) [16].
Resistência a piretroides em Ae. aegypti do estado de Roraima
já era considerada alta em avaliações anteriores [13, 23].
Uma vez que a mutação kdr tem um caráter
recessivo, consideramos como genótipos relacionados à
resistência o somatório de R1R1, R1R2 e R2R2. Segundo o
autor foi constatado a ausência do haplótipo S do tipo
selvagem (sem a mutação) (1016 Val+ + 1534 Phe+) em
nossas populações de Ae. aegypti de Roraima [16, 26].

Figura 3: Frequência genotípica Kdr em populações de Aedes
aegypti de quatro localidades do estado de Roraima.
Fonte: Adaptado de Hayd et al., (2020). [16].
Os altos níveis remanescentes de resistência ao
piretroide, mesmo após a mudança para malathion em
Roraima, podem estar associados à alta prevalência de uso
doméstico de inseticidas, todos compostos por piretroide e
facilmente adquiridos nos mercados locais, como relatado
em outros estudos brasileiros [27, 28]. Estudos corroboram
apontando essa associação devido a pressão de seleção
causada pelo uso doméstico do piretroide [16, 24].
Além disso, não podemos negligenciar a
migração de populações de Ae. aegypti resistentes aos
inseticidas nos países vizinhos e medidas adotadas contra
outras doenças transmitidas por vetores. Pesquisa relata que
no período de 2008 a 2010 houve uma evolução na resistência
a deltametrina em populações de Ae. aegypti na Venezuela,
possivelmente causada por mutações nas características
genéticas ou pelo uso excessivo de inseticidas e produtos
agrícolas voltados para o controle de pragas em períodos
anteriores [29].
Estudos revelaram que na fronteira entre
Pacaraima (Brasil) e Santa Helena (Venezuela), há um
intenso controle da malária, onde piretroides são
empregados contra Anopheles mesmo na área urbana,
submetendo também o Ae. aegypti a essa pressão de
seleção. Ainda segundo o autor na cidade de Bonfim
(fronteira com a Guiana), também é comum encontrar
sprays piretroides adquiridos na cidade de Lethen (lado
guianense da fronteira), e moradores afirmam serem mais
eficientes do que os disponíveis no comércio local da
cidade brasileira. É facilmente observado em diversas
residências a presença de spray piretroide (chamado
“Fish”) adquirido na cidade vizinha guianense sem
informação técnica quanto a suas concentrações [16].
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Estudos no México apontam o aumento da
resistência Kdr em Ae. aegypti e sua associação com o uso
doméstico do piretroide [22], também identificados em
estudos em Roraima [13, 16, 23, 26]. A seleção natural de
insetos resistentes reduz a eficiência dos inseticidas químicos
e pode conferir resistência cruzada a outros compostos que
possuem mecanismos de ação semelhantes, sendo um
problema em saúde pública e prejudicando o controle do vetor
[21, 30, 31].
Cabe ressaltar que hoje o melhor controle ainda é a
educação em saúde pela população e a eliminação de
criadouros do mosquito. Ressaltamos que diversos tipos de
recipientes acabam se tornando possíveis criadouros do vetor
e estes são negligenciados pela população, possibilitando a
eclosão de milhares de Ae. aegypti adultos o que dificulta o
controle e aumenta o uso dos inseticidas [13, 16, 32].
Portanto, se torna importante que haja um
monitoramento constante da resistência a inseticidas em
Ae. aegypti a fim de orientar as autoridades sobre quais
produtos devem ter a melhor eficácia no controle desse
vetor de arboviroses urbanas.

CONCLUSÃO
Arboviroses como dengue, Zika e Chikungunya são
um problema de saúde pública, e o controle do vetor continua
sendo a principal estratégia de ação na cadeia epidemiológica.
O controle químico do Ae. aegypti será ainda por
muito tempo uma das principais estratégias a serem utilizadas,
principalmente durante situações de epidemia, onde se espera
reduzir rapidamente a densidade do vetor. Para o sucesso
desta estratégia é necessário que as populações de mosquitos
sejam susceptíveis aos inseticidas aplicados.
O estado de Roraima pela localização geográfica,
fronteira internacional com a Venezuela e a Guiana, se torna
uma importante porta de entrada de populações de Ae. aegypti,
devido ao intenso fluxo de pessoas entre esses dois países, se
fazendo necessária uma eficiente vigilância epidemiológica e
entomológica nesta região.
É imprescindível que se tenha um conhecimento
amplo e contínuo sobre a susceptibilidade das populações de
Ae. aegypti de Roraima aos inseticidas químicos. A fronteira
internacional com dois outros países é uma porta aberta para
a entrada gradual de novos vírus ou sorotipos distintos no país,
bem como de populações de mosquitos com potencial
competência vetorial ou resposta a medidas de controle (como
mecanismos de resistência a inseticidas) distintas dos
selecionados em populações brasileiras.
Portanto, os acompanhamentos epidemiológicos e
entomológicos devem ser intensificados no Estado. A
cooperação técnica com a Venezuela, Guiana e com o estado
do Amazonas é essencial para homogeneizar ou
complementar as medidas de controle de vetores adotadas. Por
fim, novas ferramentas de controle de vetores são importantes
para serem testadas neste cenário desafiador, somado a ações
permanentes para melhorar o engajamento da comunidade e a
avaliação da eficácia das estratégias atuais, como o
monitoramento da resistência a inseticidas.
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Resumo
Realizaram-se análises de propriedades térmicas de geopolímeros e materiais cimentantes – pasta de cimento Portland e
argamassa, tendo por objetivo proporcionar opções para construção civil, nesse caso, considerando aspectos de
desempenho térmico. Os geopolímeros estudados possuíam razões molares Si2O / Al2O3 correspondentes a: 3,0; 3,5 e 4,0
e possuíam como fonte de Si / Al o metacaulim industrializado e solução alcalina à base de hidróxido de sódio e silicato de
sódio. Amostras de geopolímeros, pasta de cimento e argamassa de cimento foram produzidas para estimativas das
seguintes propriedades térmicas: condutividade, difusividade, resistividade e capacidade calorífica. Constataram-se
reduções da condutividade e da difusividade, e aumentos da capacidade calorífica e da resistividade térmica das amostras
de geopolímero em comparação às amostras de argamassa e pasta de cimento Portland. Os resultados podem,
eventualmente, auxiliar em estudos e projetos que considerem aspectos de transferência de calor em sistemas construtivos
visando obtenção de conforto térmico e redução de energia na climatização de ambientes.
Palavras-chave: Materiais construtivos; Conforto térmico; Conservação de energia.

Abstract
Analyzes of thermal properties of geopolymers and cementing materials were carried out – Portland cement paste and
mortar, aiming to provide options for civil construction, in this case, considering aspects of thermal performance. The
studied geopolymers had Si2O / Al2O3 molar ratios corresponding to: 3.0; 3.5 and 4.0 and had industrialized metakaolin
and an alkaline solution based on sodium hydroxide and sodium silicate as a source of Si/Al. Samples of geopolymers,
cement paste and cement mortar were produced to estimate the following thermal properties: conductivity, diffusivity, heat
capacity and thermal resistivity. There were reductions in conductivity, diffusivity and increase in heat capacity and thermal
resistivity of the geopolymer samples compared to the samples of mortar and Portland cement paste. The results may,
eventually, help in studies and projects that consider aspects of heat transfer in constructive systems, aiming at obtaining
thermal comfort and energy reduction in the acclimatization of environments.
Keywords: Building materials; Thermal comfort; Energy conservation.
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1. INTRODUÇÃO
Para atender demandas cada vez mais complexas, a
construção civil procura minimizar custos sem comprometer
a qualidade das edificações, a exemplo da diminuição da
espessura de alguns sistemas, como lajes e contrapisos.
(BORGES, 2015). Para isso, é necessário inovar.
Na busca por inovação, a indústria pesquisa novos
materiais que atendam de forma eficaz às necessidades
modernas, concomitantes à redução de danos ao ambiente. É
nesse contexto que se insere o geopolímero – considerado um
material ambientalmente correto (HELMY, 2016), uma vez
que sua produção não contribui para emissão os gases do
efeito estufa e, ainda, permite o reaproveitamento de resíduos
poluentes (e.g., precursores).
Os geopolímeros são estruturas amorfas, que consistem
em uma rede de unidades de silicatos e aluminatos com
compensação de metais alcalinos – sódio ou potássio.
Apresentam uma falta de ordenação de longo alcance, que
pode ser considerada análoga ao das zeólitas amorfas
(MACKENZIE e O’LEARY, 2015). São obtidos pela reação
entre a sílica (SiO2) e a alumina (Al2O3), constituintes dos
alumino–silicatos. A reação ocorre em ambiente fortemente
alcalino e, ao contrário do cimento Portland comum, sem a
presença de cálcio. Formam-se por reação entre a caulinita
desidroxilada e uma solução de silicato alcalino com conteúdo
de água controlado.
De acordo com Pinto (2006), a reação necessária à
obtenção de geopolímeros é do mesmo tipo daquela verificada
nas zeólitas naturais, que são ligantes encontrados nos
minerais e rochas que constituem a crosta terrestre, também
identificada em cimentos antigos, que demonstram forte
resistência à ação das intempéries.
Quanto às propriedades térmicas, como qualquer material,
os geopolímeros podem ser classificados em isolantes
(aqueles que dificultam a dissipação de calor, estabelecendo
uma barreira ao fluxo de energia térmica através do material)
ou condutores de calor. Souza Filho (2015) destaca algumas
propriedades que são imprescindíveis a um isolante térmico,
como: condutividade, resistividade, capacidade calorífica,
calor específico e resistência à chama.
A norma brasileira de desempenho NBR 15575-1:2013
(ABNT, 2013) estabelece requisitos e critérios de
desempenho de diversos sistemas, como: estruturas, pisos,
vedações e coberturas. Com base nessa norma, os sistemas são
avaliados quanto ao desempenho térmico, acústico, estrutural
e de segurança contra incêndio, a fim de conferir qualidade e
segurança às habitações.

Shanmugasundaram (2017) estudou o efeito da cura de
argamassas geopolímericas na condutividade térmica e
identificou grande variação nos valores obtidos. Quando
submetida à cura em temperatura ambiente, a argamassa
geopolimérica apresentou condutividade térmica de 0,910
W/m-K. Após cura em estufa, a mesma argamassa apresentou
condutividade térmica de 0,363 W/m-K.
No presente trabalho foram comparadas propriedades
térmicas de geopolímeros (com três diferentes proporções de
sílica e alumina) e de materiais cimentantes convencionais
(pasta de cimento Portland e argamassa).

2. PROCEDIMENTOS
O trabalho foi desenvolvido utilizando-se recursos da
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e infraestrutura
disponível no Laboratório de Transferência de Calor da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – LTC / UFRN.
2.1 Produção dos geopolímeros
O geopolímero foi produzido utilizando-se metacaulim
comercial como fonte de sílica e alumina. Na produção da
solução alcalina, utilizou-se hidróxido de sódio em pérolas,
com pureza maior que 97 %, e silicato de sódio (30 % de SiO2,
9 % de Na2O e 61 % de H2O destilada). A razão SiO2 / Al2O3
do geopolímero foi obtida por meio de análise de FRX
(espectrometria de fluorescência de raios-x), realizada na
UFPE. Na tabela 1 apresentam-se resultados da análise
química do precursor geopolimérico metacaulim HP.
Tabela 1 – Composição química dos precursores geopoliméricos
Óxidos

Metacaulim ( % )

SiO2

52,16

Al2O3

35,88

K2O

1,34

CaO

0,85

MgO

0,27

Fe2O3

4,35

Outros óxidos

1,35

Perda ao fogo

3,82

Fonte: Santos (2017)

Investigando aspectos da condutividade térmica, Zhang et
al. (2015) concluíram que o concreto geopolimérico exibe
melhor propriedade de isolamento quando comparado ao
concreto de cimento Portland comum de mesma densidade.

A partir dos dados apresentados na tabela 1 foi possível
determinar a razão SiO2 / Al2O3 do geopolímero.

Duan et al. (2017) estudaram algumas propriedades
térmicas de um material composto por geopolímero e
poliestireno, obtendo valores entre 0,03 a 0,09 W/m-K para
condutividade térmica.

Os geopolímeros foram produzidos dissolvendo-se
hidróxido de sódio em solução com 10 mol / L. Por se tratar
de processo exotérmico, a solução foi deixada em repouso
após a produção até atingir temperatura ambiente.
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Após resfriamento natural, a solução foi combinada ao
silicato de sódio, formando a solução ativadora e, novamente,
deixada em repouso por 24 horas em temperatura ambiente.
Em seguida, adicionou-se metacaulim à solução ativadora e
misturou-se por quatro minutos, quando a mistura se tornou
homogênea. Na tabela 2 apresentam-se as composições dos
geopolímeros analisados nesta pesquisa.

Tabela 2: Composições químicas dos geopolímeros

Na tabela 4 apresenta-se a nomenclatura das amostras.
Tabela 4 – Amostras produzidas
Descrição materiais produzidos

Nomenclatura

Geopolímero, razão SiO2 / Al2O3 = 3,0

GEO 3,0

Geopolímero, razão SiO2 / Al2O3 = 3,5

GEO 3,5

Geopolímero, razão SiO2 / Al2O3 = 4,0

GEO 4,0

Óxidos

GEO 3.0

GEO 3.5

GEO 4.0

SiO2

47,65

51,90

54,33

Pasta de cimento (500 mL H2O / 1 kg cimento)

PCI

Al2O3

30,16

27,67

26,30

ARG

Na2O

17,30

15,84

15,18

Argamassa de cimento para contrapiso
(traço 1:3 cimento / areia)

K20

0,84

0,80

0,75

CaO

0,07

0,07

0,07

MgO

0,25

0,20

0,12

Fe2O3

2,20

2,19

2,07

Co2O3

0,00

0,00

0,00

CuO

0,07

0,00

0,00

Outros

1,46

1,33

1,18

2.2 Propriedades térmicas

Fonte: Santos (2017)

Na Tabela 3 veem-se as proporções adotadas na produção
dos precursores utilizados para fabricar os geopolímeros. As
combinações renderam 0,001178 m³ de geopolímero. Foram
produzidos três corpos de prova para cada composição. Os
corpos de prova possuíam geometria cilíndrica, com 50 mm
de altura e 25 mm de diâmetro. Na Figura 1 observa-se a
moldagem de um corpo de prova.
Tabela 3 – Composição dos geopolímeros
Material

Unidade GEO 3,0 GEO 3,5 GEO 4,0

Metacaulim

g

273,35

273,35

273,35

Silicato de Sódio

g

106,71

206,85

306,99

Hidróxido de Sódio

g

69,68

57,7

45,71

Água destilada

mL

174,22

144,25

114,28

Utilizou-se o analisador de propriedades térmicas KD-2
Pro Thermal Analyzer (fabricado pela Decagon Devices
Incorporation) para realizar estimativas das seguintes
propriedades: condutividade, difusividade, resistividade e
capacidade calorífica.
A sonda de medição (SH – 1) é composta por duas
agulhas: uma dotada de uma resistência elétrica – responsável
pelo aquecimento da amostra por efeito Joule, e outra
equipada com um termopar – para determinação da variação
de temperatura durante o aquecimento da amostra.
Cada ensaio teve duração de 10 minutos, com quinze
minutos de intervalo de medição entre cada ensaio –
procedimento recomendado pelo fabricante (DECAGON,
2016) para retorno da amostra à temperatura inicial. Cada
amostra foi submetida a três processos de medição.
Para evitar interferência de pequenas variações da
temperatura do ambiente de realização dos experimentos, o
conjunto amostra – sonda foi acomodado no interior de uma
câmara termicamente isolada (preenchida com flocos de
poliestireno expandido – EPS), conforme apresentado na
Figura 2.

(a)
Figura 1 – Amostra em processo de moldagem.

(b)

Figura 2 – (a) Amostra e medidor de propriedades térmicas
(b) Conjunto com câmara de isolação térmica

62
60

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos dados coletados, foram construídos os
gráficos representados nas figuras 3 a 6, acompanhados das
respectivas faixas de desvio padrão.

Analisando-se a Figura 4 constata-se que as amostras de
geopolímero apresentaram valores de .Cp superiores aos do
cimento Portland comum – em média, 20 % maior. Porém,
devido à magnitude do desvio padrão, pode-se afirmar que
apenas a amostra GEO3.5 possui uma capacidade calorífica
volumétrica superior ao valor obtido na amostra ARG.

3.1 Condutividade térmica
No gráfico da Figura 3 são apresentados os valores obtidos
para condutividade térmica (k, W/m-K) das amostras das
formulações consideradas no presente estudo.

3.3 Difusividade térmica
Na Figura 5 estão os valores obtidos para a difusividade
térmica (, mm²/s) das formulações de materiais estudadas.

Figura 5 – Valores de difusividade térmica
Figura 3 – Valores de condutividade térmica

Os geopolímeros GEO3.0 e GEO4.0 tiveram valores de k
menores do que os obtidos no PCI e ARG. A amostra GEO4.0
teve k cerca de 25 % inferior ao k das amostras de PCI e ARG;
porém, teve desvio padrão maior. Assim, os geopolímeros
analisados apresentaram k menores que materiais feitos com
cimento Portland comum. Os valores de k encontrados para
ARG e PCI estão abaixo do que é apresentado na NBR 15220,
que atribui uma condutividade de 1,15 W/m-K para argamassa
comum. O geopolímero apresentou k um pouco menor que a
determinada por Shanmugasundaram (2017), que obteve
0,910 W/m-K para argamassa geopolimérica com cura em
temperatura ambiente (procedimento desta pesquisa).

A difusividade traduz o tempo de propagação de calor
através da matéria. Quanto maior , mais rápida a propagação
de calor (OZISIK, 1990) e, portanto, menor a capacidade de
isolação térmica do material. As amostras de geopolímero
apresentaram valores abaixo dos compostos com cimento
Portland comum. Logo, o calor se propaga mais lentamente
nas amostras de geopolímero do que nas amostras cimentícias.
A GEO4.0 teve valores inferiores aos demais compostos,
chegando a ser 40 % menor do que a amostra de ARG.

3.4 Resistividade térmica
Na Figura 6 são apresentados os valores da resistividade
térmica (r, °C-cm / W) das composições estudadas.

3.2 Capacidade calorífica
Na Figura 4 veem-se os valores de capacidade calorífica
volumétrica (.Cp, MJ/m³-K) das amostras.

Figura 6 – Valores de resistividade térmica

Figura 4 – Valores de capacidade calorífica volumétrica
Sabe-se que quanto maior a capacidade calorífica de um
material maior será o tempo para alterar sua temperatura.

Os geopolímeros apresentaram valores mais interessantes
do ponto de vista de isolação térmica do que as amostras de
cimento Portland comum, consequência dos valores de
condutividade térmica menores quando comparados aos da
pasta de cimento e da argamassa comum.
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4. CONCLUSÃO
Os geopolímeros analisados apresentaram significativa
variação nos valores das propriedades térmicas em função,
principalmente, da razão molar SiO2 / Al2O3.
Do ponto de vista de aplicação para fins de isolação
térmica e, consequentemente, de economia de energia, os
geopolímeros apresentaram resultados mais interessantes
quando comparados à pasta de cimento e à argamassa comum.
De modo geral, o geopolímero com razão SiO2 / Al2O3
igual a 4,0 teve melhores resultados, embora, ao mesmo
tempo, tenha apresentado valor alto de desvio padrão.
Deve-se evitar o uso de geopolímero com GEO 3,0 pelo
fato de sua composição ter apresentado uma grande incidência
de eflorescência, fato que identifica fragilização mecânica.
Diante dos resultados, conclui-se que, desde que
respeitados os limites de resistência mecânica, os
geopolímeros possuem interessante potencial de isolamento
térmico para uso em substituição ao cimento Portland nas
edificações.
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Resumo
Com poucos jovens buscando carreiras em matemática e ciências, há uma escassez de profissionais qualificados para
atuação em C&T aeroespacial. Contudo, há fortes indícios de que é possível reverter esse quadro por meio de iniciativas
educacionais inovadoras, algumas já em execução ao redor do mundo. Acreditando que apostar nos jovens é criar
alternativas para um mundo diferente, a AEB – Agência Espacial Brasileira, em parceria com o Comando da Aeronáutica,
criou o CVT - Centro Vocacional Tecnológico Espacial Augusto Severo, localizado no CLBI - Centro de Lançamento da
Barreira do Inferno, em Parnamirim - RN. Voltado ao estímulo da curiosidade a partir de uma nova abordagem de
aprendizagem, que preza pela multidisciplinaridade em sala de aula, o CVT recebe estudantes do Ensino Médio, capacitaos em princípios básicos de C&T espacial e proporciona oportunidade para que apliquem a teoria em situações reais de
exploração do espaço, participando de oficinas onde aprendem fazendo. Inaugurado em 2017, o CVT já recebeu cerca de
quatro mil jovens com idades entre 14 e 21. O programa oferece aos participantes um “Dia Espacial”, dividido em
atividades de ensino de teorias básicas e realização de práticas “hands on”. Em uma das oficinas, os alunos são imersos
no ambiente que representa o planeta Marte e aprendem a operar um veículo rover, simulando uma missão de exploração
espacial. Com base nas análises das atividades realizadas no período de 2017 a 2020, constatou-se o interesse dos alunos
pela ciência espacial e tecnologias afins, onde as sucessivas turmas concluíram o Dia Espacial, manifestando grande
vontade de aprender mais sobre astronomia e exploração espacial. O programa mostrou-se uma ferramenta útil na difusão
das ciências espaciais, tratando-se de um método inovador para motivar alunos e criar a próxima geração de cientistas e
engenheiros.
Palavras-chave: Educação; Divulgação científica; Carreiras em ciência e tecnologia.
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Abstract
With few Young people pursuing careers in math and science, there is a short age of qualified professionals to work in aerospace
S&T. However, there are strong indications that it is possible to reverse this situation through innovative educational initiatives,
some of which are already underway around the world. Believing that betting on Young people is to create alternatives for a
different world, the AEB – Brazilian Space Agency, in partnership with the Air Force Command, created the CVT – Augusto
Severo Space Vocational Technological Center, located at CLBI – Barreira do Inferno Launch Center, in Parnamirim – RN.
Aimed at stimulating curiosity from a new learning approach that values multidisciplinarity in the classroom, the CVT receives
high school students, trains them in basic spatial S&T principles and provides an opportunity for them to apply theory in situations
real space exploration, participating in workshops where they learn by doing. Inaugurated in 2017, the CVT has already received
around four thousand Young people aged between 14 and 21. The program offers participants a “Space Day”, divided into
activities for teaching basic theories and carrying out “hands on” practices. In one of the workshops, students are immersed in
the environment that represents the planet Mars and learn to operate a rover vehicle, simulating a special exploration mission.
Based on the analysis of the activities carried out in the period 2017 to 2020, the students' interest in space science and related
technologies was found, where successive classes concluded the Space Day, showing a great desire to learn more about astronomy
and space exploration. The program has proven to be a useful tool in the spread of space science, as an innovative method for
motivating students and creating the next generation of scientists and engineers.
Keywords: Education; Scientific divulgation; Careers in Science and Technology.

1.

INTRODUÇÃO

O mundo passou por mudanças econômicas, políticas e
sociais de modo mais intenso e acelerado desde o início da
globalização das comunicações, com o advento dos satélites
artificiais. Essas mudanças refletiram diretamente no
dinamismo da educação.
Em se tratando de educação, o Brasil vive atualmente uma
época de grandes desafios e oportunidades de inovação.
Segundo Wilsek e Tosin (2013), a fragmentação do
conhecimento em disciplinas e o volume de informações
tornaram os currículos extensos e distanciaram a experiência
e o pensamento crítico das práticas escolares. Além disso,
houve uma redução drástica do tempo para compreender e
vivenciar uma informação.
No ensino de Ciências, o principal desafio dos professores é
fazer o aluno associar a teoria desenvolvida em sala de aula à
realidade do cotidiano. Para superar esse desafio, pode-se
recorrer a procedimentos didáticos que tornam o ensino de
Ciências mais prazeroso, instigante, dialógico e interativo. É
possível reduzir a distância entre teoria e prática por meio de
atividades que priorizem o aprender fazendo. O “hands on” é
uma ferramenta comprovadamente eficiente para estimular o
aluno a compreender a Ciência para além dos discursos
prescritivos e dogmáticos.
De acordo com Augusto e Amaral (2014), o ensino de
Ciências, desde as primeiras séries de escolaridade, foi
fortemente preconizado no Brasil a partir da década de 1970,
com a implantação da Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971
(BRASIL, 1971), que estendeu a obrigatoriedade do ensino de
Ciências a todas as séries do Ensino de 1º Grau (hoje, Ensino
Fundamental). Desde então, a perspectiva de valorização do
ensino de Ciências vem sendo reiterada em várias instâncias.

No tocante aos currículos atuais, consta nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (no item que tratadas séries iniciais do
Ensino Fundamental): “Numa sociedade em que se convive
com a supervalorização do conhecimento científico e com a
crescente intervenção da tecnologia no dia a dia, não é
possível pensar na formação de um cidadão crítico à margem
do saber científico” (BRASIL, 1997, p.23).
Segundo Santos (2019), há uma constatação, frequentemente
repetida, de que a sala de aula (e a própria aula), dos dias
atuais, segue o mesmo modelo do século XIX. Apesar de
várias iniciativas para mudar essa situação, os jovens ainda
são formados com um professor falando em frente à sala. O
jovem contemporâneo dispõe de ferramentas de acesso à
informação que permitem esclarecer dúvidas de modo quase
instantâneo (HIGGINS, XIAO, KATSIPATAKI, 2012). Essa
nova geração tem conexão global e manuseia melhor essas
tecnologias que a maioria dos professores (BARRETT, et al.,
2015).
Para adequar o ensino de Ciências à realidade moderna,
Santos (2019) sugere o uso dos espaços makers: laboratórios,
com ferramentas digitais e tecnológicas, além dos recursos
tradicionais, onde o conteúdo é discutido por meio de
abordagens didáticas multi e trans disciplinares, algo que no
exterior é conhecido por STEAM – Science, Technology,
Engineering, Arts and Math (THIBAUT, et al., 2018).
Muitas vezes considerados além do alcance intelectual do
aluno do Ensino Médio, temas atinentes à exploração espacial
podem representar uma oportunidade para que o professor
torne suas aulas mais interessantes. Propulsão de veículos
espaciais, sobrevivência humana em ambientes inóspitos,
geração de energia ou produção de alimentos em
microgravidade, entre outros, são assuntos que desafiam e
motivam jovens a procurar soluções e, consequentemente, a
buscar conhecimentos em Ciências.
Ao tentar entender a realidade ao seu redor, o aluno busca
respostas para problemas que lhe interessam. No modelo
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antigo, ele apenas responderia a problemas propostos pelo
professor. Os espaços makers proporcionam a oportunidade
para que o aluno associe a descoberta ao fazer prático,
colocando-o na posição de protagonista, em vez de repetidor
de conhecimentos fornecidos pelo professor. Isso faz com que
ele aprimore suas competências, conseguindo definir com
mais precisão os problemas atinentes ao seu cotidiano.
O interesse pela exploração espacial está frequentemente
relacionado à subculturas que adotam meios de
entretenimento específicos, em vez de pesquisas científicas
reais. Novos resultados científicos podem instigar a
imaginação de pessoas não iniciadas, mas tendem a perder o
apelo assim que os métodos de pesquisa reais são explicados
(MENDELL, 2007). Nesse caso, a inclusão de jovens em um
programa espacial prático parece mais adequada, pois eles
podem ter contato com pesquisas reais, fazendo-os se
sentirem desafiados, aumentando senso de alcance intelectual
e de realidade (BERBEL, 2011).
Para Silva et al. (2017), a abordagem STEAM consiste em
uma metodologia ativa, com tendência inovadora, que visa
modificar o status quo dos modelos de educação atuais,
priorizando a prática da autonomia e criatividade por meio da
exploração da curiosidade dos educandos. Isso favorece a
aprendizagem significativa, por envolver o aluno nas
dinâmicas e práticas necessárias à resolução de problemas
propostos. Muitas dessas iniciativas consistem em uma
experiência única, como ocorre nos acampamentos espaciais
e visitas a centros espaciais (HITT. 2017).
Diante da situação de pandemia, difundiu-se o uso da internet
em atividades cotidianas, modificando trabalho, lazer e
convivências diversas. Contudo, grande parte dos usuários
desconhece que vários recursos da rede são derivados de
subprodutos da busca por soluções para problemas da
exploração espacial. Assim, embora fascinadas pelo espaço, a
maioria dos usuários de tecnologia não tem consciência de
como as ciências espaciais permeiam o seu dia a dia.
Preocupados com a necessidade de mudança, muitas
instituições de Ensino e Pesquisa como, por exemplo, o
Institute For Earth & Space Exploration do Canadá buscam o
crescimento e fortalecimento de uma comunidade espacial,
inspirando e treinando as novas gerações de cientistas e
engenheiros. De GPS e comunicações por satélite à previsão
do tempo e monitoramento da saúde das safras ou da extensão
das calotas de gelo polares, o padrão de vida que se desfruta
atualmente depende, diretamente, da tecnologia espacial.
A importância da Ciência e Tecnologia espacial (C&T) teve
grande impulso em função da necessidade de monitoramento
de mudanças climáticas ocorridas na Terra. Para além da
Terra, a exploração espacial é um motor de inovação que,
além de inspirar jovens, gera tecnologias de ponta direta ou
indiretamente aplicadas à melhoria do padrão de vida da
civilização. Paralelamente, há uma necessidade crítica de
difusão da educação em Ciência, Tecnologia, Engenharia,
Artes e Matemática (STEAM). Os empregos STEAM estão
aumentando a uma taxa quase duas vezes mais rápida do que
qualquer outra profissão. Porém, menos de um quarto dos
diplomas concedidos no mundo pode ser associado às áreas
de especialização STEAM.

A proposta da AEB – Agência Espacial Brasileira, por meio
do projeto CVT-E – Centro Vocacional Tecnológico Espacial
Augusto Severo, visa promover a difusão da educação
STEAM, usando um ambiente de imersão em uma mini
cidade espacial como um recurso didático para envolver
jovens em disciplinas STEAM.
Ao promover o “Dia Espacial”, a AEB proporciona aos
estudantes o acesso a conceitos básicos e o envolvimento
direto em atividades práticas, promovendo a alfabetização
científica em temas relativos à C&T espacial, inspirando as
próximas gerações a buscar carreiras em áreas de STEAM.

2.

O PRIMEIRO ESTÍMULO

O desejo de explorar o cosmo é intrínseco ao homem, como
afirmou David Scott, em 1971, enquanto caminhava pelo solo
lunar (HARLAND, 2008) e teve início quando os primeiros
humanos observaram o céu (ARGENTIERE, 1957).
Desde as viagens à Lua, durante as missões Apollo, passando
pelas sondagens robóticas dos planetas, de cometas e do Sol,
até as imagens capturadas por telescópios espaciais, as
atividades exploratórias revolucionaram o conhecimento do
homem sobre o universo como bem detalha o Relatório de
2004 da Comissão Presidencial para implementação da
Política Norte Americana de Exploração Espacial (A Journey
to Inspire, Innovate and Discover, 2004). As descobertas
decorrentes da pesquisa do cosmo trouxeram duas
consequências imediatas: avanços no entendimento da própria
Terra e criação de negócios em C&T espacial.
A humanidade adquiriu capacidade para buscar respostas
sobre questões fundamentais atinentes ao universo, inclusive
sobre a existência de vida fora da Terra. Por meio de
telescópios, cientistas identificam planetas em torno de outras
estrelas e discutem a capacidade de sustentação de vida nos
exo-planetas. Sondas robóticas identificaram recursos
minerais e evidências de água– um ingrediente essencial à
vida na forma como se conhece – em regiões da Lua, de Marte
e de luas de Júpiter e Saturno.
Na medida em que a civilização entra em seu segundo século
de voo motorizado, é hora de articular uma nova visão que
definirá e guiará as atividades de exploração espacial nas
próximas décadas.
Na última década, por meio da iniciativa privada, as
possibilidades de exploração do espaço ampliaram-se para
além das esferas governamentais. Diversas missões, com e
sem tripulação, foram concluídas com sucesso e outras estão
sendo planejadas. Apesar de recente, as atividades nessa nova
modalidade
desenvolvem-se
em
ritmo
acelerado
(INSTITUTE FOR EARTH AND SPACE EXPLORATION,
2021). Desse modo, prevê-se um aumento de demanda por
recursos humanos especializados em C&T espacial.
Os desafios inerentes à sobrevivência humana fora da Terra,
seja em órbita terrestre ou lunar ou em bases na Lua ou em
Marte, criam necessidades e demandam habilidades
específicas. Novos talentos serão essenciais para encontrar
soluções seguras, eficientes e baratas aos desafios da
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exploração espacial contemporânea. Esse cenário é propício
para inspirar jovens a buscar carreiras em C&T espacial.

Objetivo 2: Contribuir para exploração humana sustentável da
Lua e Marte;

Em 2006, quando da viagem do astronauta Marcos Pontes à
Estação Espacial Internacional, observou-se no Brasil um
incremento no interesse por C&T espacial. Acima de opiniões
sobre aspectos políticos ou científicos da empreitada, é fato
que a Missão Centenário inspirou uma geração de jovens.
Constatar que um brasileiro, de origem humilde, vindo de
escola pública, se tornou astronauta, proporcionou aos jovens
a percepção de que o sonho de uma carreira em C&T espacial
não é impossível. Agora, cabe a autoridades e educadores
pavimentarem o caminho à realidade.

Objetivo 3: Trazer os benefícios da C&T espacial para Terra;

3.

DA TEORIA À PRÁTICA

Uma carreira em C&T espacial requer formação sólida. Nesse
sentido, Kaur, Mantri e Horan (2020) destacam que aprender
fazendo é o complemento indissociável da aprendizagem.
Quando o aluno não dispõe de meios para aplicar seus
conhecimentos de forma prática, a compreensão teórica dos
fundamentos será prejudicada. Portanto, criar dispositivos que
permitam ao aluno visualizar e interagir com o que é ensinado
na sala de aula resultará no aumento da motivação para
aprendizagem (KAUR, MANTRI e HORAN, 2020).
É recorrente a associação da imagem do astronauta a qualquer
assunto relativo ao espaço. Porém, essa é apenas uma entre
muitas carreiras em C&T espacial. Para um astronauta viajar
em uma espaçonave que saia da Terra impulsionada por um
foguete, vestir traje espacial, comunicar-se com a equipe de
solo, realizar experimentos científicos e manter-se saudável, é
necessário o esforço combinado de pessoal altamente
qualificado. A maioria dos profissionais que atuam em C&T
espacial tiveram uma sólida formação em ciências, engenharia
e matemática. Formar recursos humanos habilitados a buscar
soluções para problemas da exploração espacial é parte da
estratégia econômica de qualquer país que almeje acesso ao
espaço. Em razão disso, muitos países possuem programas
para atrair jovens talentos.
O Institute for Earth and Space Exploration, da Western
University, no Canadá, foi criado com a missão de inspirar
talentos para desenvolver pesquisa e inovação em C&T
espacial. Conta atualmente com 64 pesquisadores, divididos
em 09 faculdades e 19 departamentos, onde realizam-se
pesquisas em seis temas: Observação, monitoramento e
proteção da Terra; Tecnologias de Exploração; Processos e
materiais planetários; Processos Galácticos e Estelares; Saúde
do Espaço; Política Espacial, Direito, Negócios e Educação
(INSTITUTE FOR EARTH AND SPACE EXPLORATION,
2021). O objetivo é estabelecer a Western University como
líder internacional em pesquisa interdisciplinar e treinamento
de exploradores do século XXI. Para isso, o Instituto
promoverá e apoiará pesquisas interdisciplinares baseadas em
problemas e equipes, focando em três objetivos principais de
pesquisa e 02 objetivos principais de alcance e treinamento:
Objetivo 1: Explorar e caracterizar remotamente o Sistema
Solar e o Universo;

Objetivo 4: Garantir que o programa espacial canadense tenha
a capacidade humana de cumprir a Estratégia Espacial do
Canadá e expandir as oportunidadesa estagiários; e
Objetivo 5: Inspirar a próxima geração de canadenses a
desenvolver sua alfabetização em C&T espacial e a buscar
carreiras nas áreas STEAM.
A Agência Espacial Norte-Americana (NASA) tem sido
diretamente afetada pelo declínio no número de alunos que
buscam matemática e carreiras científicas nos EUA. O
tamanho da força de trabalho na área técnica da Agência com
idades entre 20 e 30 é apenas um terço do quadro que tem
idades entre 60 e 70 anos. Além desses problemas de recursos
humanos, a NASA também enfrenta a escassez de habilidades
em áreas críticas, devido à aposentadoria dos profissionais
mais velhos (LOSTON; STEFFEN; MCGEE, 2005).
Para suprir a demanda por recursos humanos com formação
em C&T espacial, a NASA reorganizou seu Escritório de
Educação e modificou seu Plano Estratégico (NASA, 2003),
estabelecendo duas metas principais:
• inspirar e motivar alunos a buscar carreiras em ciência,
engenharia de tecnologia e matemática, e
• envolver o público na formação e compartilhamento da
experiência de exploração e descoberta.
Para atingir as metas do Plano, a NASA utiliza seu Escritório
de Educação (em Washington – DC) e a Sala de Aula do
Futuro, do Centro de Tecnologias Educacionais, da Wheeling
Jesuit University (em Wheeling – West Virginia). Desse
modo, a agência espera atrair talentos interessados em:
explorar o universo e buscar vida, compreender e proteger a
Terra e inspirar a próxima geração de exploradores (NASA,
2003).
Enquanto a investigação molda a maneira como a NASA
organiza suas missões e a forma como seus cientistas
conduzem as pesquisas, também auxilia no desafio de conter
a escassez de cientistas e engenheiros – um problema
destacado pelo Departamento de Educação dos EUA desde
2004, quando apresentou “Excellence in Science, Technology
and Mathematics Education Week”.
Por meio de iniciativas pioneiras e outros recursos baseados
em tecnologia, a NASA está alcançando os alunos e
incentivando-os a buscar carreiras em C&T espacial. A
estratégia utilizada para isso foi adotar a investigação como
uma abordagem primária.
A investigação é um método eficaz para atrair a curiosidade
do aluno, instigando-o a concentrar-se em temas que
promovem a alfabetização científica (BREDDERMAN, 1983;
LOSTON; STEFFEN; MACGEE 2005; SHYMANSKY;
KYLE; ALPORT, 1983).
Educadores norte-americanos recomendam a investigação
científica como meio de instrução do aluno, por se tratar de

6866

um processo abrangente, utilizado por cientistas para estudar
a natureza e propor explicações com base em evidências.
Pesquisas sobre o ensino por meio da investigação e
aprendizagem trouxeram resultados importantes (KUHN et
al., 2000; METZ, 2004; WHITE; FREDERIKSEN, 1998):
• A investigação aumenta o interesse intrínseco do aluno por
temas de Ciências;
• A investigação aprimora as habilidades de aprendizagem
autodirigida (metacognição);
• Experiência sustentada pela investigação científica aumenta
a retenção de conhecimento por um período mais longo; e
• Currículos que consideram a investigação como estratégia
de ensino – aprendizagem facilita a transferência de conceitos
a novos problemas e a integração de conceitos básicos da
ciência a situações reais.
O Comitê de Educação STEAM, do Conselho Nacional de
Ciência e Tecnologia dos EUA, recomendou a criação de
experiências de aprendizagem autênticas, que incentivem e
preparem alunos a seguir carreiras em STEAM. Com base
nessa recomendação, alguns projetos já produziram resultados
interessantes.
As equipes de Micro-g NExT (Microgravity Neutral
Buoyancy Experiment Design) foram criadas para estimular o
interesse de alunos em STEAM, por meio de experimentos em
robótica. O desafio é projetar, construir e testar dispositivos
para missões de exploração espacial. Usando recursos
exclusivos da NASA (e.g., Neutral Buoyancy Laboratory), os
alunos são envolvidos diretamente em questões de pesquisa e
engenharia. Cada equipe possui um mentor – engenheiro ou
cientista da NASA, que orienta sobre técnicas de
documentação, introdução de alterações no projeto e
avaliação de riscos de segurança, associados ao protótipo
projetado. A interação com um tutor da NASA proporciona
aos alunos a oportunidade de conhecer a dinâmica do trabalho
na área STEAM. Como resultado, ex-participantes do Microg
NExT relataram que a experiência vivenciada aumentou o
interesse
em
carreiras
STEAM
(LIVINGOOD;
DIXON;VARNADO, 2019).
O Pathways to Space é um projeto educacional pioneiro,
financiado pelo Programa de Pesquisa Espacial da Austrália,
onde se combinam educação, pesquisa de comunicação
científica e pesquisa em astrobiologia e robótica. O projeto se
baseou nos desafios da exploração espacial para inspirar
alunos a considerarem carreiras em ciências e engenharia,
oferecendo oportunidades para que alunos do ensino médio e
universitários realizem atividades práticas, com destaque para
simulações realistas de uma missão robótica de exploração a
Marte (PATHWAYS TO SPACE, 2014).
Focado em jovens com idade entre 15 e 16 anos, o Pathways
to Space tem como principal objetivo promover a interação
direta entre alunos, engenheiros espaciais e astrobiólogos.
Como parte das atividades, os alunos do ensino médio
operaram mini-rovers robóticos no “Mars Yard”, do Power
house Museum – uma reprodução primorosamente realista da
superfície marciana, onde alunos universitários também

desenvolvem e testam veículos experimentais de exploração
da superfície marciana (DOUGHERTY; OLIVER;
FERGUSSON, 2014).
Para Kennedy e Odell (2014 apud OLIVEROS-RUIZ, 2020),
o modelo STEAM é uma tentativa de promover o pensamento
crítico, a análise e o trabalho em equipe, incentivando alunos
a se integrarem a processos e contextos do mundo real,
conceitos para desenvolvimento de competências necessárias
ao trabalho e à vida.
As iniciativas STEAM tornaram-se metas almejadas por
autoridades planejadoras da educação, não apenas em países
com EUA, Reino Unido, Austrália, Japão ou Finlândia, mas
também na União Européia e, ainda, em organizações
internacionais devotadas à difusão da educação. O motivo é
evidente: a demanda por habilidades STEAM crescerá no
futuro próximo.
De acordo com o relatório da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE, o México tem um
baixo índice de funcionários elegíveis para atividades
tecnológicas de alto nível. Cerca de 30% dos empregadores
mexicanos relatam enfrentar dificuldades para encontrar
pessoas qualificadas a preencher vagas em áreas STEAM.
Esse fato pode estar na origem dos baixos níveis de inovação
da indústria e, consequentemente, na claudicante economia
mexicana (OCDE 2015).
Há uma constatação que o desequilibrio de gênero é algo a se
corrigir em carreiras em C&T. Espera-se que a difusão da
educação STEAM ajude a reduzir essa lacuna antes ocupada,
pela sua grande maioria, pelo sexo masculino. Embora
meninos e meninas tenham habilidades semelhantes em
matemática e ciências, há grandes diferenças quanto à atitude
em relação ao aprendizado e aspirações para o futuro,
refletindo na continuidade dos estudos e na escolha de
carreiras em STEAM (ARCHER et al., 2012).

4.

A EXPERIÊNCIA DO BRASIL

Seguindo a tendência mundial de educação em STEAM,
porém, com uma visão de médio prazo e metas mais modestas
quando comparadas àquelas da Europa e dos EUA, há uma
promissora iniciativa da AEB – Agência Espacial Brasileira,
por meio do Centro Vocacional Tecnológico Espacial
Augusto Severo – CVT ESPACIAL, instalado em área do
CLBI – Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em
Parnamirim – RN.
Nas figuras 1 a 10 ilustram-se excertos de práticas
educacionais em STEAM, desenvolvidas no CVT Espacial /
AEB.
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FIGURA 1. Área útil do CVT Espacial Augusto Severo, AEB-Brasil.

FIGURA 3. Espaço Marte e Planetário inflável - CVT Espacial Augusto
Severo, AEB-Brasil.

Trata-se do primeiro centro brasileiro de educação em C&T
espacial, cuja estratégia de ensinar pelo fazer está
fundamentada em educação STEAM. O CVT – Espacial se
destaca como veículo educacional importante para inclusão
social por meio da aplicação das ciências espaciais e práticas
STEAM.
Inaugurado em novembro de 2017, durante os dois primeiros
anos de atividades o CVT Espacial já recebeu cerca de quatro
mil jovens, com idades entre 14 e 21 anos. Desde 2020, devido
à pandemia de COVID-19, teve suas atividades suspensas.

FIGURA 4. Espaço Marte e oficina de Rover - CVT Espacial Augusto
Severo, AEB-Brasil.

O CVT– Espacial disponibiliza algumas ferramentas
tecnológicas para execução das missões designadas aos
grupos de trabalho. O treinamento dos alunos no uso das
ferramentas integra, obrigatoriamente, o cronograma de
atividades a ser realizado.

FIGURA 2. CVT Espacial Augusto Severo, AEB-Brasil, em outro ângulo.

O projeto foi concebido pela AEB para promover o ensino por
meio da investigação, com ênfase no estreitamento da
distância entre teoria e prática, de modo a proporcionar
experiências “hands on” aos alunos e, desse modo, despertar
o interesse por C&T espacial.
A vivência multidisciplinar é incentivada a partir da proposta
de missões, onde ciência e tecnologia se combinam no
exercício da competição e do trabalho em equipe. A aplicação
de exercícios-desafios, com metas claramente definidas,
aumenta a eficiência do proceso de ensino–aprendizagem.
(AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA, 2021).

FIGURA 5. Laboratório BETA e oficina de painéis solares - CVT Espacial
Augusto Severo, AEB-Brasil.

Simulações realizadas em solo constituem etapa vital do
planejamento de qualquer missão espacial. Por meio delas é
possível identificar problemas antecipadamente, garantindo
ao cientista ou engenheiro a possibilidade de propor soluções
seguras, eficientes e, na medida do possível, econômicas.
Enfatizar a semelhança entre uma missão espacial verdadeira
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e uma missão simulada, realizada no CVT – Espacial,
aumenta o senso de responsabilidade do aluno, que valorizará
a atividade a ser desenvolvida.
No CVT- Espacial, o aluno tem a oportunidade de conhecer
os procedimentos relativos a cada elo da cadeia de uma missão
e, desse modo, entender a missão em sua plenitude.
Consequentemente fica fácil deduzir a importância do seu
papel no desempenho das atividades de sua equipe.

foge dos esquemas pré-estabelecidos de ensino ou mesmo das
chamadas “plataformas educacionais à distância”, tão em
voga na atualidade e consideradas ferramentas tecnológicas
inovadoras. Embora novos métodos de aprendizado facilitem
e otimizem o acesso à informação, no que concerne ao
aumento de eficiência do aprendizado, o CVT – Espacial se
destaca por proporcionar um meio inovador para integrar
vivências a partir de uma mesma ferramenta pedagógica.

FIGURA 8. Centro de Controle de Missão, durante recepção aos visitantes
do CVT Espacial Augusto Severo, AEB - Brasil.
FIGURA 6. Treinamento em operação de câmara térmica, durante Oficina
de Satélites no CVT Espacial, AEB - Brasil.

As equipes recebem missões, que devem ser cumpridas dentro
de prazos específicos, valendo-se do método científico,
considerando conteúdos teóricos previamente ministrados
sobre, por exemplo, exploração e observação da Terra,
posicionamento global, representação gráfica de dados,
matemática, física básica, robótica, eletrônica e
comunicações, entre outros.

As atividades desenvolvidas no CVT – Espacial fazem o aluno
deixar seu espaço de aprendizado convencional para se inserir
em um novo ambiente, completamente integrado ao conceito
de missão, onde ele terá oportunidade para exercitar o trabalho
em equipe e aprender a atingir metas pré-estabelecidas pela
dependência de seus companheiros. Como as metas envolvem
manipulação de tecnologia palpável, e não apenas a
visualização de tarefas em uma tela de computador ou em
folhas de papel, a aprendizagem se concretiza pelo
envolvimento de todos os sentidos. Trata-se, portanto, da
aplicação do princípio de aprender fazendo, envolvendo uma
ampla gama de ciências naturais, focadas na simulação de
uma missão espacial.

FIGURA 7. Drone decolando com CANSAT - Oficina de Satélites - CVT
Espacial Augusto Severo, AEB-Brasil.

5.

ALGUNS RESULTADOS

O CVT– Espacial representa um passo importante na
modernização do processo educacional do país, uma vez que

FIGURA 9. Oficina de Foguetes - CVT Espacial Augusto Severo, AEB Brasil.

O programa oferece aos participantes um “Dia Espacial”,
dividido em atividades teoricas básicas e atividades “hands
on” (aprender fazendo). Durante as oficinas realizadas, foi
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patente a curiosidade dos participantes em temas de C&T
espacial. Ao final das atividades, após a entrega dos
certificados de participação (assinados pelo Presidente da
AEB), ocorreram várias manifestações de interesse em
aprofundar conhecimentos sobre Astronomia e Exploração
Espacial.

programa é certamente uma boa ferramenta de difusão da
C&T espacial, além de promover a inclusão social e de
estimular o interesse da próxima geração de cientistas e
engenheiros.
Um dos principais resultados práticos do programa foi
proporcionar a alunos do Ensino Médio a possibilidade de
reunir conhecimentos técnicos e científicos, posteriormente
utilizados para escolher áreas em STEAM (engenharia e
ciência). Como consequência, aumentou o número de pessoas
interessadas em assumir postos em C&T espacial.
Os últimos anos de escola são decisivos para que o aluno
escolha a área de atuação. Se ele for exposto à educação com
viés em C&T espacial, como ocorre no CVT – Espacial,
haverá chance de que escolha área relacionada à STEAM.

6.

FIGURA 10. Visitantes durante a entrega de certificado de participação do
“Dia Espacial”.

Na Tabela 1, a lista de eventos nacionais e internacionais
sediados no CVT – Espacial, entre os anos de 2017 a 2020.
Tabela. 1 – Eventos no CVT – Espacial / AEB.

ANO
2017
2017
2018/19
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2020

EVENTO
Forum de Pesquisa e Inovação
UFRN/CLBI
Visita de comitiva chinesa Beihang
University
Programa Globe NASA / AEB
UNOOSA Small Satellite
Symposium
Assinatura da renovação decenal de
acordo ESA–AEB: tele-medidas da
estação de rastreio CLBI
Reunião do Forum Aeroespacial RN
HACKATHON AEB-UFRN
Visita de Consul Geral Americano –
Embaixada dos EUA/Recife – PE
Olimpíada de Desenvolvimento
Espacial - AEB
Homenagem ao Brasileiro Augusto
Severo de Albuquerque Maranhão

CARÁTER
Nacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

O impacto regional e social do projeto já é visível pela
comunidade local, principalmente por professores e parentes
dos participantes. Muitos estudantes iniciaram novos projetos
tecnológicos, contrução de laboratórios, oficinas de foguete,
aulas especializadas, eventos, competições – em suas
respectivas escolas. Auxiliados por professores, tornaram-se
agentes multiplicadores, disseminando o conhecimento
adquirido durante o Dia Espacial. Alguns dos primeiros
participantes ingressaram na Universidade em 2020/2021
após optarem por graduação em áreas tecnológicas. O

PLANOS PARA O FUTURO

A próxima geração será profundamente afetada pelas decisões
que estão sendo tomadas na atualidade. O país enfrenta uma
grave escassez de profissionais treinados em ciência,
tecnologia, engenharia e matemática.
A exposição a temas em astronomia e astronáutica, veiculadas
na mídia, especialmente na televisiva, constituem o primeiro
estímulo para maior parte dos alunos com alguma afinidade
relativa às ciências espaciais. O conhecimento assim
adquirido e as concepções expontâneas, elucubradas pelo
aluno, devem ser considerados durante a abordagem aos temas
das atividades que serão desenvolvidas no CVT – Espacial. O
referencial histórico da exploração espacial servirá para que o
aluno se inteire do processo que levou à informação veiculada
na mídia e que despertou sua atenção.
A investigação é uma abordagem eficaz para desenvolver
aspectos como interesse, entendimento, vocação e inserção
em áreas de C&T espacial. A NASA e outras agências
espaciais demandam profissionais altamente qualificados,
capazes de entender o processo de investigação. Há urgência
em formar a nova geração que permitirá que essas agências
superem os desafios da exploração espacial. Iniciativas como
as da Austrália, Canadá, México e EUA comprovam que
inspirar a próxima geração e desenvolver sua alfabetização em
STEAM espacial é a única saída para o problema.
O mundo vive uma nova corrida espacial. Dessa vez, não há
uma disputa entre governos por corações e mentes. Apesar de
constar em um tratado internacional que a Lua e os corpos
celestes só podem ser usados com propósitos pacíficos,
existem planos direcionados à exploração econômica do
espaço por meio da mineração, geração de energia solar e
modernização de armamentos de defesa.
As futuras missões já absorvem profissionais qualificados em
diversas especializações. O que está por vir motiva pessoas
que nunca imaginaram fazer parte desse ambiente de trabalho.
Uma estação lunar orbital, uma estação na superfície lunar e
missões à Marte oferecem um novo horizonte profissional a
entusiastas da área. O surgimento de agências privadas amplia
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ainda mais esse horizonte. São oportunidades que, se bem
aproveitadas, poderão ampliar a atuação do homen no espaço
e transformar a vida na Terra.
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Resumo
O tubo de choque é um dispositivo que pode ser utilizado para estudos laboratoriais sobre escoamentos supersônicos e
hipersônicos, fornecendo dados importantes sobre parâmetros aerotermodinâmicos de voo de veículos aeroespaciais. No
presente trabalho foram realizadas modelagem e análise estrutural de um tubo de choque acadêmico, considerando-se
dimensões de tubos doados pelo Instituto de Estudos Avançados (IEAv/DCTA) à Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN). Além disso, foram estimados os esforços mecânicos atinentes à operação do tubo. Atenção especial foi
dispensada ao dimensionamento dos componentes, etapa fundamental do projeto desse dispositivo, que permite evitar erros
e, portanto, prevenir acidentes, pois se trata de um equipamento que opera sob altas pressões e onde se utilizam gases
diversos. As condições de contorno e cargas aplicadas foram selecionadas criteriosamente, para garantir a confiança
requerida pelo projeto. Assim, os componentes foram modelados tridimensionalmente, por meio de software. Foi utilizado
para esta análise o software Autodesk Inventor, com discretização por geração de malha e análise estrutural computacional
pelo Método dos Elementos Finitos. Esse projeto diz respeito à primeira etapa da construção do tubo de choque da UFRN,
em parceria com o IEAv.
Palavras-chave: Tubo de choque, Modelagem tridimensional, Análise estrutural, Método dos elementos finitos.
Abstract
The shock tube is a device that can be used for laboratory studies on supersonic and hypersonic flows, providing important
data on aerothermodynamic parameters of aerospace vehicle flight. In the present work, modeling and structural analysis of
an academic shock tube were carried out, considering the dimensions of tubes donated by the Institute of Advanced Studies
(IEAv/DCTA) to the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). In addition, the mechanical efforts related to the
tube operation were estimated. Special attention was given to the dimensioning of the components, a fundamental step in
the design of this device, which allows avoiding errors and, therefore, preventing accidents, as it is equipment that operates
under high pressures and where different gases are used. Boundary conditions and applied loads were carefully selected to
ensure the reliability required by the project. Thus, the components were modeled three-dimensionally, using software.
Autodesk Inventor software was used for this analysis, with meshing discretization and computational structural analysis
by the Finite Element Method. This project concerns the first stage of the construction of the UFRN shock tube, in
partnership with the IEAv.
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1. INTRODUÇÃO
O domínio de C&T espacial distingue nações com
potencial de desenvolvimento daquelas subdesenvolvidas.
Essa distinção tornou-se mais evidente durante o período da
história denominado “Corrida Espacial”, iniciado em 1957,
com o lançamento do satélite artificial Sputnik pela União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). O fato originou
uma disputa entre URSS e EUA por primazias na exploração
do espaço, tendo a Lua como ponto de chegada da corrida.
Os subprodutos da tecnologia espacial que permitiu
colocar homens na Lua, ainda na década de 1960, foram
aplicados à praticamente todos os setores da atividade
humana, resultando em profundas mudanças no quotidiano
terrestre. Hoje, agricultura, aviação e meteorologia, entre
outros, são indissociáveis da tecnologia espacial, assim como
qualquer ramo da economia voltada ao mercado globalizado.
Imprescindível ao desenvolvimento de C&T espacial, a
formação de recursos humanos requer investimentos vultosos
e perenes, sob pena de tornar obsoleto o poder econômico de
qualquer país desatento. Para formar profissionais altamente
qualificados, aptos a atender às demandas do setor, o
conhecimento prático é fundamental. Isso requer laboratórios
equipados com recursos que permitam simular em solo o
ambiente espacial. Um desses recursos é o tubo de choque.
O uso de tubos de choque em pesquisa remonta a 1899,
quando o francês Paul Marie Eugène Vieille (1854 – 1934)
estudou a propagação de chama em ambiente confinado. Ele
projetou um dispositivo composto por dois reservatórios
pressurizados, sendo um de baixa e outro de alta pressão,
separados por um diafragma que, ao se romper, gerava ondas
de choque com velocidades próximas a Mach 2 – i.e., duas
vezes a velocidade do som [1, 2].
Para entender o escoamento de ar sobre corpos voando em
velocidades hipersônicas (Mach > 5), como ocorre durante a
reentrada de veículos espaciais na atmosfera terrestre,
recorreu-se ao tubo de choque [3, 4].
Atualmente, o tubo de choque continua servindo à
pesquisa sobre velocidades hipersônicas, tanto aplicado a
veículos espaciais como nos projetos de novas aeronaves,
propelidas por tecnologia disruptiva (scramjet), que serão
utilizadas em voos comerciais no século XXI.
Com aspirações desenvolvimentistas, o Brasil possui um
parque industrial dedicado ao transporte aéreo. Se há
pretensões de manter a indústria aeroespacial nacional
competitiva, o domínio da tecnologia hipersônica deve
constituir meta a ser atingida pelo menos em médio prazo.
Essas pretensões somente se tornarão realidade se houver
investimentos em recursos materiais e humanos.
Permitir que estudantes de engenharia tenham acesso a
uma ferramenta laboratorial como um tubo de choque,
motivará a formação de recursos humanos aptos a desenvolver
*Address correspondence to this author at the Department, Faculty,
University, P.O. Box: 0000-000, City, Country; Tel/Fax: ++0-000-000-0000,
+0-000-000-0000; E-mail: Institutional email.

pesquisas sobre tecnologia hipersônica dos tubos reais já
disponíveis na Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). Também foram estudados os regimes de escoamento
no interior do equipamento. Por fim, o objetivo é viabilizar
tecnicamente a futura construção do referido tubo de choque.
Visando alcançar o objetivo geral, uma série de objetivos
específicos se faz necessária, a saber: obter dados sobre os
tubos doados pelo Instituto de Estudos Avançados (IEAv);
criar modelo computacional dos tubos, respeitando dimensões
e propriedades dos materiais; desenvolver em software de
desenho assistido por computador (CAD) peças de união e
suporte para os tubos; discretizar os modelos ao gerar malhas,
dividindo-os em elementos e nós; definir condições de carga
e contorno para a análise; resolver a análise através do
software; conferir os resultados de deslocamento, tensão e
deformação; auxiliar na possibilidade futura de construção do
tubo de choque acadêmico da UFRN.
2. FUNCIONAMENTO DO TUBO DE CHOQUE
Durante a operação de um tubo de choque de alta pressão,
a seção de baixa pressão (driven), onde são feitos os testes,
normalmente fica pressurizada a 1 atm, simulando a atmosfera
terrestre. Já a seção de alta pressão (driver) pode ser
pressurizada com 100 atm ou mais, a depender do projeto.
Apesar disso, existem tubos de choque que operam em
pressões mais baixas, visando baratear os custos de
construção, manutenção e operação, tendo a finalidade
principal de demonstrar aos estudantes o funcionamento.
Nesses, as seções transversais são constantes.
Quando a pressão atinge o limite do diafragma, rompendoo, uma onda de choque incidente é gerada na direção da seção
de baixa pressão (à jusante). Ao mesmo tempo, uma onda de
rarefação é gerada na direção da seção de alta pressão (à
montante). Por fim, a onda incidente é refletida na
extremidade final da seção driven, interagindo posteriormente
com a superfície de contato entre os gases nas seções [4].
Na Figura 1 vê-se a representação da estrutura básica de
um tubo de choque que possui apenas um diafragma.

Fig. 1. Representação bidimensional do tubo de choque [4].
O objeto de estudo nas simulações do presente artigo foi
constituído apenas da seção de alta pressão, com flanges
fechando as duas extremidades, para considerar o modelo
como um vaso de pressão.
3. PROPRIEDADES DO MATERIAL
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O material que compõe os tubos doados à UFRN é aço
inoxidável, com uma densidade de 8000 kg/m3 [5]. Apesar de
ser fabricado em um material muito resistente à oxidação,
antes da construção do equipamento é necessário testar os
tubos por meio de diferentes métodos.
Para simplificar a simulação e, ao mesmo tempo,
permanecer próximo à realidade, foi considerado um tubo de
aço inoxidável, com peso de 97,0729 kg. As Tabelas 1 e 2
mostram as propriedades do material e do modelo usadas
como base para simulações.
Tabela 1. Propriedades do material usado e medidas do
tubo com flanges.

Massa
específica

Área

Volume

Resistência
ao
escoamento

8000 kg/m3

0.967971
m2

0.0121341
m3

250 MPa

Fig. 2. Vista explodida do modelo tridimensional do tubo de
choque com flanges.

Tabela 2. Propriedades do material usado e medidas do tubo
com flanges.

Resistência Módulo Coeficiente Módulo de
à tração
de Young de Poisson cisalhamento
540 MPa

193 GPa

0.30

74.2308 GPa

De posse das propriedades do material a ser utilizado nas
simulações, é possível modelar tridimensionalmente a seção
do tubo de choque e aplicar as propriedades no software
Autodesk Inventor.
4. PROCEDIMENTOS
De acordo com Reddy (2006), os modelos matemáticos
tratam da descrição analítica de fenômenos e processos
físicos, sendo desenvolvidos por meio de suposições sobre o
comportamento real do fenômeno investigado. Como as leis
que regem o fenômeno podem ser descritas por equações
diferenciais e integrais muito complexas, diante da
possibilidade de usar computadores para resolver os
problemas, o modelo criado foi bastante simplificado, visando
resolvê-lo de forma analítica [6].
O Método dos Elementos Finitos (MEF) é uma ferramenta
útil para análise de problemas práticos de engenharia, desde
que aplicado corretamente. Situações em que os domínios
geométricos são complexos podem ter soluções aproximadas
utilizando-se o MEF [6].
A seção de alta pressão do tubo de choque foi representada
tridimensionalmente, por meio do software Autodesk Inventor
Professional 2020 (ver Fig. 2). Flanges foram adicionados às
extremidades, unidos ao tubo por uma junta completamente
restrita e simplificada. As medidas utilizadas no modelo
correspondem às medidas dos tubos doados à UFRN, visando
uma maior proximidade da realidade (ver Fig. 3).

Fig. 3. Modelo de seção de tubo de choque com flanges.
Após a criação do modelo, duas malhas são geradas
seguindo as configurações disponíveis nas Tabelas 3 e 4,
sendo a primeira grosseira e a segunda refinada. Essa
metodologia foi adotada para permitir a comparação dos
resultados entre os dois tipos de malhas. Nas tabelas 3 e 4,
mostram-se dados para discretização do modelo.
Tabela 3. Configurações de malha para discretização do
modelo.

Configurações de malha
Tamanho
Tamanho
médio do
mínimo dos
elemento elementos Fator de
fração do
fração do
nivelamento
diâmetro do
tamanho
modelo
médio (mm)
(mm)
Malha 1
0.01
0.1
1.5
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Malha 2

0.004

0.1

1.5

Tabela 4. Mais configurações de malha para discretização do
modelo.

Configurações de malha
Criar
Ângulo
elementos
máximo de
de malha
giro
curvos
Malha 1
60°
Sim
Malha 2
60°
Sim

Fig. 5. Pressão exercida na superfície interna do tubo (em
amarelo e verde) e pontos de fixação da estrutura (quadrados
brancos).
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Considerando-se a discretização de malhas, a aplicação de
cargas e as restrições, procedeu-se a modelagem simplificada do
equipamento. Assim, foram calculadas as tensões de von Mises,
os deslocamentos e as deformações sobre a estrutura em 3 – D,
resultando em vantagem quando comparado com métodos de
cálculo 2 – D; estes, apesar de simplificarem muito o modelo, se
distanciam muito da realidade. Nas Tabelas 5 e 6 veem-se as
diferenças entre os resultados da primeira e segunda malhas.
Tabela 5. Resultados obtidos para as duas malhas geradas.

Como apenas o tamanho médio dos elementos foi alterado
entre as malhas 1 e 2, houve uma diferença considerável no
número de elementos e nós. Posteriormente, isso refletiu nos
resultados computacionais obtidos por meio do Método dos
Elementos Finitos. As malhas representadas na Figura 4
possuem grande diferença no número de nós, tendo a malha 1
(à esquerda) 24041 e a malha 2 (da direita) 271771 nós.

Malha 1
Malha 2

Tensão de
von Mises
mínima
(MPa)

Tensão de
von Mises
máxima
(MPa)

Deslocamento
mínimo (mm)

0.0841421
0.0591384

35.1411
33.3626

0
0

Tabela 6. Mais resultados obtidos para as duas malhas geradas.

Deformação Deformação
Deslocamento
equivalente equivalente
máximo (mm)
mínima
máxima
Fig. 4. Vistas parciais das malhas geradas.
Se a malha gerada for refinada continuamente, o
computador utilizado na simulação do modelo demorará cada
vez mais para calcular todas as variáveis, pois o número de
elementos e nós aumenta consideravelmente. Por exemplo, se
o tamanho médio dos elementos for 0.001 mm e todas as
outras informações permanecerem com valores apresentados
nas Tabelas 3 e 4, a malha gerada terá mais de 1,7 milhão de
nós.
Na análise estrutural, consideraram-se as cargas exercidas
na operação de um tubo de choque acadêmico, sendo
importante determinar os pontos de apoio e as superfícies que
recebem a carga. Durante as simulações, considerou-se uma
pressão interna na seção do tubo equivalente a 100 atm, ou
cerca de 10,133 MPa. Os flanges foram fixados, simulando os
pontos de fixação do suporte do equipamento real (ver Fig. 5).

Malha 1
Malha 2

3,96E-07
2,71E-07

1,59E-04
1,51E-04

0.00412966
0.00410292

A Tensão de von Mises variou consideravelmente entre as
malhas grossa e fina – diferença de 1,785 MPa no ponto máximo.
O deslocamento máximo sofreu uma alteração menor, com uma
diferença de 2.674e-05 mm. Nas Figuras 6 e 7 veem-se as
expressões gráficas dos deslocamentos obtidos nas duas malhasA
Tensão de von Mises variou consideravelmente entre as malhas
grossa e fina – diferença de 1,785 MPa no ponto máximo. O
deslocamento máximo sofreu uma alteração menor, com uma
diferença de 2.674e-05 mm. Nas Figuras 6 e 7 veem-se as
expressões gráficas dos deslocamentos obtidos nas duas malhas.

Fig. 6. Deslocamentos sofridos pela estrutura, dados da primeira
malha (em mm).
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resultados não for significativa. Para evitar o uso de uma máquina
por tempo longo, é interessante que o engenheiro entenda até que
ponto deve refinar uma malha, buscando sempre a melhor relação
custo-benefício.
O tubo de choque é parte de um dispositivo mais complexo,
com seções adicionais que permitem aumentar a capacidade de
análise experimental da aerotermodinâmica de escoamentos
hipersônicos. Ao complementar um tubo de choque com um
bocal de expansão, instalado na extremidade da seção de baixa
pressão (driven), obtém-se um túnel de choque. Esse bocal de
expansão, chamado de tubeira, deve ser separado do driven por
um diafragma [7].
Fig. 7. Deslocamentos sofridos pela estrutura, dados da segunda
malha (em mm).
Nas Figuras 8 e 9 veem-se as Tensões de von Mises na
estrutura tubular, distribuídas em locais semelhantes aos vistos na
representação gráfica dos deslocamentos.

Fig. 8. Tensão de von Mises sobre a estrutura, dados da
primeira malha em megapascal.

Fig. 9. Tensão de von Mises sobre a estrutura, dados da segunda
malha em megapascal.
Com base nos resultados obtidos, pode-se afirmar que os
tubos disponibilizados à UFRN suportam as cargas de pressão
exercidas durante a operação, pois a resistência ao escoamento,
tensão e módulo de cisalhamento apresentam valores muito
superiores aos obtidos nas simulações.
Com as malhas geradas, os cálculos necessários à análise
estrutural demandaram cerca de dois minutos entre execução e
exibição de resultados. Em termos práticos, a diferença de tempo
entre as duas foi mínima. Para efeito comparativo, a malha citada
após a Figura 4, com 1.7 milhão de nós, demandaria quatro dias
para ser calculada utilizando-se o mesmo computador.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Gerar malhas muito refinadas, que demorariam dias para ser
calculadas, não é vantajoso, principalmente se a diferença nos

O túnel de choque permite estudos mais avançados, mais
próximos da realidade de voo dos veículos aeroespaciais. Isso
porque ele admite a instalação de corpos-de-teste maiores em seu
interior, possibilitando, por exemplo, a análise de parâmetros
geométricos de projetos de veículos aeroespaciais.
No presente artigo foi feita a demonstração, por meio da
utilização de uma ferramenta computacional, da possibilidade de
construção de um tubo de choque acadêmico a partir de material
disponível na UFRN, disponibilizado pelo IEAv. Simulações
simplificadas são válidas, dada a brevidade deste artigo, mas
requerem mais avaliações e cálculos antes de prosseguir com a
construção de um protótipo. Além disso, fatores econômicos
também devem ser levados em consideração no futuro, visto que
o tubo de choque acadêmico é um equipamento caro.
A partir deste trabalho inicial, é possível aprimorar os
modelos em software para aproximá-los da realidade, até que um
protótipo de veículo aeroespacial possa ser construído com
segurança e economia de material e trabalho. Itens como o
diafragma entre as diferentes seções, parafusos de fixação de
flange e suportes de estrutura adicionam complexidades aos
estudos, mas são necessários para se dimensionar corretamente o
tubo de choque.
Vale ressaltar que os resultados obtidos mostram que o
material disponível resiste à pressão de trabalho e, portanto, pode
ser utilizado na construção do tubo de choque acadêmico da
UFRN. Porém, antes disso, são necessários testes para avaliar a
integridade dos tubos, procurando por possíveis trincas, defeitos
de fabricação ou outros tipos de danos. Essa verificação é
importante porque o tubo de choque é um equipamento que opera
em pressões muito superiores à pressão atmosférica e,
consequentemente, qualquer problema na operação representa
perigo potencial ao operador e ao laboratório.
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Resumo
No setor aeroespacial há uma grande limitação relacionada à carga útil que se consegue lançar em órbita ou além, devido
ao peso dos sistemas de propulsão, compostos por combustível e oxidante. Neste contexto, estudos vêm sendo realizados
na área de propulsão hipersônica, com foco nos veículos scramjet, que utilizam ar atmosférico como oxidante, permitindo
transporte de maior carga útil. No veículo scramjet, realiza-se a compressão do ar atmosférico por meio de ondas de choque,
geradas pelo deslocamento do veículo em alta velocidade. O ar atmosférico, sob pressão e temperatura elevadas, entra na
câmara de combustão com velocidade supersônica, sendo misturado e queimado com o combustível. Desse modo, no
dimensionamento de um scramjet, buscam-se geometrias capazes de proporcionar um processo de compressão eficiente,
que produza escoamento uniforme na câmara de combustão e garanta que as propriedades termodinâmicas permaneçam na
faixa de operação da combustão supersônica. Assim, no presente trabalho teve-se como objetivo realizar um estudo teóricoanalítico da seção de compressão de um scramjet na condição de voo a uma altitude de 23 km e velocidade correspondente
a número de Mach 5,8. A teoria de onda de choque oblíqua foi utilizada na análise. Verificou-se que o veículo dotado de
três rampas de compressão, com ângulos de deflexão de 7,25°, 8,60° e 10,30°, nas condições de voo estabelecidas, foi capaz
de gerar, na entrada da câmara de combustão, velocidade supersônica igual a número de Mach 1,81 e temperatura superior
a 858 K (suficiente para autoignição do combustível), demonstrando ser capaz de queimar hidrogênio.
Palavras-chave: Veículo aeroespacial, Propulsão hipersônica aspirada, Ondas de choque, Propriedades termodinâmicas.
Abstract
In the aerospace sector, there is a major limitation related to the payload that can be launched into orbit or beyond, due to
the weight of the propulsion systems, composed of fuel and oxidant. In this context, studies have been carried out in
hypersonic propulsion, with a focus on scramjet engines, which use atmospheric air as an oxidizer, allowing the transport
of a greater payload. In the scramjet engine, atmospheric air is compressed by oblique shock waves, generated by the vehicle
moving at high speed. Atmospheric air, under high pressure and temperature, enters the combustion chamber at supersonic
speed, being mixed and burned with the fuel. Thus, when dimensioning a scramjet, geometries capable of providing an
efficient compression process, which produce uniform flow in the combustion chamber and ensure that the thermodynamic
properties remain in the operating range of the engine. Thus, in this paper, the objective was to carry out a theoreticalanalytical study of the scramjet inlet at flight condition of an altitude of 23 km and a speed corresponding to Mach number
5.8. The oblique shock wave theory was used in the analysis. It was found that the vehicle with three ramps in the
compression section, with deflection angles of 7.25°, 8.60° and 10.30°, under the established flight conditions, was capable
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of generating, at the entrance of the chamber of combustion, supersonic speed equal to Mach number 1.81 and temperature
superior to 858 K (sufficient for fuel autoignition), demonstrating to be capable of burning hydrogen.
Keywords: Aerospace vehicle, Hypersonic airbreathing propulsion, Shock waves, Thermodynamic properties.

1. INTRODUÇÃO
No atual cenário do setor aeroespacial o acesso ao espaço
é realizado por meio de veículos movidos a foguetes de vários
estágios. No entanto, esses veículos apresentam uma
limitação relacionada a carga útil que conseguem lançar em
órbita ou além, devido ao elevado peso do seu sistema de
propulsão, constituído por oxidante e combustível [1].
As tecnologias propulsivas em operação limitam a
quantidade de carga útil transportada para a órbita terrestre,
visto que nesses sistemas apenas cerca de 3% do peso total no
instante do lançamento pode ser destinado às cargas úteis,
sendo os outros 97% correspondentes a estrutura, controle e
combustível. Desse modo, há uma necessidade de redução do
peso, tamanho e do consumo de energia exigidos por esses
sistemas de propulsão [2].
Na Figura 1 evidencia-se que, com a atual tecnologia em
operação, levar 3% do peso do veículo aeroespacial como
carga útil ao espaço demanda um investimento financeiro
elevado, visto que o custo está intrinsicamente ligado ao peso.

Figura 2. Distribuição de peso de um motor scramjet [1].

O scramjet consiste em um sistema de propulsão
aeronáutico que não possui partes móveis, ou seja, o sistema
é altamente integrado, não sendo possível distinguir sistema
de propulsão e veículo. Essa integração é resultado da
contribuição da seção dianteira do veículo para a compressão
do ar atmosférico, ao passo que a parte traseira colabora na
geração do empuxo. O ar atmosférico em velocidade
supersônica é utilizado como oxidante, sendo misturado e
queimado com o combustível, normalmente hidrogênio. Não
carregar o oxidante a bordo contribui para um menor peso do
veículo, permitindo uma maior carga útil [4].
Com relação às tecnologias propulsivas (Figura 3), o
scramjet é o que possui melhor desempenho. Utilizando
hidrogênio (H2) como combustível e considerando um regime
de velocidade correspondente a número de Mach 5 a 12,
observa-se que o motor foguete gera um impulso específico
(empuxo por unidade de taxa de consumo de combustível) de
aproximadamente 400s, enquanto o scramjet produz um
impulso específico entre 3000s e 2000s, o que significa uma
redução no consumo de combustível e consequentemente
maior eficiência propulsiva [5]

Figura 1. Distribuição de peso de um motor foguete [1].

Neste contexto, as pesquisas desenvolvidas no setor de
propulsão aeroespacial apresentam um viés econômico com
otimização do consumo de combustível. Além disso, essas
pesquisas também apresentam um foco relacionado à
velocidade. Assim, diversos países vêm desenvolvendo
estudos na área da propulsão hipersônica. No Brasil, essas
pesquisas concentram-se em veículos do tipo scramjet
(supersonic combustion ramjet) [3].
Conforme representado na Figura 2, o veículo scramjet
possibilita um aumento significativo da carga útil em relação
ao peso total no instante do lançamento, se comparado a um
motor foguete convencional.

Figura 3. Desempenho dos sistemas propulsivos [5].
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O veículo scramjet se mantém operacional apenas na
atmosfera terrestre, onde há oxigênio suficiente para queima
com o combustível, o que corresponde a uma altitude
geométrica de 60 km [6].
Outro fator limitante se deve ao fato do scramjet não
conseguir gerar, de forma independente, empuxo a partir do
repouso, uma vez que as ondas de choque necessárias à
propulsão somente se formam em velocidades hipersônicas.
Assim, é necessário acoplar o scramjet a um sistema
acelerador, como verificado na Figura 4 [5].

No presente trabalho teve-se como objetivo principal
realizar a análise teórico-analítica da seção de compressão de
um demonstrador tecnológico scramjet, na condição de voo a
uma altitude geométrica de 23 km e velocidade de 1723 m/s,
correspondente a número de Mach 5,8, com a finalidade de
determinar a distribuição das propriedades termodinâmicas e
verificar a temperatura e a velocidade do escoamento na
entrada da câmara de combustão, para verificar se o scramjet
tem condições de realizar combustão supersônica.
2. PROCEDIMENTOS
Foi realizada uma análise teórico-analítica da
aerodinâmica unidimensional, utilizando as teorias
apresentadas por Anderson [13], para se obter a distribuição
das propriedades termodinâmicas (pressão, temperatura,
massa específica e velocidade do som) e da velocidade
(número de Mach) do escoamento ao longo da seção de
compressão do veículo hipersônico aeroespacial integrado a
um scramjet.
Para o estudo foram estabelecidas as condições de voo a
uma altitude geométrica de 23 km e velocidade
correspondente a número de Mach 5,8. As propriedades
termodinâmicas do ar atmosférico nesta altitude foram
definidas conforme a atmosfera padrão da U. S. Standard
Atmosphere [14].

Figura 4. Demonstrador acoplado a veículo acelerador [5].

O desenvolvimento de um veículo aeroespacial integrado
a scramjet é de grande relevância para o Brasil, tanto no
âmbito do cumprimento de sua missão quanto ao lançamento
de satélites, como pela possibilidade de vislumbrar diversas
perspectivas na área, com investimentos e intercâmbio de
recursos humanos e infraestrutura. Ainda, a pesquisa e
desenvolvimento em combustão supersônica tem como
objetivo a redução da dependência tecnológica do Brasil em
relação a outros países que também estão desenvolvendo
sistemas propulsivos disruptivos [2].
Desde 2007, no Laboratório de Aerotermodinâmica e
Hipersônica Professor Henry T. Nagamatsu, do Instituto de
Estudos Avançados (IEAv) / Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial (DCTA), vem pesquisando e
desenvolvendo o Demonstrador Tecnológico scramjet 14-X
waverider, que é um veículo aeroespacial hipersônico, para
voo atmosférico horizontal a uma altitude de 30 km e
velocidade equivalente a número de Mach 10. Em 2012,
foram propostas outras duas versões com novas
configurações, o 14-X S e o 14-X B, mantendo como base o
14-X waverider. Além disso, para esses novos modelos foram
consideradas novas condições de voo, assumindo-se uma
velocidade equivalente a número de Mach 7 [7].
A partir 2017, o Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica (PPGEM) e, a partir de 2019, o
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeroespacial
(PPGEA), ambos da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN) vêm desenvolvendo pesquisas sobre veículo
aeroespacial integrado à propulsão hipersônica aspirada
(tecnologia scramjet) [5, 8 a 12].

A partir dos dados de velocidade (M3) e da temperatura do
escoamento de ar (T3), ambas na entrada da câmara de
combustão, é possível determinar se o scramjet possui
condições de realizar combustão supersônica com base na
temperatura de autoignição do combustível utilizado, no caso
do hidrogênio, 858 K segundo Choubey et al. [15].
2.1. Características do Scramjet
Na terminologia empregada para descrever as partes de
um demonstrador tecnológico scramjet (Figura 5) há sua
subdivisão em três componentes principais: seção de
compressão (0 a 3 - entrada), seção de combustão (3 a 4 combustor) e seção de expansão (4 a 10 - saída).
Outras regiões que compõe o veículo são: seção de
compressão externa (0 a 1), onde incidem as ondas de choque
incidentes, seção de compressão interna (1 a 3),
correspondente à zona governada pela onda de choque
refletida, seção de combustão (3 a 4), utilizada para efetuar a
mistura e queima de combustível com ar atmosférico em
velocidade supersônica, seção interna (4 a 9) e seção externa
(9 a 10), cujo comportamento é governado pelas teorias de
Prandtl-Meyer e razão de área [8].

Figura 5. Terminologia para scramjet. Adaptado de [8].
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Neste sentido, no presente trabalho, focou-se na região
delimitada pelos pontos 0 e 3 (compressão externa e interna).
Na Figura 6 verifica-se a seção transversal do scramjet
analisado, com seção de compressão composta por três
rampas, ou seja, geometria plana.

Figura 6. Seção transversal do modelo analisado. Adaptado
de [5].

A maior quantidade de rampas contribui para o aumento
da eficiência da compressão do ar atmosférico. No entanto,
seu desenvolvimento se torna mais oneroso.
Os ângulos de deflexão ( estabelecidos para cada rampa
do scramjet são verificados na Tabela 1.

Tabela 1. Ângulos de deflexão do modelo analisado.
1

2



reflexão

7,25º

8,60º

10,30º

26,15°

termodinâmicas (pressão, temperatura, massa específica e
velocidade do som), enquanto a velocidade do escoamento (e
o número de Mach) diminui.

Figura 8. Onda de choque oblíqua [5].

Os índices in e out são utilizados para identificar as
condições a montante e a jusante, respectivamente.
O número de Mach e as relações entre as propriedades
termodinâmicas, através da onda de choque oblíqua plana,
podem ser obtidos aplicando-se as leis de conservação de
massa, quantidade de movimento e energia, considerando-se
as hipóteses de escoamento bidimensional, uniforme, sem
efeitos viscosos, sem condução de calor e para gás
caloricamente (𝑝 = 𝜌𝑅𝑇, 𝛾 =constante) ou termicamente
perfeito [13]:

tan(𝜃) = 2 cot(𝛽) [

(𝑀𝑖𝑛 sin(𝛽))2 − 1
]
2 (𝛾
𝑀𝑖𝑛
+ cos(2𝛽)) + 2

(1)

1.1. Onda de Choque Oblíqua
No voo atmosférico de um veículo aeroespacial integrado
a scramjet, em velocidades hipersônicas, é estabelecida onda
de choque incidente no bordo de ataque (Figura 7).
Dependendo da geometria adotada para o veículos scramjet,
essas ondas podem ser: oblíqua cônica ou oblíqua plana [1].

(𝑀𝑖𝑛 sin(𝛽))2 +

2
(𝛾 − 1)

(2)

1
𝑀𝑜𝑢𝑡 = [
]√
2𝛾
sin(𝛽 − 𝜃)
(𝑀 sin(𝛽))2 − 1
(𝛾 − 1) 𝑖𝑛
𝑝𝑜𝑢𝑡
2𝛾
[(𝑀𝑖𝑛 sin(𝛽))2 − 1]
= 1+
(𝛾 + 1)
𝑝𝑖𝑛

(3)

(𝛾 + 1)(𝑀𝑖𝑛 sin(𝛽))2
𝜌𝑜𝑢𝑡
=
[(𝛾 − 1)(𝑀𝑖𝑛 sin(𝛽))2 + 2]
𝜌𝑖𝑛

(4)

𝑝𝑜𝑢𝑡
𝑇𝑜𝑢𝑡 ( 𝑝𝑖𝑛 )
= 𝜌
𝑇𝑖𝑛
( 𝑜𝑢𝑡 )
𝜌𝑖𝑛

(5)

Figura 7. Linhas de corrente no bordo de ataque de um
veículo aeroespacial utilizando scramjet [1].

sendo  (kg/m³), p (Pa), T (K), respectivamente, massa
específica, pressão e temperatura, funções do número de
Mach que não experimentou os efeitos da onda de choque
oblíqua, da razão do calor específico (𝛾 = 1,4 para ar
atmosférico) e do ângulo da onda de choque oblíqua (𝛽).

Como verificado na Figura 8, após uma onda de choque
oblíqua ocorre o aumento no valor das propriedades

A velocidade do som (a) após a onda de choque é
determinada em função da temperatura após a onda de
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choque, da razão do calor específico e da constante do gás
(R ar = 287,05 J.kg-1.K-1):
(6)

𝑎 = √𝛾𝑅𝑇

1.4 Temperatura Total
Adicionalmente à análise, foram determinados os valores
de temperatura total (temperatura de estagnação) para cada
onda de choque incidente.

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (1 +

Assim, a velocidade do escoamento será:

𝑣=

𝑎
𝑀

𝛾−1 2
𝑀 )𝑇
2

(8)

Esse procedimento foi realizado como forma de verificar
a consistência das rotinas computacionais utilizadas, visto que
esta deve se manter constante, conforme a lei de conservação
de energia.

(7)

1.2. Onda de Choque Refletida
Quando uma onda de choque oblíqua incidente incide em
uma superfície plana, surge uma onda de choque refletida que
é oblíqua a essa superfície [1].
O escoamento se ajusta às condições de contorno da
superfície (Figura 9), que no caso do scramjet consiste em
uma placa plana [5].

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O scramjet da UFRN foi designado para voar a uma
altitude geométrica de 23 km, com velocidade hipersônica de
1723 m/s, correspondente a Mach 5,8. Na Tabela 2 verificamse as propriedades termodinâmicas do ar atmosférico para
essa altitude.

Tabela 2. Propriedades termodinâmicas do ar atmosférico à
23 km de altitude [14].

Altitude
geométric
a (m)
23000
Figura 9. Onda de choque oblíqua refletida [5].

As equações que determinam as razões das propriedades
termodinâmicas e do número de Mach após uma onda de
choque refletida são as mesmas empregadas para o caso da
onda de choque oblíqua incidente.

Propriedades termodinâmicas
Massa
Temperatur Pressão
específic
a (K)
(Pa)
a (kg/m³)
3466,8
219,57
6
5,50E-02

Velocidad
e do som
(m/s)
297,05

A partir dos valores das propriedades termodinâmicas
(Tabela 2), dos ângulos de deflexão estabelecidos (Tabela 1)
para cada rampa e de acordo com as condições de voo
estabelecidas para o scramjet, são determinadas as razões das
propriedades termodinâmicas e a velocidade do escoamento
após a onda de choque oblíqua plana (Tabela 3), utilizando as
equações de Anderson [13]. A temperatura total através de
cada onda de choque também foi determinada.

Tabela 3. Distribuição das propriedades termodinâmicas.
Propriedades

Estação 0

Primeira rampa

Segunda rampa

Terceira rampa

Reflexão

Entrada

Min
θ (°)
β (°)
Min.senβ
Mout
pout/pin
Tout/Tin
out/in
p (Pa)
T (K)
(kg/m³)
a (m/s)
u (m/s)

5,80
3466,86
219,57
0,05501
297,05
1723

5,80
7,25
15,37
1,54
4,87
2,59
1,35
1,93
8985,24
295,41
0,10596
344,56
1678,19

4,87
8,60
18,40
1,54
4,04
2,59
1,35
1,93
23279,09
397,41
0,20406
399,64
1615,98

4,04
10,30
22,35
1,54
3,30
2,59
1,35
1,93
60324,86
534,66
0,39306
463,54
1528,26

3,30
26,15
43,45
2,27
1,81
5,83
1,92
3,04
351741,24
1024,95
1,19553
641,79
1162,08

1,81
1,81
351741,24
1024,95
1,19553
641,79
1162,08

81
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Ttotal (K)

1697,01

1697,01

1697,01

1697,01

1697,01

1697,01

Foi verificado após cada onda de choque o aumento no
valor das propriedades termodinâmicas (pressão, temperatura,
massa específica e velocidade do som), bem como a redução
da velocidade do escoamento e do correspondente número de
Mach, que se manteve acima 1. Além disso, observa-se que a
temperatura total permanece constante.

[2] COSTA, F. J. (2014). Projeto do veículo hipersônico aeroespacial 14-X
para voo atmosférico a 30 km de altitude com velocidade correspondente a
número de Mach 10. Autodesk University Brasil.

A partir da análise teórico-analítica foi determinado na
entrada da câmara de combustão a velocidade do escoamento
(M3) e a temperatura (T3), equivalentes a 1,81 e 1024,95 K,
respectivamente. Assim, na entrada da câmara de combustão
o escoamento de ar permanece em velocidade supersônica e a
temperatura é superior a 858 K, necessária para a queima
espontânea de hidrogênio.

[4] MARIANO, A. R.; CARVALHAL, A. K.; TORO, P. G. (2013) Brazilian
14-X SA hypersonic axisymmetrical scramjet aerospace vehicle analytical
and numerical analysis at Mach number 7. In: COBEM – 22nd International
Congress of Mechanical Engineering. Ribeirão Preto.

4. CONCLUSÃO
Aplicando a teoria de onda de choque oblíqua,
determinou-se
a
distribuição
das
propriedades
termodinâmicas ao longo da seção de compressão do veículo
aeroespacial integrado a scramjet. O comportamento
apresentado corresponde ao esperado: aumento das
propriedades termodinâmicas e redução da velocidade de
escoamento, mas permanecendo superior a número de Mach
1. Ainda, os resultados estão de acordo com a lei de
conservação de energia.
O scramjet genérico, com três rampas na seção de
compressão, com ângulos de deflexão de 7,25°, 8,60° e
10,30°, na condição de voo a uma altitude de 23 km e
velocidade de 1723 m/s, correspondente a número de Mach
5,8, é capaz de gerar, na entrada da câmara de combustão, um
escoamento com velocidade de Mach 1,81 e temperatura
superior a 858 K, mostrando a possibilidade de queimar
hidrogênio espontaneamente, garantindo autoignição do
veículo scramjet, bem como realizar combustão supersônica.
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Analise de Schrenk sobre a asa de uma aeronave conceitual do tipo VANT
da categoria Micro.
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Resumo
Neste artigo será proposto a análise da sustentação de um projeto conceitual da asa de um VANT da categoria Micro, suas
características serão escolhidas conforme os limites do modelo Micro, especificando suas dimensões como: envergadura da
asa, peso da aeronave e afilamento da asa. Em seguida usando o método de Schrenk, será realizada a análise da distribuição
da sustentação na asa conceitualmente projetada, por meio do gráfico gerado pela análise de Schrenk. Além disso serão
discutidos brevemente os conceitos de VANT e seus modelos, assim como o de força de sustentação.
Palavras-Chaves: VANT, Projeto Conceitual, Distribuição da Sustentação, Analise de Shrenk.

1. INTROCUÇÃO
Segundo [1, 8] os VANTs começaram a ser
desenvolvidos durante a segunda guerra mundial. Serviam
principalmente para fotografar bases inimigas, localizar
tropas e bombardeios. Com o fim da segunda guerra e o
início da corrida espacial entre Estados Unidos da América e
União Soviética, houve de fato um bum de desenvolvimento
dessas aeronaves, até chegar nos VANTs que vemos hoje.
Os VANTs vêm tomando grande importância em
diversas áreas civis para fiscalizar, inspecionar e monitorar
através de imagens e filmagens [7], como na agricultura e na
defesa pessoal. Ainda são usadas na área militar de países
que detém o conhecimento para VANTs desse tipo,
principalmente para espionagens [1, 7]. Isso se dá devido a
versatilidade que esse tipo de aeronave proporciona, graças a
ausência de pilotos a bordo da aeronave.
Em abril do ano de 2021 foi realizado o primeiro voo no
planeta Marte. O voo foi feito pelo helicóptero Ingenuity, ele
realizou um voo de três metros. Este foi um marco

importante para a história da aviação. Esse evento histórico
mostra o quão longe a tecnologia dos VANT pode ir e o
quanto ela ainda pode avançar.
Este artigo tem como objetivo realizar uma análise da
distribuição da sustentação de uma asa conceitual de uma
aeronave do tipo VANT da categoria Micro, por meio da
análise da distribuição de Schrenk de forma didática. Para
isso, conceitua-se VANTs, seus tipos, modelos e a força de
sustentação.

2. MATERIEIS E MÉTODOS
Veículos VANT (do inglês Unmanned Aerial Vehicle,
UAV), são aeronaves não tripuladas, tendo seu modo de
operação realizado de forma remota, autônoma ou uma
combinação entre eles. Atualmente os VANT vem ganhando
relevância no cenário aéreo, isso graças a evidente vantagem
em não necessitar de piloto a bordo, capacitando-os a
realização de tarefas arriscadas [1, 8]. No entanto, suas
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vantagens frente a aeronaves tripuladas convencionais não se
resumem apenas a ausência de piloto. Além disso possuem
custo de produção e manutenção muito menores, maior
flexibilidade, podendo executar manobras ou locomover-se
em locais de difícil acesso aeronaves convencionais [2, 7].
2.1. Modelos de VANTs
Os VANTs podem ser classificados quanto a seu
tamanho, peso, alcance, autonomia, princípio de voo e modo
de propulsão. Alguns tipos de VANT, podem ser vistos na
Tabela 1, bem como as características que os classificam
dentro desta categoria.

Além disso essas aeronaves são divididas em três
grandes grupos. VANTs de asa fixa, asa rotativa e mais leves
que o ar.
VANTs de asa fixa que são aviões não tripulados,
podendo possuir diversas dimensões, desde aviões de
pequeno porte do tamanho de uma mão [8], a de grande
porte capazes de cruzar continentes. Um exemplo desse tipo
de VANT pode ser visto na Figura 2.1.

Tabela 1 – Categorias de VANT e suas características.
Adaptado de [1, 8].
Categorias

Alcance
(km)

Altitude
(m)

Autonomia
(h)

Micro

<10

250

1

<5

Mini

<10

150 a
300

<2

<30

Alcance
Fechado

10 a 30

3000

2a4

150

Alcance
Curto

30 a 70

3000

3a6

200

Alcance
Médio

70 a 200

5000

6 a 10

1250

>500

8000

10 a 18

1250

>250

50 a
9000

0,5 a 1

350

Alcance
Médio
Resistencia
Baixa
Altitude
Alta
Velocidade

Peso
(kg)

VANTs de asa rotativa, são como helicópteros,
comparados com os de asa fixa, não alcançam grandes
velocidades, no entanto, possuem grande mobilidade [3],
possibilita uma melhor aplicação de recursos elétricos, por
isso são mais indicados a áreas urbanas, servindo como
maquinas de vigilância e reconhecimento [3, 7]. Um VANT
do tipo asa rotativa é mostrado na Figura 2.2.

Figura 2.2 – VANT de asa rotativa [4]

Baixa
Altitude
Alta
Autonomia

>500

3000

>24

<30

Média
Altitude
Longa
Autonomia

>500

14000

24 a 48

1500

24 a 48

4500
a
12000

Alta
Altitude
Longa
Autonomia

Figura 2.1 – VANT de asa fixa [4]

Já os VANTs mais leves que o ar, são como dirigíveis
não tripulados, assim como os seus respectivos
correspondentes tripuláveis, são lentos, sua sustentação é
feita por gases [8]. Foram utilizados durante a guerra civil
americana. Seus usos atualmente se dão pela vigilância
estática de campos de batalha, de aglomerações e de
incêndios florestais.
2.2. Força de Sustentação

>2000

20000

Segundo [1], a força de sustentação representa a maior
qualidade que uma aeronave possui em voo. Sendo ela a
grande responsável por vencer o peso da aeronave e
possibilitar o voo. A força de sustentação pode ser
encontrada pela Equação 1.
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𝐿 = 𝑛𝑚á𝑥 𝑊

(1)

Sendo L(y)e a distribuição elíptica e o L(y)t a distribuição
trapezoidal.

Onde nmáx é o fator de carga máxima da aeronave (Fator
adimensional que pode variar de 2 a 2,5 dependendo do
conservadorismo adotado para o cálculo) e W é a força peso
total da aeronave. A sustentação aqui calculada é uma
aproximação para que possamos determinar a distribuição
desta força ao longo da asa, como pode ser visto na Figura
2.3.

Podemos calcular a distribuição trapezoidal por meio da
Equação 3.
𝐿(𝑦)𝑡 =

2𝐿

2𝑦

(1+𝜆)𝑏

[1 + (

𝑏

(1 − 𝜆))]

(3)

Onde λ é o afilamento da asa, que pode ser igual a 1 quando
uma asa retangular, ser igual a 0,5 quando uma asa trapezoidal.
b é a envergadura total da asa e y é o recorte do comprimento da
envergadura [5].
Por meio da Equação 4 podemos chegar a distribuição
elíptica.
4𝐿

2𝑦 2

𝐿(𝑦)𝑒 = 𝜋𝑏 √1 − ( 𝑏 )

(4)

3. RESULTADOS

Figura 2.3 – Distribuição de sustentação ao longo da
envergadura [5]

Para se determinar a distribuição da sustentação na asa da
aeronave por meio da análise de Schrenk. Alguns fatores
dimensionais da aeronave foram estimados, levando em conta
as características típicas de VANTs do modelo Micro, que pode
ser visto na Tabela 1. Foram estimados o peso e a envergadura
da asa dentro das especificações dessas características do
modelo Micro, corda raiz e afilamento levando em consideração
a praticidade da construção aeronave. Todas estas decisões
preliminares podem ser vistas na Tabela 2.

2.3. Distribuição pelo método de Schrenk

Tabela 2 – Dimensões Preliminares

A forma em que a força de sustentação se distribui ao longo
da asa é um fator importante para os cálculos futuros de
esforços nos componentes e na distribuição de esforço cortante
e momento fleto [6]. Muitas vezes determinar a distribuição da
sustentação ao longo de uma asa durante o voo só é possível por
maio de experimentos com tuneis de ventos ou uso de software
como o programa CFD. No entanto, para um projeto preliminar,
se faz necessário métodos mais simples, mas com exatidão
satisfatória para um projeto preliminar.
Um desses métodos capazes de calcular a sustentação ao
longo da asa, esse método é o método de Schrenk. Este método
basicamente representa uma média aritmética entre a
distribuição de carga originada pelo modelo de asa em questão e
uma distribuição elíptica para uma asa de mesma envergadura
[6].
Por meio da Equação 2, podemos obter essa aproximação
[5]
𝐿(𝑦)𝑠 =

𝐿(𝑦)𝑡 + 𝐿(𝑦)𝑒
2

(2)

Dimensões Preliminares

Valor

Afilamento ()

0,5

Corda Raiz (cr)

0,3 m

Envergadura (b)

1,60 m

Fator de Carga Máxima (nmáx)

2,5

Peso (P)

4 kg

Com estes dados iniciais, primeiramente calculamos a força
de sustentação necessária, para vencer o peso da aeronave,
usando a Equação 1.
𝐿 = 98 𝑁
Com a força de sustentação, podemos calcular a
distribuição elíptica, trapezoidal e Schrenk por meio das
Equações 3,4 e 2 respectivamente para o intervalo de -0,8 a
0,8 correspondente da semi envergadura da asa conceitual.
Por meio da linguagem de programação Python, obtendo o
Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Analise por meio do método de Schrenk
Como foi descrito em seções anteriores, o Gráfico 1
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Resumo: A indústria aeroespacial tem como grande desafio o desenvolvimento de estruturas confiáveis, eficientes, leves, aliados ao menor
tempo de processamento possível. O desenvolvimento do projeto de uma aeronave destinada a competições de AeroDesign, não é diferente.
O desafio proposto pela comissão técnica é projetar, construir e testar aeronaves rádio controladas leves capazes de transportar a maior
quantidade de carga possível. Nesse contexto, o objetivo aqui a aplicação do Método de Otimização Topológica (MOT) para o estudo
comparativo de massa e tensão interna de um componente de uma aeronave rádio controlada previamente projetado utilizando o Método das
Seções. A roda do trem de pouso foi selecionada como aplicação da metodologia. Em seguida, foi realizada a análise de cargas impostas à
estrutura, para que depois seu esboço fosse obtido através do SolidWorks®. O software OptiStruct® foi utilizado em seguida para aplicação
do MOT. Por fim, pode-se comparar a estrutura anterior com a otimizada topologicamente, nos quesitos de tensão e massa utilizando-se de
técnicas de simulação que auxiliaram na verificação dessas informações. O Método de Otimização Topológica convergiu para um layout com
material bem distribuído de acordo com as solicitações impostas, obtendo-se redução de massa considerável em relação ao Método das
Seções.
Keywords: aerospace industry; Topological Optimization Method; structural simulation.
Abstract: The major challenge facing the aeronautical and aerospace industry is the development of reliable, efficient, lightweight, combined
with the least process time possible. The development of an aircraft design for AeroDesign Competitions is no different. The challenge
proposed by the technical committee is to design, build and test light radio-controlled aircraft capable of carrying the greatest amount of
payload possible. In this context, the objective here is the application of the Topological Optimization Method (TOM) for the comparative
study of mass and tension of a component of a previously designed radio-controlled aircraft, using the Sections Method. The aircraft's landing
gear wheel was selected as an application of the methodology. Then the analysis of loads imposed on the structure, so that afterwards its
outline was obtained through SolidWorks. The OptiStruct® software was then used to apply the TOM. Finally, it is possible to compare the
previous structure with the optimized one, in terms of tension and mass using simulation techniques that assist in the verification of this
informations. Topological Optimization Method converged to a layout with material well distributed according to the request that were
imposed on it, ending with a considerable reduction in mass in comparison to the Sections Method.
Keywords: aerospace industry; Topological Optimization Method; structural simulation.
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1. INTRODUCTION
Um grande desafio da indústria como um todo quando se
trata de projetos de engenharia, está relacionado ao
desenvolvimento de estruturas confiáveis, de massa reduzida
e aliados ao menor tempo de processamento possível. Com
essas premissas em mente, o setor vem-se desenvolvendo e
aprimorando diferentes métodos e ferramentas de otimização
de estruturas que podem ser utilizados na fase de conceito e
pré-projeto no processo de concepção de um componente
[1].
Dentro da indústria aeroespacial essa característica se
torna ainda mais imprescindível, podendo ser observada
desde os primórdios de sua existência, conforme relatado por
Santos-Dumont durante o desenvolvimento de seu primeiro
protótipo. Os relatos de [2] são que, para atingir uma massa
mínima, exigiu-se a eliminação daqueles elementos que não
fossem estritamente necessários à resistência da estrutura. O
que resultou em algo notável na época, um motor de 3 ½ HP
pesando apenas 30 kg.
Ainda no contexto aeroespacial, a Competição de
AeroDesign desenvolvida pela SAE BRASIL, tem como
maior desafio a elaboração do projeto, execução e realização
de testes de voo de uma aeronave cargueira rádio controlada,
tão leve quanto possível e que consiga transportar a maior
quantidade de carga útil. Para isso, o correto
dimensionamento estrutural se torna uma tarefa
indispensável no cumprimento desta missão [1].
Conforme relatado por [3], as estruturas aeroespaciais
normalmente possuem geometrias complexas e são
compostas por combinações de elementos estruturais, o que
torna inviável apresentá-las a partir de equações matemáticas
separadamente. Por isso, é necessária a aplicação de métodos
de análise estrutural capazes de descrever estruturas de
elevada complexidade, transtornando-as em estruturas mais
simples e fáceis de formular em equações algébricas. Com o
desenvolvimento da computação de alta performance e
métodos computacionais confiáveis como o Método dos
elementos finitos (MEF), foi possível obter ferramentas
experimentais analíticas e numéricas com a capacidade de
desenvolver uma maneira ordenada para soluções ótimas.
De acordo com [4] com a chegada da otimização
estrutural foi possível diminuir custos de fabricação, além de
reduzir custos de operação ao melhorar o desempenho dos
componentes e sistemas criados. De forma geral a
otimização estrutural é uma ferramenta bastante flexível, a
qual torna possível melhorar o projeto através de diferentes
abordagens, dependendo do objetivo desejado, das condições
de contorno e variáveis de projeto. O setor industrial vem
adotando ferramentas de otimização estrutural, como o
Método de Otimização Topológica (MOT) que é empregado
na fase conceitual de concepção do componente. Reduzindo
o tempo de processamento, pois logo no início do projeto é
realizado um esboço ótimo do componente [5].

O MOT é um método relativamente novo que visa lidar
com problemas complexos. O estudo desse procedimento é
aplicado com eficiência na exploração de topologias,
fornecendo o esboço adequado de uma estrutura na fase de
definição do projeto, o que é decisivo para o
desenvolvimento bem-sucedido de novos produtos.
Normalmente, é empregado com o objetivo de maximizar a
rigidez estrutural ou minimizar a massa da estrutura a ser
projetada [6].
A otimização estrutural abrange um conjunto de teorias e
métodos que buscam projetar a estrutura que desempenha, de
forma mais eficiente, a função pretendida. Um algoritmo de
otimização é usado para encontrar de maneira interativa a
distribuição ótima do material, ideal para o cumprimento da
missão [7].
De acordo com [8], o MOT é uma metodologia que busca
a distribuição ótima de material no interior do domínio fixo
de um projeto, retirando ou adicionando material em cada
elemento desse domínio de maneira a satisfazer uma função
objetivo e suas restrições. A porção de material em cada
ponto de domínio pode variar de 0, onde não existe material,
até 1, onde há presença total de material, além de adotar
densidades intermediárias de acordo com um modelo de
material definido por [6]. O mesmo pode também, ser
aplicado a estruturas independente da configuração inicial e
tem um espaço de design mais amplo, desta forma foi
desenvolvido como técnica de design estrutural para
componentes de alto desempenho, leves e multifuncionais.
O pioneiro no desenvolvimento desses métodos de
otimização estrutural foi [9] ainda no final do século XIX,
que buscava a redução de volume para estruturas
unidimensionais a partir das cargas impostas as mesmas. Em
continuidade a este trabalho [10], desenvolveu estruturas
treliçadas com o objetivo de alcançar a menor massa,
observando as tensões nas barras para cada caso de carga.
Em se tratando de artigos de pesquisa atuais sobre Métodos
de otimização de topologia, refere-se a [11] e [12].
Diversas aplicações da Otimização Topológica são
analisadas em [13] no qual é feito o levantamento dos seus
recentes avanços aplicados em projetos aeroespaciais, como:
estruturas de fuselagem, nervuras para painéis de aeronaves,
sistemas de estruturas aeroespaciais e fixação de estruturas.
Quanto a [14], além do levantamento de recentes projetos de
aplicação do Método de Otimização Topológica, este ainda
os relaciona com métodos de fabricação que possam ser
aplicados para obtenção de tais geometrias topologicamente
otimizadas.
Aplicações da Otimização Topológica na indústria
aeronáutica, podem ser observadas, por exemplo, no projeto
das nervuras das asas da aeronave Airbus A380 [15] e nas
junções das asas na fuselagem de aeronaves [16]. Outro
modelo é o da Companhia Europeia de Defesa Aeronáutica e
Espacial (European Aeronautic Defence and Space - EADS)
que utilizou o MOT para projetar diversos componentes da
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aeronave de transporte militar A400M [17], tais quais
painéis, reforços e longarinas. A análise dos componentes
estruturais de uma aeronave, tais como trem de pouso, roda e
bequilha, são bastante complexas tendo em vista que são
estruturas que sofrem constantes mudanças, dependendo da
necessidade e esforço do projeto. Entre esses elementos, a
roda está presente, pois é o elemento que faz a conexão entre
a aeronave e o solo. [1].
Neste contexto, o trabalho objetiva selecionar um
componente de uma aeronave destinada a competições de
AeroDesign, previamente projetada por [18], neste caso a
roda do trem de pouso, para aplicação do Método de
Otimização Topológica com foco na redução de massa,
visando o estudo comparativo de massa e tensões internas
para que seja provado que é viável a utilização de
componentes ainda mais leves na aeronave sem que isso
prejudique sua resistência final.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
O procedimento iniciou-se com a seleção da estrutura da
aeronave e obtenção das cargas incidentes sobre a mesma
[19] para que em seguida fosse possível a modelagem do seu
esboço em. Por conseguinte, foi dado início as fases de
processamento, que serão comentadas adiante. A partir da
Figura 1 é possível visualizar o esquema de divisão de fases
utilizado no trabalho.

Observa-se que a utilização de softwares se iniciou com o
desenvolvimento da modelagem da estrutura em 3D com o
uso do Solidworks®. O pré-processamento foi feito através
do Hyper Mesh®, e em seguida a estrutura foi, então,
exportada para o software ao qual este é integrado
denominado OptiStruct® onde o processo de Otimização
Topológica foi realizado, também chamado de
processamento. O pós-processamento é a visualização destes
resultados através do software também integrado ao
OptiStruct® denominado Hyper View®. Caso a geometria
obtida seja aprovada, o projeto segue para a manufatura, caso
contrário, o processo deve ser reiniciado.
2.1. Seleção da Estrutura
Uma aeronave destinada a competição SAE Brasil
AeroDesign do ano de 2017 desenvolvida por [18] com o
uso do software de modelagem 3D SolidWorks® foi
escolhida como objeto de aplicação da metodologia. Na
Figura 2 pode-se observar a modelagem em 3D da aeronave
escolhida.

Figura 2: Aeronave selecionada para estudo [18].
O componente da aeronave analisado foi a roda do trem
de pouso, a qual é fabricada em nylon 6.6 por meio de
usinagem convencional e pode ser observada através da
figura 3.

Figura 2: Principais dimensões da roda do trem de pouso
[18].

Figura 1: Esquema sequencial das atividades realizadas no
trabalho adaptado de [1].

Através da planta, pode-se perceber as dimensões, em
milímetros, do diâmetro, espessura, furo central e alívios de
massa, todos estes obtidos por [18] utilizando o método das
seções. Para tal foi criada uma tabela no solver do Excel®
com diversas variações das dimensões já citadas, as quais
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variaram de 1 em 1 milímetro. A roda foi dividida
verticalmente em quatro sessões e ainda no Excel® foram
aplicadas as equações de flexão, cisalhamento e compressão
para cada uma das 4 seções citadas. Foram usadas nas
equações as propriedades relativas ao nylon 6.6, material do
componente selecionado para estudo, que estão descritas na
tabela 1.

Além das forças acima apresentadas por Vr, Dr, Sr vale
ressaltar que existe também uma força de cisalhamento
agindo no furo central da roda, onde ela é fixada ao trem de
pouso, e é gerada por Vr, Dr e Sr. A massa total da roda
antes da aplicação da Otimização Topológica é igual a
20,63g.
2.2. Processo de Otimização Topológica

Tabela 1: Propriedades do nylon 6.6 [1].
Densidade
específica
1,14 (g/cm³)

Tensão
Máxima
90 (MPa)

Módulo de
Young
3,3 (GPa)

Coeficiente de
Poisson
0,36

O Nylon 6.6 é um termoplástico produzido por extrusão e
tratado termicamente, o que permite uma estrutura cristalina
uniforme e livre do acúmulo de tensões internas. Por se tratar
de um produto com boas propriedades físicas, mecânicas e
químicas pode assim substituir com vantagens o bronze, o
latão, o alumínio, o duralumínio, o ferro fundido e o aço [1].
Entre as geometrias obtidas através do Excel®, foi escolhida
aquela que suportou todas as forças aplicadas pelas equações
já citadas e em contrapartida apresentou a menor massa.

Para efeito desta análise foi utilizada uma roda sem
nenhum alívio de massa prévio, também modelada em 3d
através do SolidWorks® no intuito de compará-la, em termos
de tensões e massa, com a roda retirada da aeronave e com a
topologicamente otimizada. Essa estrutura apresenta suas
dimensões de diâmetro, furo central e espessura preservadas,
porém sem nenhum alívio de massa advindo do método de
seções aplicado em 2.1. Pode-se observar na figura 5 a roda
sem alívio de massa que possui uma massa igual a 30,65g

2.2. Obtenção das cargas incidentes no trem de pouso
A obtenção das cargas deu-se a partir da metodologia de
projeto desenvolvida por [18]. As cargas que incidem no
trem de pouso foram calculadas através da pior condição de
pouso da aeronave, ou seja, o pouso com apenas uma das
rodas tocando o solo inicialmente. Por esse critério, uma
roda do trem de pouso principal foi escolhida pois
considerando o pouso com apenas uma roda, esta obteve
esforços mais elevados que a roda da bequilha. Na Tabela 2
estão descritas as cargas que atuam na roda do trem de pouso
principal.
Tabela 2: Cargas no trem de pouso principal [18].
Carga vertical
(Vr)
232,26 (N)

Carga lateral
(Dr)
77,7 (N)

Carga horizontal
(Sr)
23,3 (N)

Onde Vr, Dr e Sr são, respectivamente, cargas verticais,
cargas laterais e cargas horizontais. Na Figura 4 são
apontadas as localizações de cada uma das cargas mostradas
na Tabela 2.

Figura 4: Localização das cargas na roda do trem de pouso
principal (a)vista frontal e (b) vista lateral [1].

Figura 5: Estrutura sem alívio de massa, antes da aplicação
do método de Otimização Topológica [1].
O pré-processamento inicia-se com a exportação do
modelo em 3d sem alívio de massa, em formato compatível
com os softwares a serem utilizados na Otimização
Topológica. Através do pré-processador denominado
HyperMesh®, a estrutura foi previamente tratada para que
fosse aplicado o método. Nesta fase foram aplicadas as
propriedades do material, as cargas dimensionadas em 2.2,
além das condições de contorno que regem a utilização desta
estrutura, tais como a fixação da roda no trem de pouso que
permite apenas o movimento giratório desta sem permitir
deslocamento nos eixos xyz. Também nesta fase foi feita a
preparação da malha a ser aplicada para otimização.
Observa-se na Figura 6 a estrutura pronta para a realização
da otimização.
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Figura 6: Estrutura pré processada pelo HyperMesh®
pronta para Otimização Topológica [1].
Observa-se através da Figura 6 que a estrutura está
dividida em duas regiões de cores distintas. A região cinza
claro representa o non design space, onde não foram
aplicadas as restrições para otimização e servem para
delimitar as geometrias que não podem ser alteradas no
projeto, que são o diâmetro externo da roda e o diâmetro do
furo central. Já a região cinza escuro foi denominada design
space e nela foram aplicadas todas as restrições acima
citadas para realização da otimização. Na Figura 7 podem ser
observadas as entidades necessárias para realização do préprocessamento.

refino de malha mais aprimorado. As propriedades do
material foram inseridas e vinculadas às propriedades tanto
do design space quando do non design space. A análise
realizada foi linear estática conforme as condições do
componente. Como respostas para esta análise foram criadas
a “resposta de fração de massa”, que será o objetivo da
otimização, e a “resposta de tensão de Von Mises” que será a
restrição da otimização e não pode ser ultrapassada. Ambas
as respostas são requisitos preestabelecidos pelo software.
Por último foi inserido nas opções de topologia uma
restrição de manufatura aliada a um padrão de repetição
visando que a otimização seja feita de maneira a tornar
possível a fabricação da estrutura por meio de usinagem de
uma geometria simétrica. Após todas estas etapas o modelo
foi exportado para o OptiStruct® para que pudesse ser
otimizado e a visualização de seus resultados, chamado de
pós-processamento, foi realizada através do HyperView®
como mencionado anteriormente.
Ainda, após obtenção da nova geometria otimizada, o
processo de simulação de tensões através do SoliWorks® foi
realizado nas três estruturas. A roda inicialmente selecionada
pelo método das seções, a roda sem alívio de massa e a roda
após Otimização Topológica, foram submetidas a simulações
de tensão e massa para efeito comparativo de seus
resultados.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao término da aplicação do Método de Otimização
Topológica pode-se visualizar os resultados tanto para a
geometria obtida, quanto para a distribuição de tensão e
redução de massa na estrutura. A geometria ótima estimada
pelo Método de Otimização Topológica pode ser observada
na Figura 8.

Figura 8: Geometria resultante da Otimização Topológica
[1].

Figura 7: Entidades criadas para realização do préprocessamento [1].
Devido ao cunho desta análise a malha escolhida foi
simplificada, com geometria triangular e elementos de
1,2mm devido a capacidade computacional disponível e de
forma a agilizar o processo de simulação que não requer um

Pode-se perceber que a região denominada non design
space teve suas geometrias preservadas e o material foi
retirado apenas na região interna da peça, deixando-a com
massa igual a 8,7g. Com isso, a geometria final que foi
obtida se encontra representada na Figura 9.
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É possível perceber através desta simulação que as
tensões máximas ficaram em 37,33 MPa, o que também não
ultrapassa a tensão admissível do material portanto o
dimensionamento foi feito de forma satisfatória respeitando
todos os limites de tensão aplicados durante o uso da
estrutura.

Figura 9: Geometria final da estrutura otimizada [1].

Por fim, a análise de tensões para a geometria otimizada
topologicamente foi realizada como forma de checagem de
confiabilidade do Método de Otimização Topológica
aplicado e pode ser observada na Figura 12 através do
respectivo diagrama de tensão.

3.1. Resultados das análises de tensões internas
Através das simulações realizadas pelo OptiStruct® foi
possível observar o diagrama de tensões para cada uma das
três geometrias para que seja possível, de fato, concluir que
as estruturas irão resistir aos carregamentos aplicados. O
resultado para as tensões internas da estrutura com geometria
sem alívio de massa pode ser observado pela Figura 10.

Figura 12: Distribuição de tensão para a roda do trem de
pouso otimizada topologicamente [1].
Observa-se que após a obtenção da geometria
topologicamente otimizada e aplicação das tensões impostas
sobre ela, elas seguem não ultrapassando a tensão admissível
do material pois chegam a um patamar máximo de 78,44
MPa.
Figura 10: Distribuição de tensão para a roda do trem de
pouso sem alívio de massa [1].
De acordo com a Figura 10 é possível observar que na
simulação a estrutura apresentou tensão máxima de
aproximadamente 52,84 MPa e assim não ultrapassa a tensão
admissível do material, que por sua vez é igual a 90 MPa. A
mesma análise foi aplicada na segunda geometria, com
alívios de tensão obtidos através do método das seções, e seu
diagrama de tensão pode ser observado na Figura 11.

A comparação entre as metodologias de projeto para
dimensionamento de estruturas aeroespaciais com foco em
redução de massa foi investigada no estudo. Esta
comparação teve como objetivo buscar alternativas mais
eficientes, rápidas e baratas para estruturas que requerem o
mais alto grau de confiabilidade.
Utilizando os dados de tensões obtidos através das
simulações foram calculadas as % de tensões internas em
relação a tensão máxima do material utilizado e o fator de
segurança através das equações (1) e (2).
% 𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜 (𝑀𝑃𝑎)
𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝑀𝑃𝑎)

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 =

𝑥100

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝑀𝑃𝑎)
𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜 (𝑀𝑃𝑎)

(1)
(2)

Na Tabela 3 são apresentados os valores obtidos pelas
equações (1) e (2) para as três geometrias aqui estudadas.
Figura 11: Distribuição de tensão para a roda do trem de
pouso projetada pelo método das seções [1].
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Tabela 3: Análises feitas a partir das tensões internas
(autoria própria).
Estrutura
Geometria sem
alívio de massa
Geometria pelo
método das seções
Geometria
topologicamente
otimizada

Tensão
(MPa)

% Tensão do
material

Fator de
segurança

52,84

58,67

1,70

37,33

41,48

2,41

78,44

87,16

1,15

4. CONCLUSÃO






Já a partir da equação (3) e dos valores de massa já
mencionados, é possível calcular a % de redução ou alívio de
massa que foi obtida para cada estrutura, em relação a roda
do trem de pouso sem nenhum alívio de massa. Na Tabela 4
são apresentados os valores para as três geometrias aqui
estudadas.
% 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 = 1 −

𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎 (𝑔)
𝑥100
𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑚 𝑎𝑙í𝑣𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑔)



(3)

Tabela 4: Análises feitas a partir das massas registradas
(autoria própria).
Estrutura
Geometria sem alívio de
massa
Geometria pelo método das
seções
Geometria topologicamente
otimizada

Massa (g)

% de redução
de massa

30,65

0

20,63

32,7

8,7

71,6

Percebe-se a eficiência do Método de Otimização
Topológica escolhido nesse trabalho principalmente
comparando-se com os resultados de [20], pois este aplicou o
MOT na mesma estrutura selecionada aqui. O método o
obteve uma redução de massa igual a 40%, enquanto o
presente trabalho conseguiu obter uma redução de 71,6% se
comparada a geometria sem alívio de massa, e uma redução
de 58% quando comparada a geometria selecionada pelo
método das seções. Ainda entre todos os métodos
apresentados, o que apresentou maior redução de massa foi o
escolhido por [21] que aplicou o método numérico através
do MatLab® conseguindo uma redução de 63% de massa em
um trem de pouso de uma aeronave de AeroDesign.
Não só o objetivo de redução de massa foi alcançado sem
atingir a tensão admissível máxima para o material
empregado, como também, através da análise do fator de
segurança final, é possível concluir que este apresenta
patamar normalmente próximo ao utilizado dentro da
indústria aeroespacial.

Aplicação do Método de Otimização Topológica de
estruturas através do OptiStruct® de forma eficaz
obtendo-se as respostas esperadas para restrição de
tensão objetivando a redução da massa total.
Com a utilização da devidas restrições e condições
de contorno tornam o projeto confiável,
apresentando redução de massa significativa
restritamente nas regiões de menores aplicações de
tensão.
Viabilidade de substituir a metodologia de projeto
antiga pelo Método de Otimização Topológica
sendo este mais eficiente e de fácil implementação.
Alternativa mais confiável e mais eficiente de
dimensionamento de estruturas que pode ser
estendida às demais estruturas da aeronave visando
uma redução de massa significativa, o que pode
diferenciar uma aeronave de AeroDesign das
demais numa competição;
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Resumo

Desenvolvimento de um plano de AIT (Assembly, Integration and Test / Montagem, Integração e Teste) para obter um alto grau
de confiança no funcionamento de Nanosatelites, quando este estiver em órbita e garantir que todos os parâmetros de projeto e
de desempenho especificados serão alcançados e assim poder determinar que a missão seja executada dentro do tempo projetado.
utilizando métodos de AIT sistêmico proposto e baseado na adaptação de normas europeias ECSS.
Palavras-chave: CubeSat, Nanosatelites, AIT, Montagem, Integração e Teste, plano AIT para CubSat.

1.

INTRODUÇÃO.

Este artigo é uma abordagem sobre plano de AIT
(Assembly, Integration and Test / Montagem, Integração e
Teste) para Nanosatelites – CubSat que tem por
características. A montagem, integração e plano de teste é o
plano principal para o processamento AIT . Ele descreve o
processo AIT completo e demonstra junto com o plano de
verificação como os requisitos são verificados por inspeção e
teste. Ele contém as atividades gerais da AIT e as ferramentas
de verificação relacionadas (GSE e instalações), a
documentação envolvida, a gestão e organização AIT. Ele
também contém a programação AIT. e uma das principais
entradas do cronograma do projeto e é usado para fornecer
uma base para revisão e avaliação da eficácia do AIT
Aplicação de montagem, integração e teste para os
nanosatelites com o objetivo de levar confiança e garantia de
que a missão será bem sucedida. A própria norma ECSS-EST-10-03C de 1 junho 2012 relata que experiência anteriores
demonstrou que testes de solo incompletos ou inadequados
aumenta significativamente os riscos do projeto, levando à

descoberta tardia do problema (s) de mão de obra ou falha em
órbita. Levando a perda da missão.
A proposta desse plano AIT para nanoSatelites aborda a
importância do plano AIT já no princípio de projeto para
evitar possíveis falhas de execução futuras e com esse plano
AIT fazer a validação de todo o projeto do nanosatelite.
2. NANOSATELITES
Ao falar sobre o assunto relacionado ao mundo espacial
nos leva a lembrar dos altos custos das missões espaciais que
houve no início da corrida espacial entre o fim dos anos 1950
e início dos anos 1960. que foram baseadas nas novas
tecnologias necessárias para completar missões e exploração
espacial. Não seria diferente com os satélites, principalmente,
pelos custos de seus lançamentos, que desencadearam uma
corrida por melhorias na confiabilidade desses artefatos.
Porém, o aumento da confiabilidade acarreta custos e tempos
de desenvolvimento ainda maiores, por exigir que tais
sistemas sejam submetidos a rigorosos testes para garantir o
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seu funcionamento, da melhor forma possível, no ambiente
espacial [1]
Com a evolução no setor tecnológico que vive em constate
desenvolvimento e melhorias, cada vez mais sofrendo
minutiarização e melhorando a capacidade de execução e
melhores performances e desempenho, era esperado que essas
revoluções tecnológicas chegasse para o mundo dos satélites
onde com essas evoluções possibilitou a criação de satélites
de exploração acessíveis e democráticos em níveis mais fáceis
de implementação sendo um deles conhecido como CubeSat´s
Criados em 1999 como uma ferramenta educacional, os
cubesats – nanossatélites em forma de cubo com 10
centímetros de aresta, medida que engloba altura, largura e
profundidade. Ainda de acordo com o documento Cubesat
Design Specification [2], a dimensão básica de um Cubesat é
10x10x11,35 cm (em alguns textos, descrito como sendo um
cubo com 10 cm de aresta), que corresponde a uma unidade
(1U) com massa de até 1,33 kg. Várias unidades podem ser
colocadas juntas para formar configurações de satélites
maiores como 2U, 3U, 6U, 8U tornaram-se um instrumento
relativamente barato e rápido para coletar dados espaciais.
Eles são usados para diversas finalidades, que vão da detecção
de sinais eletromagnéticos que antecedem os terremotos a
sistemas de sensoriamento de condições atmosféricas,
passando pelos testes de sistemas biológicos, como a
produção de proteínas bacterianas no espaço, até a observação
de fenômenos no solo, entre outras aplicações. Desde os
primeiros cubesats lançados em 2003, quando seis projetos
pegaram carona no veículo de lançamento russo Rockot.[3].
O padrão nanossatélite CubeSat (Figura 1) foi criado em
1999 através de uma parceria entre o Prof. Jordi Puig-Suari da
California Polytechnic State University (Cal Poly), em San
Luis Obispo, e Prof. Robert Twiggs da Stanford University’s
Space Systems Development Laboratory (SSDL). O objetivo
inicial do projeto era a criação de uma plataforma padronizada
com intuito de reduzir custos, tempo de desenvolvimento,
aumentar o acesso ao espaço e manter lançamentos frequentes
de pequenas cargas úteis ao espaço [4].

concretas de acesso ao espaço para atender a essas demandas
[6]. Essas dificuldades se devem, principalmente, aos altos
custos de uma missão espacial tradicional e à necessidade de
contar com ampla infraestrutura de testes e equipes numerosas
para validação, montagem e integração dos sistemas e
subsistemas.
De acordo com Twiggs [11], os CubeSats (é um dos
padrões mais consolidados de nanossatélites) foram
desenvolvidos com o intuito de reduzir o tempo de missões
espaciais para no máximo dois anos. Devido ao sucesso no
lançamento e operação das primeiras missões, baixos custos,
baixos riscos (devido ao baixo impacto) e curto período de
desenvolvimento, esta tecnologia está sendo usada como
plataforma in situ (no ambiente espacial) para testar novas
tecnologias por agências espaciais (NASA e ESA), agências
militares, organizações comerciais, além de ser um método
muito difundido em universidades como um meio prático no
ensino de disciplinas aeroespaciais [12].
Um fator importante a ser considerado é que os CubeSats
além de usar os chamados matérias conhecidos como COTS
(commercially available off-the-shel em portuguesas
disponíveis em prateleira comercialmente), aquece esse
mercado e geram uma demanda constante junto às empresas.
Que desenvolve esse tipo de material embora os valores
monetários sejam menores que os usuais do setor espacial.
Porem o fluxo contínuo de pedidos garante a manutenção de
equipes e a sustentabilidade de empresas [1]. Atualmente, o
número de empresas ativas que desenvolvem atividades
relacionadas com nanossatélites chega a quinhentas e duas, de
acordo com dados apresentados em [7].com a grande
facilidade e baixo custo para ser lançados em relação a
sistemas complexos espaciais podemos ver na figura 02 uma
projeção de quantos nanosatelites já foram lançados por ano e
as expectativas para os próximos anos dados obtidos segundo
[7].

Figura 1.0 - CubeSats da Universidade de Tóquio. Fonte:[5].

Figura 02. Fonte: Adaptado [7]

Os CubeSats como uma inovação na área espacial, capaz
de proporcionar a democratização, a instituições e países que
atualmente tinham dificuldades de usar as aplicações nas áreas
espaciais em seu benefício, hoje podem ter oportunidades

O total de nanosatelites lançado até 04 de abril de 2021 é
de aproximadamente 1684 de acordo com o [7]
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Segundo Palkovitz [8], devido à grande demanda e
procura por nanosatelites, as empresas inseridas nesse
mercado, assim como a indústria espacial como um todo,
precisam obedecer a normas e regulamentos, o que representa
um desafio no projeto de satélites de pequeno porte.
Com a busca crescente e interesse na utilização de pico e
nanossatélites em vários ramos de atividades, faz-se
necessário a melhoria na confiabilidade destes sistemas que
atualmente é muito baixa.[13] afirma que a taxa de sucesso do
lançamento de pico e nanossatélites é de 68%, dentre os que
tiveram lançamento bem sucedido.
O desenvolvimento de um nanosatelite passa por inúmeros
testes de validação desde o seu início de projeto junto a
engenharia de sistemas onde se projeta o nanosatelite. Esses
testes compõem o que se chama de desenvolvimento de um
plano de AIT (ASSEMBLY, INTEGRATION AND TEST /
MONTAGEM, INTEGRAÇÃO E TESTE). O que veremos
no capítulo seguinte.
3. AIT.
Os AITS (ASSEMBLY, INTEGRATION AND TEST /
MONTAGEM, INTEGRAÇÃO E TESTE) correspondem aos
conjuntos de procedimentos e à execução de uma sequência
de eventos logicamente inter-relacionados, cujo propósito é
obter um alto grau de confiança no funcionamento do satélite,
quando este estiver em órbita, ou seja, garantia de que todos
os parâmetros de projeto e de desempenho especificados serão
alcançados [10]. E para que isso ocorra é necessário submeter
os nanosatelites a dezenas de testes e verificações de todos os
materiais que compõe o corpo do nanosatélite.

3.1 MONTAGEM E INTEGRAÇÃO

O termo montagem está relacionado às operações
mecânicas executadas para posicionar, fixar e interligar cada
uma das unidades de subsistemas pertencentes ao satélite,
desde os painéis solares a parafusos da estrutura que compõe
todo o nanosatelite. Os processos de montagem e integração
do nanosatelites são inter-relacionados, ou seja, a medida que
os subsistemas são montados, são integrados no sistema
através de breves testes funcionais por meio do EGSE
(Electronic Ground Support Equippment ou Equipamento
Eletrônico de Apoio Terrestre). Atividades de teste de
mecanismos e inspeção também são incluídas nos processos
de montagem e integração sendo chamadas de testes
mecânicos.

Tabela 01 Plano de testes para o modelo de qualificação – fonte [9]

1

Teste de Medidas Físicas

2

Testes Funcionais Iniciais

3

Teste de Choque Mecânico

4

Testes Funcionais Pós Choques Mecânicos

5

Teste se Aceleração

6

Testes Funcionais Pós Aceleração

7

Teste de Vibração Senoidal

8

Testes Funcionais Pós Vibração Senoidal

9

Teste de Vibração Randômica

10

Testes Funcionais Pós Vibração Randômica

11

Testes de Ciclagem Termovácuo

12

Testes Funcionais Pós Termovácuo

13

Teste de Descargas Elétricas

14

Teste Funcionais Finais

As normas ECSS-E-ST-10-02C e ECSS-E-ST-10-03
abrange um enorme padrão de teste e procedimentos de
verificação para desenvolvimento de plano de AIT. O padrão
ECSS é uma junção cooperativa da agência espacial Europeia
e as industriais europeias com o proposito de desenvolver e
manter padrões comuns ligados ao setor aeroespacial. Há
outras normas existentes porem o padrão atualmente adotado
por várias instituições inclusive Brasil é o ECSS.
A execução dos métodos propostos para criação de um
plano AIT é adquirida por meio da realização de um conjunto
de documentos que apoiam as atividades de planejamento e
execução do AIT. A Figura 3 expõe a estrutura geral da
documentação de AIT aplicada no processo desenvolvido em
um CubeSat. Esta documentação é o mínimo necessário para
obter um planejamento e execução do AIT de pico e
nanossatélites de forma segura e eficiente, assim como para
obter os resultados apresentados de forma apropriada [14].

3.2 TESTES
O termo teste que está relacionado a toda sequência de
ensaios realizados com o intuito de verificar se os requisitos
de projeto são satisfatórios e se o satélite sobreviverá tanto aos
esforços de lançamento, quanto a operação em órbita, durante
o tempo de vida estimado do satélite. Essa fase é considerada
uma das fases mais importantes para determinar e verificar se
todos os itens que compõe o satélite estão validados e
habilitados para uma missão espacial. a tabela 01 abaixo
mostra um exemplo de um plano de teste para o modelo de
qualificação.

Figura 4.1 - Estrutura da documentação de AIT fonte – [14].
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De fato, ter um bom Plano de execução de AIT é garantir
que todos os sistemas e subsistemas venham desempenhar
toda a performances necessárias para não haver falhas quando
o nanosatelite já estiver em orbitas e para isso é necessário
seguir todas as recomendações descritas principalmente nas
normas baseadas em experiencias práticas e consolidadas.
Além da qualificação necessária de recursos humanos para
excutar todos esses procedimentos.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante admitir que há as condições essenciais
mínimas para desenvolvimento no País: há recursos humanos
disponíveis em número e qualidade, com capacidade de
produção em várias áreas científicas e tecnológicas; há
infraestrutura de lançamento, de montagem e testes de
satélites; há empresas com capacidades em vários setores
tecnológicos e; mais uma vez, há demandas claras, como as
relacionadas ao meio ambiente, defesa, etc,[1]
Portanto, há atualmente oportunidades para que o Brasil
possa ingressar nesse novo paradigma da atividade espacial,
de uma forma robusta e completa. A comparação do cenário
nacional com o internacional sugere que o setor espacial
brasileiro pode se beneficiar do uso de CubeSats. O Brasil
pode enfrentar, de maneira objetiva, alguns desafios, como a
formação de pessoal para o setor e o domínio de tecnologias
críticas de interesse nacional, caso acompanhe essa tendência
tecnológica e invista em uma estratégia de desenvolvimento
de satélites de pequeno porte e seus respectivos lançadores
[1].
Dessa forma a importância da elaboração de um plano de
AIT bem sucedido vai além de apenas ter a garantia de um
bom sucesso na missão. Há também dentro desse paradigma
de teste , montagens e integração a formação recursos
humanos cada vez mais capacitados para desenvolver as
tecnologia para nanosatelites dentro do país e com isso a
implantação de novos horizontes para o Brasil.
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Cladística Aplicada a Revisão Sistemática da Literatura
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Resumo
Assim como a Vida, a Ciência deveria ser enxergada como um sistema evolutivo. Dessa forma, a evolução científica
poderia ser organizada por meio de cladogramas. Este trabalho produz como resultado um cladograma sobre
decodificação polar como exemplo prático da aplicação da cladística a uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL). Na
busca, foram encontrados 39 resultados dos quais 29 compuseram a elaboração do exemplo de cladograma científico.
Palavras-chave: dendrograma, cladograma, revisão sistemática da literatura, codificação polar, decodificação, fpga.
Abstract
The Academy should see Science as an evolutional system as Life. So, researchers would organize science evolution in
cladograms. This paper produces a cladogram about polar decoding as a practical example of the cladistic approach in a
systematic review. Was found in the search 39 results within 29 were used in the scientific cladogram example.
Keywords: dendrogram, cladogram, systematic review, polar code, decoding, fpga.

1. INTRODUÇÃO
Não é difícil de se enxergar o progresso acadêmico e
científico como um sistema evolutivo. Ele está em constante
avanço, e, a informação precisa ser organizada de forma a
facilitar o seu acesso por pesquisadores. A cladística
possibilitou a confecção de dendrogramas que agrupam
espécies em uma mesma rede evolutiva de acordo com
metodologias bem definidas. Da mesma forma, este artigo
pretende identificar utilizando uma metodologia de revisão
sistemática da literatura, características presentes em

trabalhos científicos que permita a confecção da árvore
evolutiva da linha de pesquisa escolhida.
Sistemas evolutivos são observados nas mais distintas
áreas do conhecimento, desde a evolução das espécies, até na
linguagem humana, por exemplo. Esses sistemas apresentam
características como reprodução, herança e mutação, e a
pressão seletiva: um ímpeto que seleciona as características
que tornam indivíduos mais aptos a se reproduzirem.
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A produção de conhecimento científico pode ser
caracterizada como um sistema evolutivo. A cada novo
trabalho, é possível identificar no texto as heranças dos
trabalhos usados como referência. As novas características
apresentadas pelas propostas mais atuais, surgidas de
insights dos pesquisadores, pode ser comparada a
variabilidade das mutações. E o sistema de revisão por pares
que, tal qual a pressão seletiva, seleciona os trabalhos que
serão mais relevantes para a comunidade e os que não serão.
Tomando base essa analogia, é possível explorar as
semelhanças entre a atual forma de produção de ciência e
sistemas evolutivos para compor os resultados de uma
revisão sistemática como um dendrograma, baseado num
cladograma, com os trabalhos agrupados em grupos
taxonômicos, definidos por suas características em comum,
data de publicação, e novas proposições.
Nas Ciências da Informação (CI), para melhor organizar o
conhecimento, os pesquisadores se debruçam no estudo de
instrumentos de representação do conhecimento. Uma das
maiores dificuldades está na escolha de um determinado
domínio que possibilite às informações armazenadas sua
recuperação de forma satisfatória em um momento posterior
ao armazenamento. A taxonomia, em seu sentido amplo, se
apresenta como uma ferramenta de solução estrutural, de
modo a organizar, classificar e agrupar coisas em uma
hierarquia de classes e subclasses de acordo com
características distintas, atribuindo nomes aos grupos de
coisas [1].
A cladística surgiu nos anos 1980 como uma forma
sistemática de organização das espécies em oposição aos
sistemas que buscavam hierarquizar os seres vivos em mais
evoluídos e menos evoluídos. Dessa forma, a organização da
informação priorizaria observar a história das relações entre
as espécies, o seu parentesco, e seus ancestrais [2]. Ou seja,
em vez de buscar qual espécie era mais evoluída, a cladística
prezava por encontrar as relações entre espécies mais antigas
e mais atuais.
Dessa forma, o cladograma se apresenta como um
domínio taxonômico em potencial para a organização do
conhecimento científico, de forma a evidenciar a história e as
relações entre os trabalhos de uma mesma linha de pesquisa.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
De acordo com Clarke (2001) apud [3], e a partir da
natureza exploratória deste trabalho, foi definida como
metodologia uma revisão sistemática da literatura (RSL), por
utilizar métodos sistemáticos e explícitos capazes de
identificar, selecionar, e avaliar criticamente outros
trabalhos.
Segundo Akoebeng (2005) apud [3], a revisão sistemática
da literatura pode ser definida em 8 passos:
i.
Delimitação da questão a ser pesquisada;
ii.
Escolha das fontes de dados;
iii.
Escolha das palavras-chave para a busca;
iv.
Busca e armazenamento dos resultados;
v.
Seleção de artigos pelo resumo de acordo com
critérios de inclusão e exclusão;

vi.
vii.
viii.

Extração dos dados dos artigos selecionados;
Avaliação dos artigos;
Síntese e interpretação dos dados.

Para exemplificar a composição de um dendrograma
como resultado da revisão sistemática da literatura foi
definido como escopo a seguinte questão: “Quais são os
métodos de decodificação polar implementados em FPGA
existentes?”.
Foi utilizada como fonte de dados a base de dados
Copendex [4] e as palavras-chave utilizadas na busca foram:
“polar code” AND “decoding” AND “Field programmable
gate arrays FPGA”.
Após se encontrar os resultados da busca, foram definidas
as características dos documentos científicos obtidos que a
relacionariam com um sistema biológico, sendo essas
características análogas as necessárias a composição de um
cladograma. As características foram definidas segundo o
método filogenético de Henning apud [5]:
i.
Apomorfias:
Características
derivadas
(modificadas);
ii.
Sinapomorfias: Características compartilhadas
semelhantes;
iii.
Tempo: Momento do tempo em que os
indivíduos existem.
Sempre que uma apomorfia era encontrada, um novo
braço era formado, para um novo grupo taxônomico de
pesquisa científica. Assim, foi elaborado um dendrograma
utilizando os documentos encontrados, organizando-o em
grupos os trabalhos com as mesmas sinapomorfias, e
hierarquizando os taxos de acordo com o tempo.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A busca foi realizada no dia 15 de agosto de 2021 e
resultou em uma lista no formato “.pdf” de 39 artigos
científicos referenciados de [6] a [44]. Essa lista contém
título, autores, fonte, ISSN, DOI, número do artigo, editora,
afiliação dos autores, resumo, termos controlados, entre
outas características disponibilizada. Desses, os artigos [6],
[7], [10], [15], [20]1, [25]2, [26]3, [27]4, [38] e [44] foram
descartados do dendrograma por não se encaixarem no
escopo da questão.
Com base nos passos v, vi, vii e viii da RSL, foram
definidos 10 métodos de decodificação de acordo com os
resultados da busca, que estão definidos na Tabela 1. Eles
foram classificados como Taxos, ou seja, uma classe de
coisas, de acordo com características em comum que eram
compartilhadas entre trabalhos anteriores e posteriores.

1

Em [20] é descrito um emulador para polar code implementado em FPGA,
não um decodificador.
2
[25] se trata de uma revisão com abordagem de tutorial sobre vários tipos
de decodificação polar, mas não um novo método.
3
[26] não se tratar de um decodificador polar, mas é possível que seja
aplicável a um, apesar de não ter sido incluído no dendrograma.
4
[27] se trata de uma revisão dos principais métodos de decodificação polar
existentes até sua publicação.
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Tabela 1. Taxos dos Métodos de Decodificação Polar
Sigla

Taxo

SC

Successive-Cancellation

BP

Beliefe Propagation

O-R

Oomen-Ravishankar Architecture

LC

Low-Complexity

SCAN

Soft-output CANcellation

A-G

Arpure-Gugulothu Architecture

SIM

Simulation

SCL

Successive-Cancellation List

LA

Learning Assisted

MPE
SM-LLR

Merged Processing Element Sign–Magnitude
Log-LikelihoodRatio

Na Figura 1 é mostrado o dendrograma que organiza os
resultados da busca em 10 taxos distintos, com base nos
métodos de decodificação encontrados, sendo definidos por
suas características em comum, tomando por base a
definição de sinapomorfia.

junto da cladística permitiram reforçar as metodologias para
obtenção de resultados na revisão.
O dendrograma resultante da RSL permite uma visualização
da evolução histórica da linha de pesquisa em questão, os
métodos de decodificação polar implementados em FPGA. Fica
evidente que os taxos SC e SCL possuem uma maior produção
acadêmica, e que algoritmos particulares como O-R e A-G não
são abundantes. Isso mostra que a linha de pesquisa utilizada
como escopo ainda pode ser mais explorada por pesquisadores
dessa área.
Aplicar o dendrograma baseado na cladística permitiu se
pensar nas dificuldades enfrentadas no decorrer do progresso
científico da linha de pesquisa em questão, desde a proposição
até o surgimento de novos paradigmas.
Utilizar cladogramas como método de organização dos
resultados de revisões bibliográficas tornaria possível aos
pesquisadores exercitar sua própria razão e criticidade sobre a
evolução de suas respectivas áreas de pesquisa para extrapolar o
stablishment e promover o avanço científico.
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Resumo
Na nova corrida espacial tecnologias emergentes vêm chamando atenção de diferentes programas espaciais em todo o
mundo. A tecnologia scramjet (supersonic combustion ramjet) se mostra promissora devido a maior eficiência em termos
de impulso específico quando comparada a motores foguetes. Dessa maneira foi desenvolvido neste trabalho um projeto
preliminar otimizado, através de uma abordagem teórico-analítica com o uso da linguagem computacional python, de um
veículo scramjet otimizado para voos a 23 km de altitude geométrica e velocidade equivalente a número de Mach 5.8 com
gás hidrogênio como combustível. O estudo das propriedades termodinâmicas e velocidades do escoamento nas seções de
compressão, câmara de combustão e expansão também será apresentado. Os dois pontos de maior importância para o projeto
são a temperatura para a autoignição do combustível dentro da câmera de combustão e a pressão atmosférica após a expansão
dos gases da exaustão. A compressão dos gases é estudada a partir da teoria de ondas de choque obliquas incidentes e
refletidas. O estudo da combustão é realizado a partir da Teoria de Rayleigh, considerando adição de calor da combustão.
A expansão dos gases é estudada a partir das teorias de Prandtl-Meyer e razão de área. Por fim as propriedades
termodinâmicas e relações de velocidades do escoamento nas seções de compressão, câmara de combustão e expansão serão
apresentadas para discussão da viabilidade do projeto e possibilidade de geração de empuxo.
Keywords: Hipersônica, Scramjet, Ondas de choque, Combustão, Veículo espacial.

1. INTRODUÇÃO
Projetos de propulsão avançada vem sendo desenvolvidos
em múltiplos programas espaciais nas últimas décadas. Entre
estes projetos existe o interesse em alcançar velocidades
hipersônicas, ou seja, voos atmosféricos acima de Mach 5.
Neste contexto uma tecnologia espacial promissora utiliza a
combustão aspirada supersônica para chegar a velocidades
hipersônicas, tal tecnologia é conhecida como veículos
scramjet (supersonic combustion ramjet)[1].
Veículos scramjet possuem vantagem em relações a
motores foguetes no acesso ao espaço devido ao maior
impulso específico gerado para números de Mach acima de 5
(Figura 1). Isso ocorre devido aos scramjet serem veículos de

propulsão aspirada, dessa forma enquanto motores foguetes
chegam carregar até 70% da sua massa como comburente,
scramjets utilizam o oxigênio da atmosfera para a ignição o
combustível. Esta decréscimo de massa interna ao veículo
pode parcialmente ser convertido em carga útil, facilitando o
acesso a baixar orbitas e barateando o custo de missões
espaciais [2].
Veículos scramjet também apresentam a vantagem de não
possuir partes moveis necessárias para a compressão. Apenas
a sua geometria e velocidade de voo já são suficientes para
realizar esta tarefa. Com isso a manufatura desses veículos
espaciais é mais simples e econômica do que as dos motores
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foguete, atualmente a única tecnologia de acesso ao espaço
utilizada comercialmente [3].

estão, desde 2017, desenvolvendo estudos em modelos
SCRAMJET para demonstrar combustão supersônica em voo
[3].
Desta maneira este trabalho tem como objetivo
desenvolver um projeto preliminar otimizado, através de uma
abordagem teórico-analítica com o uso da linguagem
computacional python, de um veículo scramjet otimizado para
voos a 23 km de altitude geométrica e velocidade equivalente
a número de Mach 5.8 utilizando gás hidrogênio como
combustível. O estudo das propriedades termodinâmicas e
velocidades do escoamento nas seções de compressão, câmara
de combustão e expansão também será apresentado.
2. METODOLOGIA

Figura 1. Desempenho de diferentes sistemas de propulsão
para tecnologias aeroespaciais [2].
Entretanto por não apresentar partes moveis, veículos
scramjets podem apenas ser utilizados para geração de
empuxo dentro da atmosfera densa. A ignição dos motores só
é possível após velocidades hipersônicas já tenham sido
atingidas, por tanto veículos scramjet não podem decolar de
forma autônoma e precisam ser acelerados por motores
foguetes para de atingir as condições de voo definidas em
projeto. Para missões além da atmosfera motores foguetes
também são necessários uma vez que não é mais possível
manter a combustão aspirada sem a presença do gás oxigênio
presente na atmosfera [3].
Em 2002 na Universidade de Queensland, na Austrália, foi
demonstrada a combustão supersônica em voo balístico
durante reentrada atmosférica com velocidade hipersônica,
correspondente ao número de Mach próximo de Mach 7,5,
utilizando o veículo Hyshot. Os testes foram realizados entre
uma altitude de 29 e 35 km, e os resultados obtidos
demonstraram que testes em tuneis de choque representam de
forma bastante precisa a combustão hipersônica na atmosfera
e por tanto são uma ferramenta robusta para o
desenvolvimento da tecnologia scramjet [4].
Nos Estados Unidos a tecnologia foi demonstrada em duas
ocasiões. Primeiramente com veículo X-43, em 2004, que
manteve combustão hipersônica por 10 segundos em dois
testes, a 30 km de altitude para velocidades de Mach 7 e 10
[5] e [6]. Em 2010, o veículo X-51, que manteve voo
hipersónico por 140 segundos, a Mach 5 e 30 km de altitude.
No Brasil, em 2009 foi apresentado o projeto dos veículos
14-X pelo Instituto de Estudos Avançados (IEAv), que propôs
desenvolver e demonstrar a propulsão hipersônica com
utilização de combustão supersônica como tecnóloga
nacional. O veículo 14-X waverider foi projetado para voos a
30km de altitude e velocidade correspondente a número de
Mach 10. Os projetos 14-X B e 14-X S são derivados do
waverider e tem como condições voo a mesma altitude, porém
velocidades correspondentes ao número de Mach 6.8 [7] e [8].
Neste senário, estudantes da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte dos programas de pós-graduação em
engenharia mecânica (PPGEM) e aeroespacial (PPGEA)

Para o desenvolvimento do código computacional na
linguagem Python, o projeto analítico teórico do veículo
SCRAMJET foi discretizado em seções com regimes regidos
por diferentes teorias de escoamento compressível (Figura 2)

Figura 2. Teorias utilizadas no design de um veículo
SCRAMJET [9].
A deflexão no bordo de ataque veículo, estação “0”, do
veículo inicia o processo de compressão externa regido pela
teoria de ondas de choque oblíqua. No bordo de ataque da
carenagem, estação “1”, se inicia o processo de compressão
interna regido pela teoria de onda de choque refletida. Na
entrada da câmara de combustão, estação “3”, ocorre a adição
de calor da combustão do 𝐻2 , regido pela teoria de Rayleigh.
Ao sair da câmara de combustão, estação “4”, o escoamento
expande segundo a teoria de Prandtl-Meyer. Por fim na
estação “9”, o escoamento sofre uma expansão externa regida
pela teoria de razão de áreas até o bordo de fuga do veículo,
estação “10” [1].
O ar atmosférico foi considerado como um gás
caloricamente perfeito (𝑝 = 𝜌𝑅𝑇, 𝑘 = 1.4). A análise foi
realizada considerando voo atmosférico a 23 km de altitude
geométrica e com uma velocidade correspondente ao número
de Mach 5,8, com propriedades termodinâmicas selecionadas
de acordo com o comportamento apontado pela atmosfera
padrão americana [10]. O estudo analítico foi feito
desconsiderando
fenômenos
viscosos,
como
o
desenvolvimento da camada limite.
2.1. Teoria de Ondas de Choque Oblíquas.
Todo escoamento supersônico que sofre a deflexão de uma
cunha produz uma onda de choque incidente a esta cunha, se
o ângulo de deflexão for suficientemente baixo (Figura 3).
Esse fenômeno ocorre porque a informação desta perturbação
é varrida pelo próprio escoamento que possui velocidade
maior que a velocidade do som local. Dessa maneira o
escoamento se adapta a deflexão quase instantaneamente, em
uma região quase descontinua no espaço, conhecida como
onda de choque, aumentando assim a entropia do escoamento
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câmara de combustão (estação “3”) do veículo, seguindo a
otimização de Shock on-corner, para evitar a formação de um
trem de choque interno a câmara de combustão e consequente
aumento da entropia [9].

Figura 3. Onda de choque oblíqua [11].
Através das leis de conservação de massa, quantidade de
movimento linear e energia, e das considerações de regime
permanente, escoamento bidimensional e adiabático podemos
equacionar o fenômeno da seguinte forma [11]:
𝑀1𝑛 = 𝑀1 sin 𝛽
2
𝑀2𝑛
=

𝑘−1 2
𝑀1𝑛
2
𝑘−1
2
𝑘𝑀1𝑛
−
2

(2)

𝑀2𝑛
sin(𝛽 − 𝜃)

(3)

1+

𝑀2 =

tan 𝜃 =

(1)

2
𝑀12 sin2 𝛽 − 1
( 2
)
tan 𝛽 𝑀1 (𝛾 + cos 2𝛽) + 2

𝑝2
2𝑘
=1+
(𝑀2 − 1)
(𝑘 + 1) 1𝑛
𝑝1

(4)

Figura 4. Shock on-lip e Shock on-corner [9].
2.3. Máxima Recuperação de Pressão Total
O aumento da entropia do escoamento durante a seção de
compressão do veículo tem um impacto direto no empuxo
gerado pelo motor. Dessa maneira o controle do aumento da
entropia é importante, Ran e Mavris (2005) [12] sugerem o
aproveitamento máximo da pressão total do escoamento ao
considerar que todas as ondas de choque obliquas incidentes
possuem a mesma razão de compressão, por tanto 𝑀1𝑛 na
equação (1) deve apresentar o mesmo valor para todas as
ondas de choque obliquas. A pressão total do escoamento
pode ser encontrada pela equação abaixo:
𝑘

𝑝0
𝑘 − 1 2 𝑘−1
= (1 +
𝑀 )
𝑝
2

(8)

(5)
2.4. Autoignição do Combustível

2
𝑀1𝑛
(𝑘

𝜌2
+ 1)
=
2
𝜌1 2 + (𝑘 − 1)𝑀1𝑛

(6)

𝑇2 𝑝2 𝜌1
=
𝑇1 𝑝1 𝜌2

(7)

Onde 𝑀 é o número de Mach, 𝑀𝑛 é o número de Mach
normal a onda de choque, 𝜃 é o ângulo de deflexão, 𝛽 é o
ângulo da onda de choque, 𝑝 é a pressão, 𝜌 é a massa
específica, 𝑇 é a temperatura do escoamento.
2.2. Shock on-lip e Shock on-corner
Como condição de otimização para a máxima entrada de
ar na câmara de combustão do SCRAMJET, todas as ondas de
choque incidentes devem convergir no bordo de ataque da
carenagem do veículo (estação “1”) [9].
Ao incidir na estação “1” as ondas de choque obliquas
induzem a formação de uma onda de choque refletida, que
possui um ângulo de deflexão igual ao somatório das
deflexões experimentadas pelo escoamento em cada uma das
rampas de compressão anteriores. Assim as linhas de corrente
do escoamento então são redirecionadas a para se manter
paralelas as superfícies da câmara de combustão (Figura 4). A
onda de choque refletida deve então incidir na entrada da

Para que ocorra a combustão do 𝐻2 na câmara de
combustão, é necessário que o gás absorva a energia do
escoamento até chegar a sua temperatura de ignição, 845.15
(K). Para isso é preciso encontrar fluxo de massa
estequiométrico de combustível no combustor. Heiser e Pratt,
1994 [1] sugeriam uma razão de massa estequiométrica 𝑓𝑒𝑠𝑡
para hidrocarbonetos como na equação (9):
𝑓𝑒𝑠𝑡 =

𝑚̇𝐻2

𝑒𝑠𝑡

𝑚̇𝑎𝑟

=

36𝑥 + 3𝑦
103(4𝑥 + 𝑦)

(9)

Onde 𝑥 é a quantidade de átomos de carbono no
combustível e 𝑦 a quantidade de átomos de hidrogênio.
Usando a conservação de energia podemos calcular a
temperatura dos gases que entram na câmara de combustão
necessária para a ignição do 𝐻2 :
𝑇𝑐𝑐 =

𝑚̇𝐻2

𝑐
𝑒𝑠𝑡 𝑝 𝐻2

(𝑇𝑖𝑔

𝐻2

𝑚̇𝑎𝑟 𝑐𝑝 𝑎𝑟

− 𝑇𝑖𝑛 𝐻 )
2

− 𝑇𝑖𝑔

𝐻2

(10)

Onde 𝑇𝑖𝑔 é a temperatura da ignição, 𝑇𝑖𝑛 é a temperatura
da injeção de 𝐻2 e 𝑐𝑝 é o calor específico a pressão constante.
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2.5. Parâmetro de Convergência para a Seção de
Compressão.
A temperatura do escoamento após a compressão e a onda
de choque refletida (estação “3”) deve ser calculada a partir
teoria de ondas de choque obliquas, refletida e máxima
recuperação de pressão total (seções 2.1, 2.2 e 2.3). Esta
temperatura deve convergir a 𝑇𝑐𝑐 na equação (10) para que
ocorra ignição dos gases. Para isso é utilizado o método da
secante no código computacional desenvolvido. O valor de 𝜃
para a primeira rampa é corrigido até que o erro em 𝑇𝑐𝑐 seja
da ordem de 10−6 .

Mach de projeto na saída do combustor (Estação “4”) tem um
valor estabelecido como igual a 1,2.

2.7. Teoria de Prandtl-Meyer
Quando o escoamento supersônico se aproxima de uma
deflexão negativa ele irá se expandir através de um leque de
ondas de expansão isentrópica (Figura 6).

2.6. Teoria de Rayleigh
Após a compressão é realizado o estudo do escoamento
interno a câmara de combustão. Considerando as leis da
conservação de massa, quantidade de movimento e energia
para um o escoamento unidimensional, com adição de calor e
em regime permanente (Figura 5) temos:
𝑞𝑖𝑛 = 𝑐𝑝 𝑎𝑟 (𝑇0 𝑜𝑢𝑡 − 𝑇0 𝑖𝑛 )

(11)

𝑘−1 2
2
𝑇02
1 + 𝑘𝑀12
𝑀2 2 1 + 2 𝑀2
=(
) ( ) (
)
𝑘−1 2
𝑇01
𝑀1
1 + 𝑘𝑀22
1+
𝑀1
2

(12)

𝑝2 1 + 𝑘𝑀12
=
𝑝1 1 + 𝑘𝑀22

(13)

𝑇2
1+
=(
𝑇1
1+

2
𝑘𝑀12
)
𝑘𝑀22

𝜌2 1 +
=
𝜌1 1 +

𝑘𝑀22
𝑘𝑀12

Figura 6. Teoria de Prandtl-Meyer [11].
Através das leis de conservação de massa, quantidade de
movimento e energia, e das considerações de regime
permanente, escoamento bidimensional e isentrópico
podemos equacionar o fenômeno da seguinte forma [11]:
𝜃 = 𝜈(𝑀2 ) − 𝜈(𝑀1 )

𝑀2
( )
𝑀1

(17)

2

(14)

𝜈(𝑀) = √

2

𝑀1
( )
𝑀2

−

(15)

Onde 𝑇0 é a temperatura total do escoamento. A
temperatura total só será alterada entre duas estações quando
o escoamento não for adiabático [11]. Devido a adição de calor
no escoamento é esperado um aumento de entropia e
consequente perda de pressão total na câmara de combustão.
A temperatura total do escoamento pode ser encontrada pela
equação abaixo:
𝑇0
𝑘−1 2
=1+
𝑀
𝑇
2

𝑘+1
𝑘−1 2
tan−1 √
(𝑀 − 1)
𝑘−1
𝑘+1
tan−1 √𝑀 2

𝑘−1 2
𝑇2 1 + 2 𝑀1
=
𝑇1 1 + 𝑘 − 1 𝑀2
2
2

(18)

−1

(19)

𝑘

𝑝2
𝑇2 𝑘−1
=( )
𝑝1
𝑇1

(20)

1

𝜌2
𝑇2 𝑘−1
=( )
𝜌1
𝑇1

(16)

(21)

Como o escoamento é isentrópico não é esperado perda da
pressão total nesta região do escoamento.
2.8. Expansão por Razão de Área

Figura 5. Teoria de Rayleigh [11].
Com a adição de calor ao escoamento é esperado que o
escoamento supersônico desacelere na câmara de combustão.
Para evitar que o escoamento chegue a velocidades sônicas e
consequentemente leve a formação de uma onda de choque
normal engasgando a câmara de combustão, o número de

A teoria de Prandtl-Meyer é válida até que as ondas do
leque de expansão sejam incidentes a rampa de expansão
(Figura 7). Podemos encontrar então a altura 𝐻𝑃𝑀 dessa
estação final para o método de Prandtl-Meyer através de
transformações trigonométricas.
𝐻𝑃𝑀 = 𝐻𝑐𝑐 +

2𝐻𝑐𝑐 sin 𝜃
cos 𝜃
− sin 𝜃
√𝑀2 − 1

(22)
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Onde 𝜃 é o ângulo de expansão e 𝐻𝑐𝑐 a altura da câmara
de combustão. A partir desta estação, o escoamento é
continuamente expandido devido ao aumento da área
transversal na rampa de expansão do SCRAMJET [9].
𝑘+1

𝑘 − 1 2 2(𝑘−1)
𝐴2 𝑀1 1 + 2 𝑀2
=
(
)
𝐴1 𝑀2 1 + 𝑘 − 1 𝑀2
1
2

(23)

A razão de área entre dessa seção da expansão pode ser
encontrada através de relações trigonométricas na forma:
𝐴𝑏𝑓
𝐻𝑏𝑓 2𝐻𝑏𝑎 − 𝐻𝑐𝑐
=
=
𝐴𝑃𝑀 𝐻𝑃𝑀
𝐻𝑃𝑀

(23)

Onde 𝐻𝑏𝑓 é a altura da exaustão, no bordo de fuga do
veículo (estação “10”) e 𝐻𝑏𝑎 é a altura do bordo de ataque do
veículo (estação “1”). A razão das propriedades
termodinâmicas para a expansão por razão de áreas é dada
pelas equações (19), (20) e (21), uma vez que o escoamento
também é isentrópico neste modelo de expansão supersônica.

Figura 7. Expansão por Razão de Área [9].
2.9. Parâmetro de Convergência para a Seção de
Expansão.
A pressão no bordo de fuga do veículo (estação “10”) deve
ser calculada através da teoria de Prandtl-Meyer, seguida pela
teoria da expansão por razão de área. A pressão dos gases de
exaustão de uma seção divergente deve ser igual a pressão
atmosférica para maior aceleração dos gases e geração de
empuxo [11]. Assim a o ângulo de expansão 𝜃 é corrigido pelo
método da secante para que a pressão na estação “10” convirja
para a pressão atmosférica com um erro na ordem de 10−6 .
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O veículo scramjet foi projetado para demonstrar voo a
uma altitude de 23 km na atmosfera densa terrestre. A partir
da atmosfera padrão americana [10] encontramos as
propriedades termodinâmicas na altitude (Tabela 1):
O veículo terá uma velocidade de voo equivalente ao
número de Mach 5,8. Para as propriedades termodinâmicas
correspondentes a altitude de voo as relações de velocidade
podem então ser encontradas (Tabela 2):
Após a convergência do código computacional o resultado
encontrado para os ângulos de deflexão do escoamento no
scramjet foram otimizados para a menor perda da pressão total
na compressão, maior captura de massa de ar na câmara de
combustão, e expansão dos gases da exaustão de forma que a
pressão no bordo de fuga seja igual a atmosférica.

A análise da compressão se dá após a convergência da
temperatura na entrada da câmara de combustão calculada
pelas teorias de ondas de choque obliquas incidentes e
refletida para o valor da temperatura necessária para a ignição
do 𝐻2 . O comportamento das propriedades termodinâmicas e
da velocidade do escoamento na seção de compressão do
veículo (Tabela 4) foi analisado com as propriedades
atmosféricas como entrada nos cálculos representados pelas
equações (1) a (7).
A análise da combustão e expansão se dá após da teoria de
Rayleigh, e a convergência da pressão no bordo de fuga do
veículo, calculada pelas teorias de expansão de Prandtl-Meyer
e razão de área, para que o valor da pressão estática se
aproxime da pressão atmosférica. O comportamento das
propriedades termodinâmicas e da velocidade do escoamento
na câmera de combustão e seção de expansão do veículo
(Tabela 5) foi analisado com as propriedades após a onda de
choque refletida como entrada nos cálculos representados
pelas equações (11) a (23).
Podemos notar que as propriedades termodinâmicas
aumentam ao experimentar uma onda de choque obliqua,
comportamento esperado para que seja atingida a compressão.
Ao observar a razões das propriedades termodinâmicas e
velocidades normais as ondas de choque, podemos observar
que ondas de choque obliquas incidentes possuem a mesma
força (Tabela 4), característica esperada devido a condição da
máxima recuperação da pressão total definida para o projeto.
Durante a compressão, não existe adição de energia ao
escoamento, podemos notar esse fenômeno através da
temperatura total que se mantem constante entre o bordo de
ataque a entrada da câmara de combustão (estações “0” a “3”).
O aumento da entropia através de cada uma das ondas de
choque leva a queda da pressão total do escoamento (Tabela
4).
Tabela 1. Propriedades termodinâmicas do ar atmosférico à
23 km de altitude [10].
𝑍

𝑎

𝑇

𝑝

𝜌

[𝑘𝑚]

[𝑚/𝑠]

[𝐾]

[𝑃𝑎]

[𝑘𝑔/𝑚3 ]

23

297.05

219.5671

3466.9

0.055006

Tabela 2. Relações de velocidade para o veículo
SCRAMJET em voo.
𝑍

𝑀

𝑉

𝑎

[𝑘𝑚]

[−]

[𝑚/𝑠]

[𝑚/𝑠]

23

5.8

1723

297.05

Tabela 3. Ângulos de deflexão de compressão 𝜃𝑐 , reflexão
𝜃𝑟 e expansão 𝜃𝑒 do veículo.
𝜃𝑐 1

𝜃𝑐 2

𝜃𝑐 3

𝜃𝑟

𝜃𝑒

[º]

[º]

[º]

[º]

[º]

7.5882

9.0838

10.985

27.657

46.101
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Tabela 4. Comportamento das propriedades termodinâmicas e da velocidade do escoamento na seção de compressão do
veículo.
𝜃
𝛽
𝑝2
𝑝1
𝑇2
𝑇1
𝜌2
𝜌1
𝑝
𝑇
𝜌
𝑀
𝑀𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛𝛽
𝑀𝑜𝑢𝑡 𝑠𝑖𝑛𝛽
𝑉
𝑎
𝑝0
𝑇0

º
º

Atmosfera
-

Rampa 01
7.5882
15.670

Rampa 02
9.0838
18.936

Rampa 03
10.985
23.261

Reflexão
27.657
46.358

-

-

2.6966

2.6966

2.6966

6.0593

-

-

1.3650

1.3650

1.3650

1.9560

-

-

1.9754

1.9754

1.9754

3.0976

Pa
K
kg/m³
m/s
m/s
Pa
K

3466.9
219.56
0.0550
5.8
1722.9
297.05
4448117.1
1696.8

9349.1
299.72
0.1086
4.8276
1.5666
0.6787
1675.5
347.06
4036015.0
1696.8

25211.
409.15
0.2146
3.9668
1.5666
0.6787
1608.5
405.50
3662092.7
1696.8

67988.
558.52
0.4240
3.1921
1.5666
0.6787
1512.3
473.77
3322813.0
1696.8

411967
1092.5
1.3136
1.6629
2.3101
0.5332
1101.9
662.61
1923417.8
1696.8

Tabela 5. Comportamento das propriedades termodinâmicas e da velocidade do escoamento na câmara de combustão e seção
de expansão do veículo.

𝜃
𝛽
𝑝2
𝑝1
𝑇2
𝑇1
𝜌2
𝜌1
𝑝
𝑇
𝜌
𝑀
𝑀𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛𝛽
𝑀𝑜𝑢𝑡 𝑠𝑖𝑛𝛽
𝑉
𝑎
𝑝0
𝑇0

Atmosfera

Reflexão

Escoamento
de Rayleigh

Expansão de
Prandltr-Meyer

Expansão de
Área

º
º

-

27.657
46.358

-

46.101
-

-

-

-

6.0593

1.6153

0.0665

0.0783

-

-

1.9560

1.3586

0.4609

0.4830

-

-

3.0976

1.1889

0.1442

0.1621

Pa
K
kg/m³
m/s
m/s
Pa
K

3466.9
219.56
0.0550
5.8
1722.9
297.05
4448117.1
1696.8

411967
1092.5
1.3136
1.6629
2.3101
0.5332
1101.9
662.61
1923417.8
1696.8

665457
1484.3
1.5618
1.2
926.81
772.34
1613710.8
1911.7

44264.
684.25
0.2253
2.9949
1570.5
524.39
1613710.8
1911.7

3466.8
330.51
0.0365
4.8909
1782.5
364.45
1613710.8
1911.7
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Podemos notar que as propriedades termodinâmicas
aumentam ao experimentar uma onda de choque obliqua,
comportamento esperado para que seja atingida a compressão.
Ao observar a razões das propriedades termodinâmicas e
velocidades normais as ondas de choque, podemos observar
que ondas de choque obliquas incidentes possuem a mesma
força (Tabela 4), característica esperada devido a condição da
máxima recuperação da pressão total definida para o projeto.
Durante a compressão, não existe adição de energia ao
escoamento, podemos notar esse fenômeno através da
temperatura total que se mantem constante entre o bordo de
ataque a entrada da câmara de combustão (estações “0” a “3”).
O aumento da entropia através de cada uma das ondas de
choque leva a queda da pressão total do escoamento (Tabela
4).
A adição de energia na combustão do 𝐻2 eleva a
temperatura total do escoamento na saída da câmara de
combustão (estação “4”). A pressão total diminui devido ao
aumento da entropia atrelado a transferência calor aos gases
da combustão. Após a combustão notamos a diminuição das
propriedades termodinâmicas e aumento da velocidade do
escoamento indicando a expansão dos gases entre as estações
“4” e “10”, comportamento esperado pelas teorias de PrandltrMeyer e razão de área (Tabela 5).
Como não existe mais acréscimo de energia após a
combustão e ambos os modelos de expansão utilizados são
isentrópicos, tanto a pressão total quanto a temperatura total
se mantêm constantes na seção de expansão do veículo
(estações “4” a “10”). Podemos notar que tanto a temperatura
após a reflexão da onda de choque e pressão no bordo de fuga
convergiram para os valores de referência estabelecidos como
o valor calculado na equação 10 e pressão atmosférica (Tabela
6)
Tabela 6. Parâmetros de convergência para otimização de
um demonstrador scramjet [14].
Compressão

Expansão

𝑇𝑐𝑐

𝑝𝑎𝑡𝑚

[𝐾]

[𝑃𝑎]

1092.524

3466.9

4. CONCLUSÃO

Aplicando as leis da conservação da massa, momento linear,
energia e a segunda lei da termodinâmica para a consideração de
gases caloricamente perfeito foi desenvolvido um projeto
preliminar de um demonstrador scramjet otimizado para voos a
23km de altitude geométrica com velocidade equivalente ao
número de Mach 5.8. A temperatura para a combustão do 𝐻2 foi
atingida na entrada da câmara de combustão e os gases da
exaustão foram expandidos até a pressão atmosférica no bordo de
fuga do veículo. O estudo analítico indicou a aceleração dos gases
quando comparamos os valores das velocidades no bordo de

ataque com o bordo de fuga, assim o veículo será capaz de gerar
empuxo durante voo atmosférico.
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Resumo
As análises qualitativas da polpa e semente do noni realizadas neste trabalho tiveram como objetivo iniciar
estudos que possam comprovar a eficácia para a saúde humana e de certa forma tentar aplicar os resultados
obtidos para contribuir cientificamente nos ramos de nutrição. Foi realizado alguns testes com os frutos do noni
(Morinda Citrifolia L.) e este por sua vez foi colhido naturalmente da árvore na cidade de Natal, Rio Grande
do Norte. As polpas foram extraídas no laboratório de Química Analítica da UFRN manualmente com material
devidamente limpo e esterilizado. A polpa era retirada diariamente para evitar interferência no meio e ocorrer
influências devido as propriedades oxidativas do fruto, sendo eles colhidos e limpos apropriadamente, separado
as sementes do fruto. Depois da separação foi obtido resultados dentro da base de pesquisa que podem nos
ajudar no processo científico. A primeira leva de frutos possuía diferentes graus de maturação, a segunda leva
existiam somente os frutos maduros o qual foi retirado as sementes. A partir da extração foi iniciado os
experimentos com o noni. A polpa extraída foi usada para identificar a quantidade presente de vitamina C na
amostra do fruto, em seguida a estufa foi utilizada para remover a umidade das sementes para analisar o grau
de umidade, depois disto usamos o pó da semente e a polpa pura para analisar pelo espectro de infravermelho.
Foi optado por realizar a diluição da polpa em água para apresentar um nível adequado de diluição da polpa e
obtenção do melhor resultado das análises, entendo que tal processo acabou sendo mais eficiente para obtenção
do resultado positivo para o teste de vitamina C, além de ter sido entendido que fatores como temperatura e
tempo foram fatores que podiam contribuir negativamente no resultado esperado neste trabalho. O resultado da
vitamina C obtido no experimento foi 132,03 mg/100g de suco, umidade experimental da polpa 82,25%, da
casca 80,06% e da semente 62,69%. O infravermelho comprovou a presença de estiramentos de C=O em 1760
cm-1, C=C em 1660 cm-1, O-H em 3200 cm-1 devido a presença de estiramento axial, C-O em 1000 cm-1 e as
demais absorções em 2900 cm-1 característico do estiramento axial da ligação de C-H do grupo metila.
Palavra-chave: Morinda Citrifolia, vitamina C, teste de umidade, saúde humana e espectro de infravermelho.
Abstract
The qualitative analysis of noni pulp and seed carried out in this work aimed to initiate studies that can prove
its effectiveness for human health and somehow try to apply the results obtained to contribute scientifically in
the fields of nutrition. Some tests were carried out with the fruits of noni (Morinda Citrifolia L.) and this, in
turn, was harvested naturally from the tree in the city of Natal, Rio Grande do Norte. The pulps were manually
extracted in the Analytical Chemistry laboratory at UFRN with properly cleaned and sterilized material. The
pulp was removed daily to avoid interference with the environment and influences to occur due to the oxidative
properties of the fruit, and they were harvested and cleaned properly, separating the seeds from the fruit. After
the separation, results were obtained within the research base that can help us in the scientific process. The first
batch of fruits had different degrees of maturation, the second batch only had ripe fruits, which had the seeds
removed. After extraction, experiments with noni were started. The extracted pulp was used to identify the
amount of vitamin C present in the fruit sample, then the oven was used to remove moisture from the seeds to
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analyze the moisture content, after that we used the seed powder and pure pulp to analyze by the infrared
spectrum. It was decided to dilute the pulp in water to present an adequate level of pulp dilution and obtain the
best result of the analyses, this process ended up being more efficient to obtain a positive result for the vitamin
C test, factors such as temperature and time could negatively contribute to the expected result in this work. The
result of vitamin C obtained in the experiment was 132.03 mg/100g of juice, experimental pulp moisture
82.25%, peel 80.06% and seed 62.69 %. Infrared showed the presence of stretches of C=O in 1760 cm-1, C=C
in 1660 cm-1, OH in 3200 cm-1 due to the presence of axial stretching, CO in 1000 cm-1 and the other
absorptions in 2900 cm-1 characteristic of the axial stretching of the CH bond of the methyl group.
Keywords: Morinda Citrifolia, C vitamine, moisture test, human health and infrared spectrum.

1. INTRODUÇÃO
Os cuidados com a saúde atualmente, vêm sendo
priorizado pela humanidade o que acaba se tornando um tema
mais estudado para conseguir melhores resultados de baixo
custo e da forma mais natural possível. De modo geral é
possível observar a valorização dos alimentos “in natura” para
consumo com intuito de obter resultados saudáveis e sem risco
a saúde aumentando assim a busca de alternativas naturais
para incluir durante a vida. Neste sentido, Panato (2007)
indica que mudanças nos hábitos alimentares podem ajudar a
reduzir os riscos de desenvolvimento de doenças, o que nos
leva a crer que frutas e hortaliças são vastas de propriedades
medicinais cada uma com seu nível e propriedade diferente
que podem e precisam ser estudadas visando uma melhor
saúda para a humanidade. O estudo de produtos naturais vem
ganhando mais espaço no Brasil, de maneira que vem se
tornando conhecimento científico e não mais apenas aquele
conhecimento passado pelas gerações sem experimentos
comprobatórios. Morinda Citrifolia Linn, mais conhecida
como noni vem sendo estudada atualmente no Brasil, contudo
é um fruto antigo usado com mais de 2 mil anos proveniente
da Polinésia e segundo Chan-Blanco (2008) as folhas e os
frutos são consumidos de diferentes formas ao redor do
mundo e o seu uso mais comum é para o combate a diabetes,
mas é provável que seus efeitos também são positivos no
combate ao câncer, ulcera, entre outros, embora ainda falte
evidências cientificas para comprovar todos os benefícios do
fruto. O noni pode ser encontrado por maior parte do Brasil,
uma vez que é uma planta de fácil germinação e o nosso
ambiente é propenso ao seu crescimento e amadurecimento.
Ainda são poucos trabalhos realizados com o fruto, mas cada
dia cresce a sua procura para análises experimentais afim de
comprovar seus benefícios a saúde. Diante o exposto, ainda se
faz necessário estudar mais a fundo o fruto noni, pois ainda
comercialmente o uso do fruto não está aprovado, além de
alguns dados encontrados na literatura não serem suficientes
para comprovar que os benefícios antioxidantes e enzimáticos
da polpa do noni para atuação comercial dentro da legislação.
Diante do exposto este trabalho irá buscar mais resultados do
fruto noni para conseguir cada dia mais tentar comprovar a
sua importância na saúde humana e uma possível liberação
legal de sua utilização.
2. OBJETIVOS
Faz – se necessário identificar a relevância do noni,
Morinda Citrifolia e suas propriedades oxidativas para a
saúde de uma forma geral através de estudo de suas folhas e
frutos com intenção de determinar a sua atividade

antioxidante, umidade entre outros, nas distintas partes que
compõem o fruto (casca, sementes e polpa) com intuito de
agregar valor bibliográfico e experimental sobre o fruto para
que em um futuro vindouro o uso do fruto seja legalizado além
de avaliar o custo benefício da aplicação do fruto utilizado na
indústria farmacêutica, como também buscar especificamente
identificar a quantidade de vitamina C no suco do fruto;
realizar secagem das sementes e obter a umidade específica
do noni na semente, na casca e na polpa além de teste de
intradermal com a polpa e a semente.
3. METODOLOGIA
As etapas dos procedimentos realizados com o fruto,
iniciou – se desde sua colheita até a obtenção dos resultados
finais no laboratório, ordenando estas etapas uma a uma
foram: colheita do fruto, lavagem e armazenamento
adequado, separação da polpa, separação das sementes,
secagem, pesagem, cálculo da umidade pós estufa,
determinação de vitamina C da polpa análise dos resultados
obtidos.
3.1. Determinação de vitamina C com iodato de potássio
Foi colhido o fruto, limpado com água corrente e destilada
em seguida separado a polpa, a casca e a semente, com auxílio
de espátula e processado em liquidificador com o mínimo de
água, em seguida coado e separado o sumo do líquido. O que
não foi utilizado no experimento, foi armazenado em
refrigerador revestido com papel filme.

Figura 2. Polpa do noni retirada em
laboratório. PEREIRA, MARIA (2019)

Em seguida a amostra foi homogeneizada e pesado uma
quantidade que contivesse aproximadamente 5 mg de ácido
ascórbico, a polpa do noni foi pesada usando regra de três
simples para saber a quantidade de ácido ascórbico presente,
sendo que o valor teórico obtido será apresentado no tópico
dos resultados. Foi transferido para um frasco Erlenmeyer de
300 mL com auxílio de aproximadamente 50 mL de água. Em
seguida adicionado 10 mL de solução de ácido sulfúrico a
20% e depois lavado o filtro com água e depois com mais 10
mL da solução de ácido sulfúrico a 20%. Adicionado 1 mL da
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solução de iodeto de potássio a 10% e 1 mL da solução de
amido a 1%. Por fim foi feito a titulação com solução de
iodato de potássio até coloração azul. A solução usada de
iodato de potássio estava a concentração de 0,02 M e

Onde: Pa = peso da amostra (g) Pu = peso do cadinho
contendo a amostra antes da desidratação (g) Ps = peso do

analisado a amostra em duplicata juntamente com um branco.
Todas as etapas deste procedimento foram baseadas no livro
IAL, 2008.

cadinho contendo a amostra após a desidratação (g). Adolfo
Luz, 2008,
Figura 3. Coloração azul pós titulação, no vidro de relógio confirmando a
forte presença de ácido ascórbico em solução. PEREIRA, MARIA (2019).

3.3. Determinação de umidade da semente, da casca e da
polpa do noni
Nesta etapa do método foi pesado de 10 g da amostra e
adicionado em cápsula de porcelana, previamente tarada e
aquecido durante 3 horas em sequência resfriado em
dessecador até a temperatura ambiente. Em seguida pesado
novamente. A operação de aquecimento e resfriamento foi
repetida até peso constante.
O cálculo da perda de umidade pôde ser realizado da seguinte
forma:
𝐏𝐞𝐫𝐝𝐚 (%) = (𝐏𝐮 − 𝐏𝐬) / 𝐏𝐚 𝐱 𝟏𝟎𝟎

4. RESULTADOS
O valor resultante de Vitamina C no noni foi de 132,03 mg
neste experimento, o qual Silva et. al. (2007) fala que os
valores podem ser encontrados entre 100 a 385 mg.100g-1,
sendo que os frutos maduros apresentam valores menores de
vitamina C. A reação do Iodato, produz o iodo e o iodo reage
com a vitamina C, enquanto tiver iodo livre será azul, a
vitamina C não rege com o iodeto, e sim com o iodo:
IO3 − + 5I − + 6H → 3I2 + 6H2O
VITC + I2 → VIT − ox + 2I −
I2 + Amido → Coloração azul
Ac ascórbico = (4 -1) x 8.802/20 x 100 = 132,03 mg//100g de
suco. De acordo com Shovic e Whistler (2001), 155mg de
vitamina C pode ser obtido em 100g de polpa, logo 5 mg e
vitamina C é possível obter 3,22g de polpa.
Tabela 1. Massa de vitamina C por autor. CORREIA, ANDREIA et. al.
adaptado.

No método de determinação de umidade foi realizado a
secagem em estufa do fruto noni e as discrepâncias em
diferentes trabalhos podem ser oriundas de fatores como:
genética, ecologia, método de cultivo, maturação do fruto,
condições de armazenagem, época de colheita do fruto,
alterações pós colheita resultantes da atividade fisiológica,
metodologia das análises entre outros. SOUZA et. Al. 2007.
Tabela 2. Comparação dos resultados experimentais e teóricos A. B. COSTA
et al.

Foi encontrado a quantificação de umidade em 90%, tais
resultados são semelhantes encontrados na literatura por
Chan-Blanco et al. (2006).
Na análise de infravermelho realizada a presença de
vitamina C possui o pico característico em aproximadamente
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1760 cm-1 confirmando a presença de estiramentos C=O
característico de ácido carboxílico, sendo também possível
ver ligações do tipo C=C aproximadamente em 1660 cm-1
característicos de aromáticos. A banda acima de 3200 cm-1
que pode ser referente ao estiramento axial da ligação O-H e
o pico mais forte em um pouco mais que 1000 cm-1
relacionada ao estiramento de C-O de álcool primário.
As demais bandas de absorção em aproximadamente 2900
cm-1 são características do estiramento axial da ligação C-H
de grupamentos metila. Nos sais de ácidos carboxílicos, as
vibrações do grupo carbonílico são deslocadas para uma
região de menor número de onda.

Figura 7. Resultado infravermelho da semente do noni. Obtido pelo
Laboratório de Química Analítica CCET.

cromatografia, análise de proteínas e as análises toxicológicas
e laboratoriais técnicas com experimento in vivo.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A polpa de noni é uma fonte natural de vitaminas, com
destaque na concentração de vitamina C e outros nutrientes e
polissacarídeos que podem ser estudados mais a fundo para
entendermos a importância do fruto atualmente e voltando
para sua eficiência à saúde humana. Os testes realizados como
determinação de vitamina C, análise de umidade e
infravermelho foi importante para indicar as medidas de
consumo adequada, contudo, se faz necessário continuar o
estudo e finalizar as demais técnicas para conseguirmos
apurar verdadeiramente as propriedades que esse fruto pode
trazer a saúde humana, tal como análise termogravimétrica,
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Abstract

Plague control practices have been used for over 2,000 years and currently one of the main tools used to combat the
vector is the use of insecticides. Despite the lethality and practicality, studies prove the development of a resistance to insecticides
authorized for use in public health by Aedes aegypti. Given this, it is possible to perceive that mechanical control is still an
important part when it comes to preventing arboviruses. This research aimed to analyze the use of domestic insecticides by the
population seeking to relate their impacts to the genetic mutation of Aedes aegypti. This is a descriptive research with a qualitative
and quantitative approach carried out with residents of Boa Vista. The instrument used in the data collection was a questionnaire.
A total of 293 residents of the city of Boa Vista-RR participated in the survey. From the analysis of the data obtained in the
questionnaire, it was possible to infer that 70.99% of the sample is composed of women and 87.72% of the residents have access
to higher education. 184 from the 293 residents, use domestic insecticides, even though it is a chemical product, only 31 of these
use any PPE during application. In addition, 56,52% of the residents who use household insecticides also sustain a high frequency
of application contributing to the selection pressure of resistant mosquitoes. The schooling profile can not be related to behavior
changes, since the resident's knowledge does not become mechanical control measures and appropriate preventive practices. It is
suggested new strategies for sensitizing the population about the damage caused by the insecticide, advertisements with easy
language about the resistance of the insecticide and training of professionals such as ACS and ACE.
Keywords: Aedes aegypti. Household insecticide. Kdr mutation. Roraima.
.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente uma das principais ferramentas
utilizadas no controle do vetor das arboviroses é o uso de
inseticidas. Porém, esta prática não apresenta a eficácia
esperada, pois é crescente o número de regiões infestadas pelo
vetor, assim como a influência na resistência aos inseticidas
autorizados para o uso em saúde pública, resultando na

diminuição de opções de controle químico (VALLE;
PIMENTA; CUNHA, 2015).
Esta resistência permeia entre todas as classes de
inseticidas, causando assim, dificuldades no controle dos
vetores além de influenciar diretamente na re-emergência das
doenças transmitidas por estes (BROGDON; MCALLISTER,
1998). É importante ressaltar que os inseticidas não causam a

120

resistência em uma população de vetores e sim selecionam os
indivíduos que são geneticamente resistentes enquanto
elimina os que não são (VALLE; PIMENTA; CUNHA,
2015).
Desta forma, é possível perceber que o controle do
vetor de maneira mecânica ainda é a peça indispensável
quando se trata de prevenção das arboviroses (BRAGA;
VALLE, 2007). Portanto não é recomendado que se dependa
de apenas um modelo de intervenção, sendo necessário a
utilização de várias estratégias em conjunto para o controle
efetivo do vetor (OPAS, 1995).
Segundo Bisset et al., (2006) existem elementos
fundamentais para os quais as ações de controle de vetores
devem se dirigir, porém, o destaque deve ser voltado para a
educação e mobilização da comunidade local, pois somente
uma população empática e com uma cultura comunitária pode
promover uma maior higiene ambiental, somando assim,
forças junto às autoridades sanitárias na luta contra os vetores.
Diante desse cenário, a OMS e a Organização PanAmericana de Saúde (OPAS) ressaltam a importância da
existência de métodos de amostragem que auxiliem na
implantação de um sistema fornecedor de índices que
colaborem com os diversos programas de saúde, entre eles, o
da dengue. Pois assim, o gestor local poderá obter um acurado
direcionamento das ações para as áreas críticas, bem como a
avaliar a eficácia das atividades desenvolvidas, aproveitando
da melhor forma os materiais disponíveis e os recursos
humanos (BRASIL, 2013).
É inegável que as arboviroses são um problema de
saúde pública mundial devido ao seu potencial de propagação,
suas habilidades adaptativas a diferentes ambientes e
hospedeiros e por suas manifestações clínicas poderem
evoluir para casos mais graves (DONALISIO; FREITAS;
VON ZUBEN, 2017).
O crescimento populacional desordenado, aumento
no tráfego internacional e mudanças climáticas, como o
aquecimento global afetam diretamente a dinâmica da
transmissão viral ao homem. Com o aumento da temperatura
do planeta há uma redução no tempo de desenvolvimento das
larvas que tem como resultado o rápido crescimento da
população adulta de vetores mosquitos (CAMARA, 2016;
MCMICHAEL; WOODRUFF, 2008; GITHEKO et al.,
2000).
Atualmente a produção e desenvolvimento de
vacinas ganha destaque mundial devido sua reconhecida
viabilidade para diversos Flavivirus. Todavia deve ser de
igual relevância o investimento voltado para as ações de
vigilância epidemiológica em países que apresentam riscos à
saúde pública, como o Brasil (DONALISIO; FREITAS; VON
ZUBEN, 2017).
O Levantamento Rápido de Índices para Aedes
aegypti (LIRAa) é fundamentado na necessidade de reunir
dados que direcionem as ações dos diversos programas de
saúde pública no controle e monitoramento dos vetores das
arboviroses. Através do mapeamento rápido dos índices de
infestação por Aedes aegypti é possível identificar os
criadouros predominantes e realizar um diagnóstico
situacional de infestação do município, delimitando zonas
críticas. Em Boa Vista o índice médio de infestação é de 1,1%
segundo o levantamento realizado na penúltima semana de

janeiro de 2020, classificado em médio risco para transmissão
de dengue, Zika e chikungunya. Este número apresentou
queda de 2,3% comparado ao último levantamento realizado
em 2019.
Segundo Brasil (2001) a luta em busca do controle
das pragas acompanha a humanidade desde os primórdios pois
estas causam inúmeros prejuízos para a sociedade, seja
financeiro como ao bem-estar. Em saúde pública, uma praga
controlada é sinônimo de que o seu índice está “abaixo do
nível de dano à saúde”.
Uma das maneiras de controle de pragas e vetores é
o uso de inseticidas e no Brasil os grupos de inseticidas mais
utilizados são carbamatos, fosforados e piretróides. Este
último tem sido usado tanto na agricultura como em saúde
pública (BRASIL, 2001). Porém o uso contínuo e permanente
do inseticida tem beneficiado o aparecimento de populações
resistentes de Ae. aegypti e dificultando o controle de vetores
(BRAGA; VALLE, 2007). As aplicações repetidas dos
compostos químicos do inseticida propiciam a seleção de
populações de mosquitos resistentes. Isso é um efeito do
processo seletivo de exposição à dosagem no qual os
indivíduos suscetíveis (ao inseticida) morrem enquanto os
resistentes sobrevivem e se reproduzem, transmitindo seu
material genético a sua prole (DONALISIO; GLASSER,
2002). A Figura 1 ilustra este processo de seleção natural pelo
uso constante de uma única classe de inseticida o que favorece
indivíduos resistentes.
A resistência metabólica e a redução da
sensibilidade do sítio alvo são destacadas como os dois
principais mecanismos de resistência aos inseticidas
(BRENGUES et al., 2003; SAAVEDRA-RODRIGUES et al.,
2007; MARTINS et al., 2009), sendo esta última abordada
nesta pesquisa.
Figura 1 - Representação do processo de seleção de indivíduos
resistentes por aplicação de inseticidas.

Fonte: Adaptado de Valle, Bellinato e Martins (2015).
Heiminhway et al. (2004) afirmam que a redução da
sensibilidade do sítio alvo do inseticida é causada por pontuais
mutações não sinônimas no gene codificante da molécula alvo
e isso induz à atenuação de sua afinidade com o inseticida.
No caso dos inseticidas mais utilizados do âmbito
doméstico, os piretróides, a atenuação da afinidade causada
pela redução da sensibilidade do sítio alvo do inseticida
refletirá na knockdown resistence (kdr), ou seja, uma
resistência ao efeito knockdown (DABIRÉ et al., 2009;
HEIMINHWAY et al., 2004).
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Para tanto desenvolvemos essa pesquisa com a
finalidade de identificar os hábitos de controle de Aedes
aegypti pela população de Roraima e avaliar a relação da
resistência a inseticidas com o seu uso indiscriminado pela
população.
2. MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo que possui como trajetória
metodológica a abordagem quali-quantitativa de desenho
descritivo. De acordo com Gil (2017), a abordagem
quantitativa é caracterizada pela formulação de hipóteses,
assim como pela coleta de dados a partir de instrumentos
padronizados que viabilizam a formulação de resultados
estatísticos. O método descritivo tem por objetivo caracterizar
uma população específica ou algum fenômeno (GIL, 2017).

LOCAL DO ESTUDO
A pesquisa foi desenvolvida nos bairros do município de
Boa Vista, capital do estado de Roraima, tendo por base o
mapeamento realizado pelo 1º LIRAa (Levantamento Rápido
do Índice de Infestação por Aedes aegypti) de 2020.
Apesar do 1º LIRAa de 2020 do município ter sido
realizado em 54 bairros, a presente pesquisa abrangeu 42
destes, os quais foram divididos entre três zonas - verde,
amarela e vermelha (Figura 2), seguindo a classificação de
risco inicialmente mencionada. É importante ressaltar que a
não abrangência de todos os bairros por esta pesquisa ocorreu
devido ao método de aleatoriedade, o que levou a ausência de
respostas de moradores de alguns bairros.
Figura 2 - Mapa do município de Boa Vista dividido por
zonas de infestação por Aedes aegypti segundo o 1º LIRAa
de 2020.

Fonte: Autores

POPULAÇÃO E AMOSTRA
Ao total 320 respostas do questionário foram obtidas
e destas, 27 foram invalidadas e descartadas por duplicação,
preenchimento incompleto e/ou pelo bairro do morador não
estar inserido no 1º LIRAa de 2020. Portando a amostra do
estudo foi composta por 293 moradores de 42 bairros de Boa
Vista - RR. A zona verde é constituída por 22 bairros onde
foram obtidas 170 respostas. Na amarela, 121 moradores de

19 bairros diferentes responderam ao questionário, enquanto
na zona vermelha foram registradas apenas 2 repostas do
único bairro de risco.
A pequena amostra da zona vermelha está
relacionada a cronologia dos acontecimentos. Devido a
pandemia causada pelo novo coronavírus a aplicação dos
questionários aconteceu antes da possibilidade de acesso ao 1ª
LIRAa de 2020.
Definiram-se moradores boa-vistenses acima de 18
anos, brasileiros como critério de inclusão e estrangeiros e
indígenas como critério de exclusão.

PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS
A coleta de dados que subsidiou o estudo ocorreu
entre 28 de maio de 2020 à 30 de junho de 2020 e foi
contemplada através de um questionário estruturado. Os
participantes colaboraram de maneira voluntária com base nos
critérios de inclusão e exclusão previamente citados. Aos
moradores que desejaram participar do questionário foi
apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).
O questionário (APÊNDICE A) foi desenvolvido a
partir dos resultados dos trabalhos de Diela et al., (2003) e
Oliveira et al., (2015) que discursam sobre a mesma temática.
O instrumento foi elaborado em torno de três pilares: a
constituição do perfil da população (perfil socioeconômico e
saneamento básico), os conhecimentos adquiridos acerca das
medidas de combate ao mosquito e o padrão de uso de
inseticida doméstico.
Devido à pandemia do novo Coronavírus (SARSCoV-2) os questionários foram aplicados à distância em uma
plataforma online como forma de garantir a segurança da
pesquisadora e dos entrevistados. As perguntas foram
inseridas no google forms e configuradas a partir das
ferramentas disponibilizadas pela própria plataforma de modo
com que o fluxo do questionário se tornasse intuitivo para o
respondente e que suas respostas não sofressem influência da
pesquisadora.
Este questionário foi disseminado na internet através
de um link, possibilitando o compartilhamento do endereço
virtual nas diversas mídias sociais como o intasgram e o
whatsapp na tentativa de abranger um maior público tendo em
vista os obstáculos gerados pelo isolamento social. Foi
realizado um pré-teste com o objetivo de avaliar e validar o
questionário elaborado em uma pequena população (5
pessoas) de escolha da pesquisadora com características
semelhantes ao público-alvo. Essa amostra não fez parte do
resultado da pesquisa.

ANÁLISE DE DADOS
Os dados coletados através do questionário foram
exportados em formato de tabela através do programa
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Microsoft Excel, onde então sofreram uma pré-análise na qual
foram selecionadas respostas válidas segundo os critérios de
inclusão.
Após a pré-análise, os dados foram reorganizados de
acordo com as zonas e agrupados por bairros para melhor
exploração do material. Na fase de tratamento dos resultados,
as respostas obtidas foram codificadas em números para que
a interpretação fosse mais acurada através da porcentagem. É
importante ressaltar que o material proveniente das perguntas
abertas foi analisado através da repetição dos termos, de
maneira que também refletissem em números no momento da
interpretação dos dados.

ASPECTOS LEGAIS E ÉTICOS
A participação de todos os sujeitos do estudo foi anônima
e voluntária, de acordo com a legislação vigente relacionada à
pesquisa com seres humanos. Este estudo foi submetido e
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de Roraima com o número de parecer 4.054.290.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1 - Caracterização socioeconômica dos moradores de
Boa Vista distribuídos por zonas de infestação por Aedes
aegypti.
Zona Verde
Variável

Zona
Amarela

n170
Feminino
Masculino
Não
alfabetizado
Ensino
Fundamental
Ensino
Médio
incompleto
Ensino
Médio
completo
Ensino
superior
incompleto
Ensino
superior
completo
1a3
moradores
4a6
moradores
Acima de 6
moradores

123
47
0

n121
%
SEXO
72,35 83 68,60
27,65 38 31,40
ESCOLARIDADE
0
0
0

Zona
Vermelha

%

Total Geral

n-

n-

2

%

293

%

2
0

100
0

208
85

70,99
29,01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1,18

2

1,65

0

0

4

1,37

21

12,35

11

9,09

0

0

32

10,92

68

40,00

60

49,59

1

50

129

44,03

79

46,47

48

39,67

1

50

128

43,69

MORADORES POR RESIDÊNCIA
66
38,82 60 49,59
1
50

127

43,34

A pesquisa foi realizada com 293 moradores do
97
57,06 55 45,45
1
50
153 52,22
município de Boa Vista dos quais 70,99% (n=208) foi
representada por mulheres. Com relação a escolaridade,
7
4,12
6
4,96
0
0
13
4,44
diferentemente dos resultados obtidos na pesquisa de Oliveira
RENDA FAMILIAR
et al. (2015), o alto nível de escolaridade foi predominante,
Nenhuma
1
0,59
1
0,83
0
0
2
0,68
44,03% dos moradores (n=129) possuem ensino superior
renda
incompleto enquanto 43,69% (n=127) já completaram o
Até 1 salário
12
7,06
9
7,44
0
0
21
7,17
mínimo
ensino superior, 10,92% (n=32) concluíram o segundo grau e
De 1 a 3
46
27,06 39 32,23
1
50
86
29,35
apenas 1,37% (n=4) afirmam não terem completado o ensino
salários
médio. A taxa de letristas a-funcionais e de pessoas com
mínimos
apenas o ensino fundamental foi nula. Este dado pode estar
De 3 a 6
48
28,24 40 33,06
0
0
88
30,03
salários
relacionado ao fato de a pesquisa não ter sido realizada por
mínimos
meio de entrevista presencial e sim por questionário, sendo
De 6 a 9
19
11,18 20 16,53
1
50
40
13,65
necessário portanto que o respondente fosse alfabetizado. A
salários
baixa escolaridade também pode ser correlatada com o menor
mínimos
acesso à informação.
Mais de 9
44
25,88 12
9,92
0
0
56
19,11
salários
Em 52,22% (n=153) das residências o número de
mínimos
moradores varia entre 4 a 6. No que diz respeito à renda
familiar, 37,20% (n=109) da amostra é classificado como
Fonte: Autores
baixa renda (recebem até três salários-mínimos por família),
30,03% (n=88) informou receber de 4 a 6 salários-mínimos,
Zona Verde: bairros com IPP < 1%; Zona Amarela: bairros
19,11% (n=56) recebe mais de 9 salários e 13,65% (n=40) de
com IPP de 1% a 3,9%; Zona Vermelha: bairro com IPP >
7 a 9 salários-mínimos.
3,9%.
Dos 293 moradores, 226 (77,13%) habitam em casa 1.
própria, 53 (18,09%) pagam aluguel e 14 (4,78%) moram em
residências cedidas por familiares ou amigos. É válido
Conhecimento da população acerca das medidas de
ressaltar que esta pesquisa foi realizada de maneira aleatória
combate ao mosquito Aedes aegypti
com moradores de bairros com diferentes níveis
socioeconômicos (Tabela 1).
Quando indagados sobre a incidência de dengue,
Zika e chikungunya no último ano nos ocupantes da
residência, a expressão dos resultados obtidos acompanhou a
delimitação das zonas do 1º LIRAa de Boa Vista. Na zona
verde, que possui o índice de infestação predial (IPP) menor
que 1%, foi onde ocorreu o menor número de casos de
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arboviroses no último ano. Os participantes puderam marcar
mais de uma alternativa (Figura 3).
Figura 3 – Casos de arboviroses segundo os moradores de Boa
Vista divididos por zonas de infestação por Aedes aegypti.

Fonte: Hayd et al., (2020).
No cenário da Atenção Básica existe um importante
personagem que atua como um educador em saúde: o agente
comunitário de saúde (ACS). É ele quem possui maior contato
com o morador do território através das visitas domiciliares e
é um importante meio de divulgação de informações. Da
mesma maneira, o agente de combate às endemias (ACE)
trabalha em contato direto com a população e de forma
integrada com as equipes da Estratégia Saúde da Família
(ESF). Por essa razão, foi questionado aos moradores se o
ACS e o ACE já haviam realizado visitas domiciliares (Figura
5) e quais orientações de prevenção de arboviroses haviam
sido dadas.
Figura 5 – Porcentagem dos moradores de Boa Vista que já
receberam visita do ACS ou ACE dividido por zonas de
infestação de Aedes aegypti.
Sim

Não
100,00%

Fonte: Autores: Zona Verde (n=178); Zona Amarela (n=136);
Zona Vermelha (n=3).
No cenário nacional esta resistência vem sendo
estudada e quantificada ao longo da última década. Os alelos
kdr, que conferem resistência a piretróides, estão distribuídos
de forma regionalizada no país, sendo o NaVR1 presente em
todos os estados avaliados e o NaVR2 ausente ou com
frequência abaixo de 5% nas localidades mais ao norte do
país. O estado de Roraima é exceção, pois Boa Vista
apresenta alta frequência do alelo NaVR2, sugerindo que as
populações de Ae. aegypti desta localidade tenha origem
diferenciada a das demais da região Norte/Nordeste do país
(LINSS et al., 2014).
Hayd et al., (2020) constatou a ausência do haplótipo
S do tipo selvagem (1016 Val+ + 1534 Phe+) nas populações
de Ae. aegypti de Roraima. Os alelos kdr, que estão entre os
principais mecanismos de resistência a piretroides, estão
parcialmente fixados nas populações de Roraima, justificando
os níveis de resistência a estes compostos (Figura 4).
Figura 4 - Frequência genotípica kdr em populações de Aedes
aegypti de quatro localidades do estado de Roraima. Coletas
do ano de 2018.

77,69%
65,29%
34,71%
22,31%
0,00%
Zona Verde

Zona Amarela

Zona Vermelha

Fonte: Autores
Zona Verde: bairros com IPP < 1%; Zona Amarela: bairros
com IPP de 1% a 3,9%; Zona Vermelha: bairro com IPP >
3,9%.
Na zona verde 34,71% (n=59) não receberam visitas,
21,76% (n=37) receberam visitas do ACS, 15,29% (n=26) do
ACE e 28,24% (n=48) de ambos. Na zona amarela 22,31%
(n=27) não receberam visitas, 23,14% (n=28) receberam
visitas do ACS, 23,97% (n=29) do ACE e 38,02% (n=46) de
ambos. E por fim na zona vermelha 50% (n=1) dos moradores
afirmam terem recebido visitas do ACS e 50% (n=1)
receberam tanto visita do ACS como do ACE. Desta forma é
possível verificar através do gráfico a aumento da intensidade
das ações nas zonas de mais risco de infestação.
Dos 111 moradores da zona verde que receberam a
visita do ACS e/ou ACE apenas 9 (8,11%) afirmam que não
receberam orientações quanto as arboviroses. Na zona
amarela 9 (8,74%) dos 103 moradores também afirmam não
terem recebido nenhuma orientação na visita domiciliar. E na
zona vermelha, 100% (n=2) dos moradores respondentes
dizem ter recebido orientações quanto aos cuidados e
prevenção das arboviroses.
Ao total, 216 residentes receberam algum tipo de
instrução que contribuísse para o combate ao mosquito Aedes
aegypti. A Figura 6 ilustra as orientações absorvidas de
maneira geral pela população da amostra. Os moradores
puderam marcar mais de uma alternativa.
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Figura 6 - Orientações repassadas pelos ACS/ACE aos
moradores de Boa Vista quanto à prevenção das arboviroses
(n=327).
48

Sintomas das arbovirores
Informações acerca do ciclo da
dengue

33

Medidas de combate aos
criadouros de mosquitos
Forma de transmissão das
arbovirores

183
63

Tabela 2 - Insetos que mais incomodam os moradores de Boa
Vista divididos por zonas de infestação de Aedes aegypti.
Zona
Zona
Zona
Total
Variável
Verde
Amarela
Vermelha
Geral
n-170
n-121
n-2
n-293
Mosca
Mosquito
Formiga
Barata
Cupim
Nenhum

79
43
39
9
0
0

55
28
29
6
1
2

1
1
0
0
0
0

134
72
68
15
1
2

Fonte: Autores

De acordo com as respostas obtidas através do
questionário, 183 moradores têm conhecimento sobre as
medidas de combate aos criadouros de mosquitos, 63 dizem
também conhecer a forma de transmissão das arboviroses,
porém apenas 33 obtiveram informações acerca do ciclo da
dengue. Por fim, dos 293 moradores, 48 afirmam saber sobre
os sintomas das arboviroses.
Apesar das orientações recebidas pela equipe de
saúde, na zona verde apenas 10 moradores do 111 que
receberam visitas dos ACE e/ou ACS afirmam ter recebido
orientações quanto ao manuseio dos inseticidas. Na zona
amarela esse baixo quantitativo também se repete, de 94
moradores que receberam visitas dos ACE e/ou ACS apenas
9 receberam alguma instrução relacionada ao uso de
inseticida. Não obstante nenhum morador da zona vermelha
recebeu qualquer orientação sobre o manuseio dos inseticidas
domésticos.
O ruído na comunicação de risco intermediada pelos
agentes (ACS e ACE) pode estar relacionada as dificuldades
enfrentadas, tais como: barreiras com a comunidade, falta de
insumos e materiais básicos e desvalorização profissional.
Para uma maior eficácia das ações dos ACSs e ACEs é
imprescindível que ocorram de forma contínua e que a
população reconheça a relevância desse trabalho e adira às
recomendações recebidas (BRITO, 2018).
Perfil do uso de inseticida doméstico
Numa perspectiva geral, os três insetos que mais
incomodam os moradores são: mosca (n=135), mosquito
(n=72) e formiga (n=68). É importante ressaltar que o período
chuvoso é uma variável que poderia influenciar o resultado
dessa pergunta (Tabela 2).

Fonte: Autores (2020)
Zona Verde: bairros com IPP < 1%; Zona Amarela: bairros
com IPP de 1% a 3,9%; Zona Vermelha: bairro com IPP >
3,9%.
Quanto ao uso de inseticida (Figura 7) 61,76% dos
habitantes da zona verde (n=105) responderam que usam no
domicílio e 38,24% (n=65) não utilizam nenhum tipo de
inseticida. Na zona amarela o percentual que residentes que
utilizam inseticidas é de 64,46% (n=78) e o que não usam é
de 35,54% (n=43). Na zona vermelha (n=2) há uma divisão
igualitária entre os que adotam medidas de combate químicas
e os que não adotam.

Figura 7 - Uso de inseticida doméstico pelos moradores
divididos por zonas de infestação por Aedes aegypti em Boa
Vista, Roraima.
Sim

Não

64,46%

61,76%

50,00% 50,00%
38,24%

Zona Verde

35,54%

Zona Amarela

Zona Vermelha

Fonte: Autores
Em relação a frequência de aplicação, 61 moradores
boa-vistenses que utilizam inseticidas disseram usar
diariamente em sua residência. Ao analisarmos através da
ótica de zonas, esse dado se revela em 34,29% dos moradores
(n=36) na zona verde e 32,05% na zona amarela (n=25). 43
moradores aplicam inseticidas uma vez por semana, destes 21
(20%) são oriundos da zona verde e 22 (28,21%) da zona
amarela. A aplicação quinzenal acontece na casa de 9
respondentes, sendo 7 (6,67%) destes da zona verde e 2
(2,56%) da zona amarela. O percentual geral de utilização de
inseticidas mensalmente é de 7,52% (n=14), englobando 6
habitantes da zona verde, 7 da amarela e 1 morador da zona
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vermelha. Por outro lado, 59 (31,72%) responderam que
realizam a aplicação de inseticidas apenas quando há insetos,
portanto, com uma frequência inespecífica (Figura 8).

Diariame
nte
Zona Verde

34,29%

29,49%

8,97%

5,70%

2,56%

6,67%

28,21%

20,00%

34,29%

32,05%

Figura 8 - Frequência do uso de inseticidas pelos moradores
de Boa Vista dividido por zonas de infestação por Aedes
aegypti (verde n=105 e amarela n=78).
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há
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34,29%

20,00%

6,67%

5,70%

34,29%

Zona Amarela 32,05%

28,21%

2,56%
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Zona Amarela

Fonte: Autores
Zona Verde: bairros com IPP < 1%; Zona Amarela: bairros
com IPP de 1% a 3,9%; Zona Vermelha: bairro com IPP >
3,9%.

México onde o inseticida da marca Baygon foi o mais
utilizado (41,9%) seguido do Raid (35,8%).
É destacável que os inseticidas supracitados pertencem
a classe de piretroides e que os resultados de Gray et al.,
(2018) evidenciam que o uso excessivo desses inseticidas
poderá induzir a seleção natural de Aedes aegypti com
mutação kdr, ou seja, selecionando mosquitos resistentes e
eliminando os indivíduos selvagens da população em estudo.
Essa seleção gerou um impacto negativo levando uma redução
de cerca de 50% da eficácia dos inseticidas aerossóis em
Merida.
Quando indagados sobre o local onde obtêm
informações para a compra do produto (Figura 9), 73
moradores afirmam que a internet é o principal local de
pesquisa seguido da televisão e rádio (n=66). É possível
verificar que a indicação de amigos, vizinho e familiares tem
um grande peso na decisão de comprar (n=63) assim como a
indicação do vendedor. Apesar do perfil educacional desta
população ser de alto nível, apenas 9 moradores dizem obter
informações através de escolas e universidade.
Figura 9 – Principais locais relatados pelos moradores onde se
obtêm informações sobre inseticidas na cidade de Boa Vista,
Roraima.
73
66

Os nomes comerciais dos inseticidas mais usados por
essa população conforme os dados apresentados na Tabela 3.
Os participantes puderam marcar mais de uma alternativa o
que justifica o número da amostra de 217. Os inseticidas
domésticos mais utilizados pelos moradores são
respectivamente: Baygon, SBP, Raid e Mortein. Outros
inseticidas como Agita, Bico Doce, Detefon, Extremix,
Repelex, DTX, Mosquitex, Optigard, Klerat, Citromax,
Kaotrine, Criolina, Bayer, Jimo gás, Sentinela, Newtrine,
Botox, Provado, Citronela, Strike e soluções caseiras não
especificadas também foram citados pelos moradores. As
formas de apresentação dos inseticidas mais utilizadas nas
residências foram os aerossóis.

Tabela 3 – Nome comercial dos principais inseticidas
domésticos utilizados pelos moradores de Boa Vista, Roraima
(n=217).
Variável
Total Geral
Percentual
1

Baygon

2

SBP

3

Raid

4 Mortein
Fonte: Autores

92

42,40%

51

23,50%

21

9,68%

6

2,76%

Resultados semelhantes foram encontrados na
pesquisa de Gray et al., (2018) realizada em Mérida, no

63

47

13

9

9

Fonte: Autores
Um estudo realizado por Castro e Rozemberg (2015)
avaliou as peças publicitárias das marcas Baygon, SBP e
Mortein e concluiu que a utilização de mensagens e jargões
que minimizem e ocultem os riscos do inseticida é prática
comum entre elas. Da mesma forma o apelo aos símbolos de
modernidade, cientificidade, proteção ao meio ambiente e um
estilo de vida saudável o que consequentemente pode levar a
uma elevada frequência do uso de inseticida causando
impactos ambientais, maior risco de intoxicação e aumento da
resistência dos insetos ao uso do produto.
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Dos 189 moradores que utilizam inseticidas, 165
(87%) alegam comprar no supermercado, 23 pessoas
adquirem em agropecuária e apenas uma em farmácias
(Figura 10). Produtos como inseticidas são facilmente
encontrados em grandes supermercados como também nas
mercearias dos bairros (NEVES, 2012). Nas prateleiras do
supermercado, a variedade de marcas e apresentações do
inseticida como em pasta, em líquido, aerossol e até elétricos
somada à disseminação na mídia de que são produtos
protetores da saúde, com baixa toxicidade e sinônimo de
limpeza, atraem o consumidor (AUGUSTO; CARNEIRO;
MARTINS, 2005).
Figura 10 – Principais local de compra de inseticidas dos
moradores de Boa Vista, Roraima.
Supermercado

12%
1%

Agropecuária

87%
Farmácia

Fonte: Autores
Dos moradores que relatam usar inseticidas
domésticos, 79 disseram ler o rótulo antes da aplicação do
produto. Desses 79, 52 respondentes são oriundos da zona
verde que em contra partida são os que mais utilizam o
inseticida diariamente. A maior parte dos moradores (n=105)
não leem os rótulos desses produtos. Esse dado difere do
estudo de Oliveira et al. (2015) onde a maioria (54%) afirmou
ter o hábito de ler os rótulos antes da aplicação do inseticida.
Quando indagados sobre o motivo pelo qual não liam os
rótulos muitos responderam que a utilização do inseticida
doméstico faz parte do senso comum, portanto não sentiam a
necessidade ou interesse de mais instruções.
Portanto, verificamos que a população desconhece a
relação entre o uso indiscriminado de inseticidas e o aumento
da resistência em Ae. aegypti.

4. CONCLUSÃO
Identificaram-se discursos que apontavam o senso
comum e a falta de interesse como as principais justificavas
da não leitura dos rótulos dos inseticidas. Um dado que chama
atenção é a frequência de aplicação do inseticida. Na zona
verde, que não é classificada como área de risco pois seu
índice de infestação por Aedes aegypti é o menor da cidade,
uma parte considerável dos moradores aplica diariamente ou
semanalmente os produtos químicos a base de piretróide
contra o Aedes. O que entra em discordância com a indução
de que onde tem menos mosquitos deveria ter uma baixa
frequência de aplicação. Com o resultado da pesquisa de Hayd

et al. (2020) onde foi comprovado que as populações de Aedes
do estado de Roraima possuem resistência à piretroides e à
organofosforados, é possível atestar que alta frequência de
aplicação de inseticidas domésticos se deve a esta resistência
do mosquitos, necessitando assim de uma dose maior do
composto químico para causar o efeito esperado: a morte.
O fato de a população ter uma alta escolaridade e cerca
de dois terços do total da amostra afirmarem ter tido acesso a
algum tipo de orientação quanto as arboviroses e medidas de
controle aos criadouros de mosquitos nos leva a pensar que o
controle químico não seria a primeira opção desses moradores
como acontece atualmente.
Em virtude disso, é imprescindível destacar que a
obtenção de conhecimento não converge em mudanças de
comportamento, visto que os conhecimentos dos moradores
não se convertem em medidas de controle mecânico e práticas
preventivas apropriadas.
O controle químico não é um assunto amplamente
discutido fora de seu nicho e devido às propagandas
disseminadas nas mídias sociais e a fácil aquisição nas
prateleiras dos supermercados e agropecuárias, ainda pode ser
associado como não prejudicial à saúde e ao meio ambiente.
Tendo em vista os aspectos observados, o presente
estudo ilumina a importância de uma nova estratégia de
sensibilização da população quanto aos danos que os
inseticidas podem causar tanto para as pessoas e animais como
o dano ambiental.
De igual maneira, é necessário que se realizem
campanhas que abordem a resistência ao inseticida em uma
linguagem fácil que proporcionem entendimento a todos
sobre essa temática bem como uma capacitação aos
profissionais ACS e ACE para que estas orientações possam
estar incluídas em sua abordagem.
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APÊNDICE A
PERFIL SOCIOECONÔMICO
Em qual bairro você reside (Boa Vista – RR)?
__________________________________________
Sexo
( ) Feminino
( ) Masculino
Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você,
quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal?
( ) Nenhuma renda
( ) Até 1 salário mínimo (até R$ 998,00)
( ) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 998,01 até R$ 2.994,00)
( ) De 4 a 6 salários mínimos (de R$ 2994,01 até R$ 5.988,00)
( ) De 7 a 9 salários mínimos (de R$ 5.988,01 até
R$ 8.982,00)
( ) Mais de 9 salários mínimos (mais de R$ 8.982,00)
Qual o seu nível de escolaridade?
( ) Não alfabetizado
( ) Ensino Fundamental - 2º ao 5º ano (antigo primário)
( ) Ensino Fundamental - 6º ao 9º ano (antigo primário)
( ) Ensino Médio incompleto (antigo 2º grau)
( ) Ensino Médio completo (antigo 2º grau)
( ) Ensino superior incompleto
( ) Ensino superior completo
Quantos moradores habitam nesta residência (incluindo filhos,
irmãos, parentes e amigos)?
______________________________________________________
Esta casa é...
( ) Própria
( ) Alugada
( ) Cedida

OUTRAS INFORMAÇÕES
Nesta residência, já houve casos de algumas das arboviroses abaixo
no último ano?
( ) Dengue
( ) Zika
( ) Chikungunya
( ) Outros: ______________________________
Você já recebeu/recebe visita do Agente Comunitário de Saúde
(ACS) e/ou do Agente de Combate a Endemias (ACE)?
( ) Sim, apenas do ACS
( ) Sim , apenas do ACE
( ) Sim, de ambos
( ) Não
Durante a visita do ACS/ACE você foi orientado dos cuidados para
a prevenção de doenças como a dengue, Zika e chikungunya?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, quais das orientações abaixo foram recebidas?
( ) Forma de transmissão das arboviroses (dengue, Zika e
chikungunya e outros)
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( ) Medidas de combate aos criadouros de mosquitos (pneus, tampas,
caixa d’água)
( ) Informações acerca do ciclo da dengue
( ) Sintomas das arboviroses (dengue, Zika e chikungunya e outros)
( ) Outros:________________________________________

( ) Farmácia
( ) Outros: __________________________
Qual o local de armazenamento do inseticida?
( ) Área de serviço
( ) Lavanderia
( ) Cozinha
( ) Despensa
( ) Quarto
( ) Banheiro
( ) Outros: ______________________

Durante a visita do ACS/ACE você foi orientado dos cuidados com
o uso de inseticida domésticos?
( ) Sim
( ) Não
SANEAMENTO BÁSICO
Há abastecimento de água tratada?
( ) Sim
( ) Não

Você tem alguma estratégia de cuidado ao manusear o inseticida?
( ) Sim
( ) Não

Há sistema de coleta de esgoto?
( ) Sim
( ) Não

Qual tipo de cuidado você tem?
______________________________________________________

Há coleta de lixo?
( ) Sim
( ) Não
USO DE INSETICIDAS
Qual inseto lhe causa mais incômodo?
( ) Formiga
( ) Mosquito
( ) Mosca
( ) Outros: __________________________________
Você utiliza algum inseticida para o controle de mosquitos e
pernilongos?
( ) Sim
( ) Não
Qual o nome comercial do principal inseticida utilizado atualmente?
________________________________________________
Qual tipo de inseticida?
( ) Aerossol
( ) Espiral
( ) Solução vaporizadora
( ) Isca
( ) Pastilha para vaporizador elétrico
( ) Solução para aparelho elétrico
( ) Repelente para pele
( ) Fumigador
( ) Outros: _____________________________________
Com qual frequência você utiliza inseticidas?
( ) Diariamente
( ) Uma vez por semana
( ) Quinzenalmente
( ) Mensalmente
( ) Apenas quando há inseticidas
( ) Outros: _____________________________
Você tem o hábito de ler os rótulos para conhecer os componentes e
os cuidados no uso do produto?
( ) Sim
( ) Não
Se não, por quê?______________________________
Qual a forma que você tomou conhecimento dos inseticidas?
( ) Jornal
( ) Televisão
( ) Internet
( ) Indicação de amigos ou familiares
( ) Outros: _____________________________

Qual o seu local de compra de inseticidas?
( ) Supermercado

Você utiliza algum tipo de Equipamento de Proteção Individual
(EPI) ao manusear o inseticida? Se sim, qual(is)?
( ) Luvas
( ) Máscaras
( ) Avental
( ) Boné
( ) Óculos
( ) Macacão
( ) Outros
( ) Não utilizo nenhum EPI
Qual das alternativas atóxicas de proteção contra insetos abaixo você
utiliza?
( ) Ventilador
( ) Telas (janela)
( ) Mosquiteiros
( ) Outros:_________ __________________________
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Abstract In this article, we explain the meaning of dark matter and dark energy in the Universe. We also describe how these constituents
of matter were discovered and what we know about their properties.
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1. INTRODUÇÃO
A matéria que conhecemos, aquela que constitui as coisas
ao nosso redor, é formada por partículas como o elétron, o
próton e o nêutron. De fato, o próton e o nêutron contribuem
mais para a massa de uma pessoa ou de um objeto, devido
serem mais pesados que o elétron. Os prótons e os nêutrons
são partículas chamadas de bárions (partículas subatômicas
compostas por três quarks, e que interagem por meio da força
nuclear forte). Por este motivo, a matéria comum que
conhecemos é chamada de matéria bariônica [1].
Seria razoável supor que todas as coisas fossem
constituídas pela matéria usual, ou seja, pela matéria visível
no Universo, mas com o avanço da Cosmologia no século
passado e no princípio desse século, a mesma trouxe
revelações extraordinárias: os bárions contribuem com apenas
4% do total da matéria do Universo (ver Figura 1).

Figura 1: A distribuição da matéria escura, energia escura e
matéria visível no Universo. Fonte: Referência [2].
A maior parte da matéria vem de duas componentes
misteriosas, que foram chamadas de matéria escura e energia
escura [1, 2].
2. AS EVIDÊNCIAS DA MATÉRIA ESCURA
As estrelas e toda a matéria (poeira cósmica e gás) dentro
de uma galáxia orbitam em torno do centro da galáxia devido
à atração gravitacional da matéria nela existente. Dessa forma,
estudando o movimento das estrelas, juntamente com poeira e
gás, se pode saber a quantidade de matéria existente em uma
galáxia. Surpreendentemente, o que se observa, é que a
velocidade das estrelas e do meio interestelar dentro das
galáxias é muito maior do que a esperada pela matéria
luminosa existente nelas. Isso significa que deve ter mais
matéria nas galáxias do que aquela que é observada pela sua
radiação. A essa massa que não podemos detectar em
nenhuma faixa do espectro eletromagnético, chamamos de
matéria escura [3].
A primeira evidência para a existência da matéria escura
foi obtida pelo astrônomo suíço Fritz Zwicky (1898-1974), na
década de 30, estudando aglomerados de galáxias. Através da
análise dos aglomerados de Virgo e de Coma, ele estimou a
massa pelo movimento das galáxias que deles faziam parte,
verificando que suas massas eram muito maiores do que a
massa somada das galáxias e do gás quente que permeiam os
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aglomerados [3]. Ele encontrou que a massa desses
aglomerados era 400 vezes maior que a que se poderia atribuir
às estrelas que eles continham. E, assim, ele afirmou que havia
muito mais massa em aglomerados do que se podia atribuir à
matéria conhecida [1].
Outra evidência da matéria escura veio com a astrônoma
americana Vera Rubin (1928-2016) através da medida da
velocidade de rotação das galáxias. Ela estudou a galáxia
Andrômeda (vizinha da Via Láctea), com a ajuda de seu
colega, também astrônomo americano, Kent Ford (1931- ).
Eles conseguiram observar que as estrelas mais externas da
galáxia giravam com a mesma velocidade das centrais [4].
Essa observação contraria as leis da física que afirmam que o
material no centro, devido à maior concentração de estrelas,
poeira e gás, deveria se mover mais rapidamente do que o
material da borda, onde se tem menos matéria. A explicação
para o movimento ser o mesmo, é a existência de um halo de
matéria escura ao redor da galáxia, que espalha a massa e por
isso a taxa é a mesma (ver Figura 2) [5]. Eles, assim,
comprovaram a existência da matéria escura que, apesar de
ser invisível, influenciava no movimento das estrelas com sua
força gravitacional [4].

evolução da estrutura em grande escala depende tanto da
quantidade como do tipo de matéria escura. Simulações em
supercomputadores permitem estudar, por exemplo, como o
número e a riqueza dos aglomerados de galáxias evoluem com
o tempo.
Verifica-se que, dependendo do tipo de matéria escura, o
cenário é completamente diferente. Se a matéria escura for
quente (isto é, constituída por partículas relativísticas no
momento de sua formação), grupos e aglomerados se formam
por fragmentação de superaglomerados; galáxias se formam
por fragmentação dos grupos e aglomerados, e assim por
diante. No entanto, no caso da matéria escura fria (constituída
por partículas não-relativísticas no momento de sua
formação), o cenário é o oposto: as primeiras estruturas que
se formaram tinham massas subgalácticas e as estruturas –
galáxias, grupos e aglomerados – crescem por captura e
agregação de estruturas menores. Esse último cenário é o
favorecido pelas observações astronômicas atuais [1].
O confronto entre a teoria de formação de estruturas num
universo dominado por matéria escura e as observações do
universo em grandes escalas parece favorecer um cenário de
matéria escura fria. Mas não sabemos muito mais do que isso.
Partículas hipotéticas, sugeridas pela física de partícu-las
(preditas pela supersimetria), são os candidatos mais
discutidos para a matéria escura fria, em particular os WIMPs
(da sigla em inglês para partículas massivas que interagem
fracamente). Um exemplo é a partícula denominada
neutralino, que teria massa entre 50 e 500 vezes a do próton.
Espera-se que tanto a observação astronômica quanto a
detecção direta em laboratório venham descobrir a natureza
desta componente ainda obscura de nosso universo [1].
4. A PREDIÇÃO DA ENERGIA ESCURA

Figura 2: Concepção artística representando uma galáxia no
centro e toda a matéria escura existente em torno dela (parte
escura). Fonte: Referência [2].
3. A NATUREZA DA MATÉRIA ESCURA
É difícil imaginar como poderíamos deixar de detectar a
maioria da matéria se ela possuísse as mesmas propriedades
da matéria conhecida. Assim, estamos supondo que a matéria
escura não seja bariônica. A matéria bariônica pode tanto
emitir quanto absorver radiação. Enquanto que, a matéria
escura parece nem emitir nem absorver a luz, sendo detectável
apenas por seus efeitos gravitacionais [1].
Mas se a matéria escura não pode ser constituída pelos
bárions, de que então ela é formada? Enormes esforços têm
sido aplicados às tentativas de detecção direta da matéria
escura em laboratório, sem sucesso até o momento. Existe a
possibilidade de que o acelerador de partículas LHC (Large
Hadron Collider) ajude a apontar candidatos. Por outro lado,
a astrofísica, pela observação da estrutura em grandes escalas,
pode pôr vínculos sobre a natureza da matéria escura. A

Um dos grandes sucessos da Cosmologia é que ela explica
a expansão do universo [descoberta atribuída ao astrônomo
americano Edwin Hubble (1889-1953)]. O responsável por
isso é a gravitação. Essa interação física se manifesta como
uma atração entre corpos massivos e, por isso, era de se
esperar que a expansão fosse desacelerada. Mas ela está se
acelerando! A explicação para isso é a chamada energia escura
[1].
A proposta de uma energia escura no universo precedeu
sua descoberta. Um dos componentes da teoria do Big Bang é
a inflação. O universo, logo no começo de sua existência, teria
passado por uma breve fase de expansão muito acelerada. Isso
explica porque o universo é tão homogêneo e isotrópico em
grandes escalas. Mas uma consequência dessa tremenda
expansão inflacionária é que o universo atual tem que ter
curvatura nula.
Note que a gravitação é entendida, no âmbito da Teoria da
Relatividade Geral, não como uma força, mas como uma
manifestação da curvatura do espaço produzida por corpos
com massa e/ou energia. A curvatura depende da quantidade
de matéria e energia. Costuma-se quantificar a quantidade de
uma dada componente no universo com o parâmetro de
densidade, Ω. Para um universo de curvatura nula (universo
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plano), Ω = 1, e para universos de curvatura negativa ou
positiva ele é menor e maior que 1, respectivamente [1].
No final dos anos 80, os estudos de aglomerados de
galáxias já mostravam que a quantidade de matéria (escura)
era ΩM ≈ 0.2–0.3, bem menor que o necessário para se ter a
curvatura nula prevista pela inflação. Isso levou, então, ao
ressurgimento da constante cosmológica da Teoria da
Relatividade Geral de Albert Einstein.
A constante cosmológica surge, pela primeira vez, em
1917, quando Einstein apresenta seu modelo cosmológico,
baseado na Teoria da Relatividade Geral. No que se sabia
sobre o universo naquela época: a expansão do universo ainda
não era conhecida. Mas as equações da Relatividade Geral
persistiam em dar soluções com o universo em expansão ou
em contração. Então, Einstein, para obter um universo
estático, consistente com as observações astronômicas da
época, introduz a constante cosmológica, usualmente
designada pela letra grega Λ. Essa constante age como uma
“antigravidade”, equilibrando a gravitação, e assim, permitiu
que Einstein obtivesse um modelo de universo estático. Mais
tarde, após a descoberta da expansão do universo, Einstein iria
considerar a introdução da constante cosmológica como sendo
o maior erro da sua vida.
5. A DESCOBERTA DA ENERGIA ESCURA
Em 1998, com a observação de supernovas tipo Ia (SN Ia)
em galáxias distantes, mostrou que o universo está
expandindo a uma taxa acelerada: quanto mais o tempo passa,
mais rápido as galáxias se afastam umas das outras [2]. Essas
supernovas são imensas explosões estelares que, de tão
luminosas, podem ser observadas a grandes distâncias. Elas
são velas padrão: medindo-se sua luminosidade máxima,
pode-se determinar sua distância. Foi a análise da relação
entre a distância e o redshift (desvio para o vermelho devido
à expansão do espaço em si, isto é, o comprimento de onda
aumenta diretamente como resultado da expansão do espaço)
desses objetos que mostrou que as distâncias das SN Ia eram
maiores que o esperado pelo seu redshift.
Isso pode ser explicado se o universo estiver se acelerando
devido a uma constante cosmológica. Atuando como um tipo
de “antigravidade” (na verdade, um fluido de forte pressão
negativa), ela pode produzir uma aceleração no universo. A
quantidade de energia associada à constante cosmológica Λ
determina o grau de aceleração. Verificou-se que a quantidade
necessária para explicar as distâncias das supernovas Ia, ΩΛ ≈
0.7–0.8 era exatamente igual à necessária para se ter um
universo plano (isto é, com ΩM + ΩΛ = 1), como exigido pela
inflação [1].
6. A NATUREZA DA ENERGIA ESCURA
A componente responsável pela aceleração do universo é
denominada de energia escura. A constante cosmológica Λ é
um tipo de energia escura. Mas o que é a energia escura? Que
tipo de substância pode exercer o papel de uma antigravidade?
Do ponto de vista da Mecânica Quântica, uma solução
seria supor que a constante cosmológica estaria associada à
energia gravitacional das partículas e antipartículas virtuais

que povoam o vácuo quântico e que, segundo o Princípio de
Incerteza de Heisenberg, estão sendo criadas e aniquiladas o
tempo todo, e que as mesmas não são consideradas como
entidades observáveis, mas que mesmo assim exercem
pressão sobre outras partículas. Este vácuo pode ser descrito
como um fluido de pressão negativa, análogo a uma constante
cosmológica. O problema, é que a densidade prevista para
esse fluido, de 1 massa de Planck (10-5 g) por volume de
Planck (10-99 cm-3), é cerca de 10120 vezes maior que o valor
medido.
Mas a energia escura não precisa ser necessariamente uma
constante, como a constante cosmológica. Ela pode variar
com o tempo e estar associada a um campo físico ainda
desconhecido (às vezes chamado de quintessência). Do ponto
de vista observacional, a grande questão, atualmente, é saber
se a energia escura é consistente com a constante cosmológica
Λ ou varia com o tempo [1].
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta atual é que o universo tenha curvatura nula
dominado por energia escura e matéria escura fria,
representada assim pelo modelo cosmológico ΛCDM
(Lambda-Cold Dark Matter) [6]. Esse modelo explica com
bastante precisão diversas observações astronômicas do
universo, em grandes escalas, como por exemplo, a
abundância dos elementos leves, a radiação cósmica de fundo,
a distribuição das galáxias no espaço, as distâncias das
supernovas, dentre outras. Espera-se que, em algum
momento, as partículas de matéria escura fria sejam detectadas em um experimento como os do acelerador de partículas
LHC ou com detectores em minas profundas ou no espaço.
Agora, quanto à energia escura, a qual é muito mais difícil
de ser estudada, até o momento, apenas as observa-ções da
distribuição de galáxias podem ajudar a esclarecer algumas de
suas propriedades [1].
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