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Editorial
presente edição da Revista Militar de Ciência e Tecnologia, correspondente ao 

segundo trimestre de 2014,abre um amplo leque, no que diz respeito ás áreas 

dos artigos.

Iniciando pela Química, Chagas, Pizarro Borges e Piacsek Borges expõem 

parte de sua pesquisa com a alquilação de isobutano com uma olefina, como 

meio alternativo de obtenção de gasolina de alta octanagem. As conclusões, 

embora parciais, indicaram indicaram uma vantagem significativa para o sistema com alimentação assistida 

por membranas.

Na área de Materiais, com importante interface com a área de Defesa, Bittencourt, Soares e Weber pesqui-

saram o desempenho balístico de uma blindagem comercial produzida com placas de poliaramida (aramida) 

unidas com policloropreno (CR), antes e após exposição à radiação gama, como agente de degradação. Os 

resultados apontam para a confirmação desse efeito, em especial na superfície da fibra de poliaramida.

A seguir, ná área de Sistemas e Computação, Lazarin e Xexéo buscam, com seu artigo, contribuir para a 

evolução das técnicas de Recuperação da Informação aplicadas ao reconhecimento de padrões em cripto-

gramas. Apresentam um método não supervisionado de reconhecimento de padrões para auxiliar na iden-

tificação do algoritmo criptográfico utilizado para cifrar uma mensagem. 

Na área de Eletricidade, Ferreira, Pellanda e Martins propõem um método de ensaio, denominado ensaio 

de polaridade reversa, que reduz a influência de ruídos nas medidas efetuadas. Este ensaio consiste na 

aplicação de sinais de perturbação em contrafase em dois geradores de uma usina multigerador. Esta es-

tratégia concentra a energia do sinal de sondagem apenas nos geradores excitados, cancelando a parcela do 

ruído comum às medidas dos dois geradores, proporcionando maior exatidão na identificação da influência 

do estabilizador no modo de oscilação intraplanta da usina e restringindo ainda mais a interferência no 

sistema como um todo.

Finalmente, na área de Defesa com suporte de Controle, Teixeira Pinto e Pellanda apresenta um projeto 

de controladores para o sistema de controle da propulsão de navios de guerra visando obter um aumento 

da sua eficiência. O método proposto se baseia na aplicação de técnicas de identificação e de controle como 

o preditor de Smith e o escalonamento de ganhos. O objetivo é fazer com que o navio alcance a velocidade 

desejada em um tempo menor e com erro nulo em regime estacionário, além de rejeitar determinadas nterfe-

rências que podem afetar o seu desempenho.

Boa leitura..

A
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RESUMO

A alquilação de isobutano (2-metilpropano) com uma olefina C4 é uma alter-
nativa de processo importante para a produção gasolina de alta octanagem. O al-
quilado é constituído de isoalcanos na faixa de C5 a C12. A alquilação pode ocorrer 
em altas temperaturas sem catalisador, porém os únicos processos de importância 
comercial operam hoje a baixas ou moderadas temperaturas e pressões, usando 
como catalisador ácido sulfúrico (H2SO4) ou ácido fluorídrico (HF). O presente tra-
balho teve como objetivo a avaliação de um reator de alquilação sulfúrica assistido 
por membranas. Mais especificamente, a alimentação da olefina era feita através 
de um feixe de membranas de polipropileno (PP) instalado no reator. Os testes de 
alquilação em reator assistido por membranas PP apresentaram resultados supe-
riores para a fração de interesse (C7-C8). As frações mais pesadas, C9 a C14, apre-
sentaram redução na maioria dos experimentos realizados com membranas PP, 
fornecendo assim um alquilado de melhor qualidade. Os rendimentos em alquilado 
(C5-C12) dos experimentos com membranas PP sempre foram superiores aos ren-
dimentos obtidos nos experimentos realizado sem membranas PP. O alquilado de 
melhor qualidade foi obtido nos experimentos com membranas PP, ácido sulfúrico 
a 98%, razão isobutano/olefina (I/O) de 7 e temperatura de 5°C.

Palavras-chave: alquilação, reator assistido por membranas, isobutano, bu-
teno-1, ácido sulfúrico.

ABSTRACT

The alkylation of isobutane (2-methylpropane ) with a C4 olefin is an impor-
tant alternative process for producing high octane gasoline. The alkylate consists of 
iso-alkanes in the C5 to C12 range. The alkylation may occur at high temperatures 
without catalyst, but the only commercially important processes currently opera-
te at low or moderate temperatures and pressures using sulfuric acid (H2SO4) or 
hydrofluoric acid (HF) as catalyst. This study aimed to evaluate a sulfuric alkylation 
reactor assisted by membranes. More specifically, the olefin feed was made using 
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a bundle of polypropylene (PP) membranes installed in the reactor. Tests with the 
alkylation reactor assisted by PP membranes showed better results for the fraction 
of interest (C7-C8). The heavier fractions, C9 to C14, decreased in most experiments 
with PP membranes, thus providing a better quality alkylate. The alkylate (C5-C12) 
yields of the experiments with PP membranes were always higher than the yields 
obtained in experiments performed without PP membranes. The better the quality 
of alkylate was obtained in experiments with PP membranes, 98% sulfuric acid, iso-
butane / olefin (I/O) ratio of 7 and a temperature of 5 °C.

Keywords: alkylation, membrane assisted reactor, isobutane, butene-1, sul-
furic acid

INTRODUÇÃO

O processo comercial de alquilação de isobutano (2-metilpropano) com ole-
finas leves (C3-C5) para produção gasolina de alta octanagem, envolve a reação 
entre duas fases líquidas: uma fase orgânica e uma fase ácida (ácido sulfúrico ou 
ácido fluorídrico). Embora as olefinas sejam solúveis em todos os catalisadores co-
mumente usados, o isobutano é praticamente insolúvel. A solubilidade do isobutano 
no catalisador ácido pode ser um importante fator na determinação do tipo e da ve-
locidade da reação. Sendo, portanto, a agitação no reator uma importante variável; 
promovendo o contato entre as duas fases líquidas (ALBRIGHT, 1966).

A alquilação não pode ser descrita adequadamente por uma simples estequio-
metria. Ao contrário, o alquilado (C5-C12) é uma mistura complexa de isoalcanos, 
rica em trimetilpentanos (TMP), isto é: 2,2,3-TMP, 2,2,4-TMP, 2,3,3-TMP e 2,3,4-
TMP. Esses isoalcanos são os produtos mais desejados na alquilação, devido a 
seus altos índices de octano e por apresentam inúmeras outras vantagens, tais 
como: queima limpa, baixa pressão de vapor e isenção de enxofre e aromáticos 
(WEITKAMP, 1999).

O alquilado é ainda composto de outros isoalcanos, especialmente os dimetil-
-hexanos e o 3-etil-2-metil-pentano. Também ocorre pequena quantidade de me-
tilpentanos e 3-etil-hexano. Os isopentanos, isoexanos e os isoeptanos são fre-
qüentemente referidos como “leves finais” (C5-C7), ao passo que os isononanos 
e isoalcanos mais pesados são agrupados conjuntamente como “pesados finais” 
(WEITKAMP, 1999).    

Comercialmente, dois ácidos líquidos fortes são empregados na alquilação 
como catalisadores: o ácido sulfúrico (H2SO4) e o ácido fluorídrico (HF). O proces-
so com H2SO4 responde diferentemente em relação ao tipo de olefina utilizada na 
alquilação. Por exemplo, o isobuteno produz um alquilado de menor octanagem, 
ocasionando também um maior consumo do ácido (contaminação do ácido com 
óleos solúveis ácidos). Entretanto, as olefinas buteno-1 e buteno-2 são indiferentes 
no processo de alquilação sulfúrica e ambas produzem um alquilado de alta quali-
dade (RAO, 1996). 

A Tabela 1 apresenta os valores de octanagem (RON) dos alquilados obtidos 
a partir de diferentes olefinas leves em função do catalisador (BRANZARU, 2001). 
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Tabela 1. Octanagem (RON) de alquilados obtidos a partir de diferentes olefinas leves em função do catalisa-
dor ácido.

Olefinas HF H2SO4

Propileno 91-93 91-92
Buteno-1 90-91 97-98
Buteno-2 96-97 97-98
Isobuteno 94-95 94-95

Amilenos 90-92 89-92

Ainda com relação ao H2SO4 ou HF, nenhum dos dois tem absoluta vantagem 
sobre o outro. Entretanto, em termos de segurança, a maior vantagem é do H2SO4. 
Isso porque o HF é uma substância altamente tóxica, volátil nas condições ambien-
tes e um agente mais agressivo do que o H2SO4, por causar queimaduras químicas 
severas quando em contato com a pele, visto que o íon fluoreto (F-) penetra na pele 
e destrói as camadas mais profundas dos tecidos. O H2SO4 apesar de também ser 
tóxico, não é volátil nas condições ambiente e, portanto, muito mais fácil de conter 
no caso de uma liberação acidental. Em 1986, testes foram realizados com HF no 
deserto de Nevada nos Estados Unidos, para determinar os perigos de uma possí-
vel liberação de HF sob circunstâncias similares àquelas que existem em uma uni-
dade industrial de alquilação. Foi verificado que concentrações letais de aerossol 
(partículas líquidas dispersos no ar) de HF estavam presentes até 8 km do ponto de 
liberação. Portanto, em áreas densamente povoadas a segurança e os interesses 
ambientais dão ao H2SO4 uma vantagem notável sobre o HF (BRANZARU, 2001). 

O mecanismo da alquilação de isobutano com olefinas leves ( C3-C5) na pre-
sença de um catalisador ácido forte geralmente aceito é mostrado na Figura 1. 
Neste exemplo, a olefina usada para mostrar os passos básicos da produção do 
principal produto (2,2,3-Trimetilpentano) por este mecanismo é o buteno-2:

I– O primeiro passo é a adição de um próton (H+) ao buteno-2 para formar um cátion 
s-butil;

II– O segundo passo é a transferência de um íon hidreto (H-) do isobutano para o 
cátion s-butil formado no passo I, formando o n-butano e o cátion t-butil;

III– O terceiro passo é a reação entre o cátion t-butil com uma molécula de bute-
no-2, para formar o íon carbônio secundário 2,2,3-trimetilpentil (TMP+);

IV– O quarto passo é a transformação do íon secundário 2,2,3-trimetilpentil (TMP+) 
no íon terciário mais estável 2,2,3-trimetilpentil (TMP+) com a transferência de 
um hidreto (H-);

V– O quinto passo é a transferência de um hidreto (H-) do isobutano para o cátion 
terciário TMP+, obtendo como produto principal 2,2,3-trimetilpentano e regene-
rando o cátion t-butil, prosseguindo assim a reação em cadeia. 
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Figura 1. - Mecanismo da reação de alquilação do isobutano.

Infelizmente, essas reações não são as únicas que ocorrem durante o pro-
cesso de alquilação. Há um número de reações secundárias, principalmente asso-
ciadas à oligomerização de olefinas, que em geral, tende a reduzir a qualidade do 
alquilado (KRANZ, 2003).

Este trabalho teve como objetivo estudar o processo de alquilação do isobu-
tano com buteno-1, utilizando ácido sulfúrico como catalisador, em reatores assisti-
dos por membranas comerciais de polipropileno (PP). Propõe uma nova estratégia 
na alquilação baseada na alimentação controlada da olefina através de feixes de 
membranas do tipo fibra oca. Foram investigados os efeitos das principais variáveis 
operacionais, obtendo-se dados que permitem uma comparação entre o processo 
convencional de alquilação e o processo com as referidas membranas. O desem-
penho e a estabilidade das membranas foram também avaliados. Desta forma, 
espera-se ampliar os conhecimentos científicos e tecnológicos sobre o processo 
de alquilação assistida por membranas, contribuindo para sua eventual utilização 
em escala industrial. 

MATERIAIS E MÉTODOS

MATERIAIS

O isobutano e o buteno-1 utilizados nos experimentos foram fornecidos pela 
Aga-Linde Gases Industriais SA, com concentrações de 99,5% e 99,0%, respec-
tivamente. O ácido sulfúrico utilizado nos experimentos foi fornecido pela Vetec 
Química Fina Ltda e tinha concentração de 98,0%. As membranas utilizadas nos 
experimentos foram do tipo PP 50/200 fornecidas pela Oxyphan. Trata-se de uma 
membrana capilar, de alta porosidade e com distribuição de poros uniforme. O ma-
terial possui boa resistência a produtos oxidantes.
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CONFECÇÃO DO MÓDULO DE PERMEAÇÃO DO REATOR

Na confecção do módulo de permeação, as membranas de polipropileno (PP) 
foram dispostas transversalmente na base do reator e suas extremidades coladas 
com resina epóxi (adesivo Araldite 24h–Vantico). 

O módulo foi preparado com 93 fibras devido à limitação do diâmetro interno 
do ponto de aplicação das membranas no reator. As membranas eram primeira-
mente coladas em uma das extremidades do reator e após 6 h cortadas com esti-
lete. Em seguida, a outra extremidade do ponto de aplicação das membranas no 
reator era também colada e o processo anterior era repetido. Após 24 h, as mem-
branas estavam prontas para serem usadas no processo de alquilação. A Figura 2 
mostra em detalhe o módulo de membranas instalado no reator.

Figura 2. Módulo de membranas PP no reator de alquilação.

CARACTERIZAÇÃO DAS MEMBRANAS DE PP

As membranas foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredu-
ra (MEV) para análise detalhada da morfologias e por permeação de nitrogênio e 
buteno-1 para avaliação do desempenho das mesmas em relação às medidas de 
vazão e permeabilidade dos gases testados. 

 Para as micrografias MEV, as seções transversais das amostras foram pre-
paradas partindo-se as membranas em nitrogênio líquido para evitar deformações 
mecânicas. As amostras foram fixadas em um suporte e recobertas com uma fina 
camada de ouro de 30 nm de espessura em uma câmara de metalização JEOL JFC 
1500. Após a preparação, as membranas foram caracterizadas em um microscópi-
co QUANTA 200 da FEI Company.

As permeabilidades foram calculadas a partir de medidas de vazão de gás per-
meado no reator da unidade experimental de alquilação com capacidade de 0,5 L. 
Os valores do coeficiente de permeabilidade (P/ℓ) das membranas testadas foram 
calculados considerando comportamento ideal para o gás no lado do permeado.

A alimentação dos gases testados era feita através das membranas e mantida 
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a pressão constantes de 3, 4, 5, 6 e 7 bar. O mesmo volume de gases era usado no 
gasômetro (10 litros) para cada pressão do experimento através das membranas. 
Antes de qualquer experimento ser realizado, o gás de interesse era permeado 
pela membrana por alguns minutos. Em seguida era feito a cronometragem do 
tempo correspondente ao volume de 10 litros registrado no gasômetro. Esses ex-
perimentos foram realizados em triplicata para cada pressão. A Figura 3 mostra a 
representação esquemática do sistema de medição utilizado.

As equações de 1 a 5, mostram os cálculos envolvidos na determinação da 
vazão e do coeficiente de permeabilidade dos gases testados. A vazão (Q em 
cm3/s) do gás permeado para cada pressão utilizada, na temperatura (em K) do 
experimento, era calculada pela Equação 1.

             (Equação 1)

onde V (10 000 cm3) era o volume medido no gasômetro (02-PAM) para todos 
os experimentos, tmédio (s) a média dos tempos obtidos para o experimento e m o 
número de repetições para o experimento (m = 3).

No caso de fibras ocas, para melhor compará-las, considerou ao invés das 
permeabilidades (P) aos gases nas condições CNTP, a razão entre a permeabili-
dade e a espessura (ℓ) da membrana. Esta propriedade foi calculada admitindo o 
modelo de sorção e difusão, indicado na Equação 2 (COUTINHO, 2004):

  
     (Equação 2)

onde J é o fluxo volumétrico de gás que permeia pela membrana (cm3.cm-2.s-1) 
e ∆p (cm Hg) é a diferença de pressão entre o reator e o ambiente externo. Como 
o lado do permeado estava aberto para a atmosfera, era considerada como a pres-
são lida no manômetro.

             
Figura 3. Representação do sistema de medição da vazão dos gases.

A partir das dimensões da fibra oca, o comprimento L (cm) da fibra e o períme-
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tro externo π.Dext. (cm), onde Dext. é o diâmetro externo da fibra, calculou-se o fluxo 
permeado (J) pela Eq. 3, onde a área de permeação da membrana (A, em cm2) foi 
considerada como a área da superfície interna da mesma.

  (Equação 3)

Para corrigir a medida de fluxo de gás permeado para as condições de CNTP, 
corrigiu-se o volume utilizado no experimento com a temperatura, considerando-se 
a equação dos gases ideais e obtendo-se assim para o fluxo (J) nas CNTP através 
da Equação 4.

      (Equação 4)

 Pela Equação 5, tem-se finalmente a permeabilidade.

   
 (Equação 5)

APARELHAGEM E PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DOS EXPERIMEN-
TOS DE ALQUILAÇÃO

A unidade experimental, cujo esquema está mostrado na Figura 4, era cons-
tituída basicamente de um sistema de alimentação de isobutano e buteno-1 e um 
reator de aço inox 304 com capacidade de 0,5 L. O reator era montado sobre um 
agitador magnético (Framo-Gerätetechnik-modelo M 30 E) e acoplado a um ba-
nho termostático (Cole Parmer Instrument Co-modelo 12104-00) com uma solução 
aquosa de propilenoglicol a 40%. Um termopar era usado para registrar a tempera-
tura do meio reacional. 

O sistema de alimentação do isobutano e do buteno-1 era composto de dois 
cilindros de alimentação de aço inox 304 e de três rotâmetros de visor de acrílico 
com flutuador de aço inox de densidade 8,04 g/mL (Aalborg Instruments & Controls 
Inc.) para controle da vazão e visualização da alimentação dos reagentes e da des-
pressurização do reator ao término da reação.

O isobutano e o buteno-1 eram carregados em seus cilindros com as quan-
tidades determinadas para os experimentos. O volume de ácido sulfúrico era pre-
viamente colocado no reator, que em seguida era fechado com uma tampa com 
sistema de vedação para evitar possíveis vazamentos de reagentes e produto atra-
vés de parafusos que davam o fechamento final. A tampa tinha conexões com o 
sistema de alimentação do buteno-1, do isobutano e uma tubulação para despres-
surização do reator. 

Após o fechamento do reator, o sistema de arrefecimento era ligado. Quando 
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a temperatura estabelecida para o experimento era atingida, o agitador magnético 
era ligado e o isobutano pressurizado com nitrogênio era adicionado ao reator para 
formar uma emulsão ácido-isobutano. Ao término da adição do isobutano, era ve-
rificada a temperatura de reação e em seguida adicionado no reator também com 
pressurização de nitrogênio o buteno-1, com a pressão de reação estabelecida 
para o experimento. O tempo de adição do buteno-1 foi fixado em uma hora para to-
dos os testes. (sem ou com membranas PP). No entanto, como a pressurização do 
cilindro de carga era feita manualmente, na prática, este tempo oscilou nos testes 
entre 50 e 70 min. Terminada a adição de buteno-1, a reação era mantida por mais 
30 min. Ao término do tempo de reação, o reator era despressurizado lentamente, 
ainda na temperatura de reação, e então aberto. O efluente reacional era colocado 
num funil de separação onde se separava o alquilado da fase ácida. Ao alquilado 
obtido era adicionada pequena quantidade de carbonato de sódio (NaCO3) para 
neutralizar possíveis traços de ácido. O produto era então colocado em frascos 
apropriados para posterior análise por cromatografia gasosa. Em seguida, o reator 
era lavado com água e etanol anidro e seco a temperatura ambiente para ser utili-
zado no experimento seguinte. 

Figura 4. Esquema da unidade experimental de alquilação.

ANÁLISES DO ALQUILADO POR CROMATOGRAFIA GASOSA

As amostras de alquilado eram coletadas e analisadas por cromatografia ga-
sosa, em um cromatógrafo a gás modelo 500 CG da Perkin Elmer. Para a coleta 
das amostras era preciso abrir o reator, e apesar dos cuidados (baixa temperatura 
e lenta despressurização do reator) é provável que ocorressem pequenas perdas 
das frações mais leves (C5-C6). 

A amostra era injetada com quantidade fixada em 1 µL. A coluna utilizada para 
a separação era Fusic/Sílica de 30 m de comprimento e 0,32 mm de diâmetro. A 
temperatura do injetor era fixada em 220 °C. Como gás de arraste foi utilizado o 
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hélio a uma vazão de 2 mL/min. A temperatura inicial do forno foi programada para 
40 °C durante 2 minutos, sendo depois utilizada uma rampa de aquecimento de 6 
°C/min, elevando a temperatura até 200°C, permanecendo-se nessa temperatura 
até o final da análise. O tempo total da corrida era de 60 minutos.

 Para efeito de análise e comparação dos testes, definiu-se como alquilado 
a soma dos produtos contidos na faixa de C5 a C12. Os produtos mais pesados que 
C12, que não poderiam ser incorporados numa gasolina, são considerados subpro-
dutos indesejados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CÁLCULO DA ESPESSURA DA MEMBRANA PP

A Figura 5 mostra a morfologia da membrana de polipropileno (PP) em micro-
grafia obtida por microscopia eletrônica de varredura (MEV).

Figura 5. Micrografia (MEV) da membrana PP.

Os diâmetros externo (331,06 mm.) e interno (228,65 mm) foram medidos a 
partir de fotografias do MEV, conforme ilustrado na Figuras 6. A espessura (E) da 
membrana foi obtida pela diferença entre o diâmetro externo e o diâmetro interno, 
sendo igual a 102,41 µm.
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Figura 6. Micrografia (MEV) de corte transversal da membrana PP.

VAZÃO DO NITROGÊNIO

As medidas de vazão foram realizadas mantendo um volume constante de 10 
L para todas as pressões estabelecidas nos experimentos. A Tabela 2 mostra os 
cálculos das vazões para o N2 na temperatura ambiente para um feixe composto 
por 93 fibras de membranas PP, com comprimento de 6,5 cm.

Tabela 2. Cálculo das vazões (Q) de N2 em membranas PP, volume fixo de 10 L.

p (bar) tmédio (s) Q (cm3/s)

3 222 45,0

4 137 73,0

5 103 97,1

6 81,5 122,7

7 66 151,5

CÁLCULO DA PERMEABILIDADE DO NITROGÊNIO (N2)

As medidas de permeabilidade foram obtidas a partir dos cálculos de vazão 
que foram realizados previamente, mantendo o mesmo volume constante de 10 
L para todas as pressões estabelecidas nos experimentos. A Tabela 3 mostra os 
cálculos da permeabilidade para o N2 na temperatura ambiente para um feixe com-
posto por 93 fibras de membranas PP com comprimento das fibras de 6,5 cm. A 
Eq. 6 foi utilizada no cálculo da área total das membranas PP no módulo do reator 
utilizado nos experimentos.
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         (Equação 6)

sendo:  ℓ = 6,5 cm (comprimento efetiva das membranas PP no módulo do 
reator), Di = 0,022865 cm (diâmetro interno da membrana PP) e n = 93 (número de 
fibras de membranas PP no módulo do reator)

A = 93 x 3,1416 x 0,022865 cm x 6,5 cm = 43,4 cm2 

 A permeabilidade foi então calculada pela Eq. 5. Os valores obtidos (Tabela 
3) são compatíveis com este tipo de membrana para esta faixa de diferença de 
pressão.

Tabela 3. Cálculo da permeabilidade da membrana PP relativa a uma fibra.

Q (cm3/s) A (cm2)
∆p 

(cmHg)
TCNTP (K) T (K)

P/ℓ (CNTP)

(cm3.cm-2
 s

-1. cmHg-1) 

0,0450 43,4 225 298,15 273,15 4,22E-06

0,0729 43,4 300 298,15 273,15 5,13E-06

0,0970 43,4 375 298,15 273,15 5,46E-06

0,1235 43,4 450 298,15 273,15 5,79E-06

0,1515 43,4 525 298,15 273,15 6,09E-06

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA ALQUILAÇÃO SEM E COM MEMBRANAS PP

Os experimentos foram realizados a 0, 5 e 10°C com razões I/O de 2,5, 5,0 e 
7. Mantiveram-se constante as demais variáveis do processo como a pressão, con-
centração do ácido, razão hidrocarboneto/ácido e velocidade de agitação. A Tabela 
4 resume as condições empregadas nos experimentos sem e com membranas PP.

Tabela 4. Condições dos experimentos realizados sem e com membranas PP.

Condições do Processo

Experimentos
203 211 205 212 204 213 207 210

(com) (sem) (com) (sem) (com) (sem) (com) (sem)

Ácido (%) 98 98 98 98 98 98 98 98
V ácido (ml) 68 68 68 68 68 68 68 68
HC/Ac (V/V) 1 1 1 1 1 1 1 1
Razão I/O 5 5 5 5 5 5 7 7

T (°C) 0 0 10 10 5 5 5 5
p (bar) 5 5 5 5 5 5 5 5

Agitação (rpm) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos nos experimentos sem e com 
membranas PP. Comparando os experimentos 203 com membrana PP e 211 sem 
membranas PP, ambos realizados a 0°C e com razão I/O de 5, verifica-se que a 
fração (C7-C8) aumenta consideravelmente com a utilização da membrana PP. De 
maneira inversa, as frações mais pesadas (>C12) diminuem com a utilização das 
membranas PP. Isso indica uma qualidade superior do alquilado do experimento 
203 com membranas PP relativamente ao alquilado do experimento 211 sem mem-
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brana PP. O rendimento (alquilado formado / olefina alimentada) do experimento 
com membranas PP foi superior ao rendimento obtido no experimento sem mem-
branas PP, 75,2 e 59,5%, respectivamente.

Tabela 5. Resultados dos experimentos realizados sem e com membranas PP.

Hidrocarbonetos
Composição dos alquilados, %

203 211 205 212 204 213 207 210
(com) (sem) (com) (sem) (com) (sem) (com) (sem)

< C6 1,11 2,39 2,27 1,88 1,05 10,8 0,68 4,09
C7-C8 35,42 19,44 35,00 30,64 32,58 23,51 39,99 19,42
C9-C10 22,57 29,43 29,06 27,18 24,48 23,32 28,27 23,21
C11-C12 32,13 33,53 23,16 30,47 27,00 29,52 23,51 26,00
>C12 8,76 15,39 10,82 9,83 14,89 12,42 7,59 11,53

Alquilado 91,2 84,8 89,5 90,2 85,1 87,5 92,5 72,2
Rendimento 75,2 59,5 87,0 83,7 76,9 85,1 93,4 72,2

O bom desempenho das membranas PP foi confirmado novamente nas com-
parações entre os experimentos 205 com membranas PP e o experimento 212 sem 
membranas PP, realizados a 10°C e razão I/O de 5 e também para os experimentos 
204 com membranas PP e 213 sem membranas PP, realizados a 5°C e razão I/O 
de 5. Em ambos os casos, a utilização das membranas PP levou a uma melhoria da 
qualidade do alquilado via o aumento da fração de interesse (C7-C8) e redução das 
frações mais pesadas (>C12). Os rendimentos em produto foram muito semelhan-
tes, porém a qualidade dos alquilado com membranas PP foram significativamente 
superiores. 

Os resultados dos experimentos 207 com membranas PP e 210 sem membra-
nas PP, realizados a 5°C e razão I/O de 7, indicam as mesmas tendências obser-
vadas no parágrafo anterior. No entanto, neste caso quando foi utilizada uma maior 
razão I/O (e, conseqüentemente, uma menor quantidade de buteno-1), as diferenças 
foram mais acentuadas, com o desempenho do reator com membranas PP sendo 
muito superior ao sistema sem membranas PP. Este fato indica que a área total do 
feixe de membranas (área de troca / alimentação da buteno-1) é um parâmetro im-
portante e que sua otimização deveria ser estudada em trabalhos futuros.

TESTES PRELIMINARES COM ÁCIDO SULFÚRICO USADO

 A literatura indica que a presença de óleos solúveis no ácido sulfúrico mo-
difica as propriedades do mesmo, melhorando o seu desempenho na reação de 
alquilação (KRANZ, 2003). Isto ocorre principalmente pelo aumento da solubilidade 
do isobutano no ácido.

 Decidiu-se então realizar alguns testes preliminares utilizando ácido sulfúri-
co coletado em reações prévias (que, desta forma, já continha certa quantidade de 
óleos solúveis). As Tabelas 6 e 7 resumem os resultados obtidos, comparando os 
valores dos experimentos com ácido fresco e ácido usado, sem e com a utilização 
de membranas PP, respectivamente.
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 Os resultados não são conclusivos. No caso sem membranas PP, o produto 
obtido com ácido usado apresenta uma pior qualidade. Já no caso com membra-
nas, o produto obtido com ácido usado é ligeiramente superior ao produto obtido 
com o ácido fresco. 

 Como o ácido usado tinha sido usado apenas uma vez, é possível que sua 
concentração estivesse ainda muito alta (poucos óleos solúveis) para se observar 
um efeito mais significativo. No caso da utilização das membranas PP, como a adi-
ção da buteno-1 é mais controlada, é possível que a presença de pequenas quanti-
dades de óleos solúveis já tenha sido suficiente para alterar o resultado da reação.

Tabela 6. Resultados com ácido sulfúrico fresco e usado, sem membrana PP.
Experimentos 209 213
Ácido Fresco Usado
< C6 1,17 10,8
C7-C8 32,68 23,51
C9-C10 29,13 23,32
C11-C12 26,01 29,52
C13-C14 10,05 11,29
> C14 0,96 1,13

Tabela 7. Resultados com ácido sulfúrico fresco e usado, com membrana PP.
Experimentos 17 21
Ácido Fresco Usado
< C6 7,78 1,91
C7-C8 47,56 50,05
C9-C10 20,06 19,86
C11-C12 19,29 20,82
> C12 6,21 7,36

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos nos experimentos realizados nos sistemas sem e com 
membranas PP indicaram uma vantagem significativa para o sistema com alimen-
tação assistida por membranas. Em nenhum dos experimentos sem membranas 
PP foram obtidos valores tão expressivos da fração de interesse (C7-C8) quanto os 
obtidos com membranas PP. Estes resultados validam a proposta deste trabalho de 
utilização de membranas para a alimentação controlada de buteno-1 na reação de 
alquilação sulfúrica do isobutano.

As membranas comerciais à base de polipropileno (PP) se mostraram eficien-
tes e resistentes às condições reacionais. Este material é prontamente disponível e 
de preço relativamente reduzido. Foram observados alguns problemas de compa-
tibilidade entre o material usado para a vedação do feixe (cola) e o meio sulfúrico, 
mas sem prejuízo das séries de experimentos.

Os principais problemas experimentais foram à baixa qualidade da agitação 
magnética utilizada e a dificuldade de amostragem do produto. O primeiro levou a 
produção de alquilados de qualidade relativamente baixa (um bom alquilado indus-
trial apresenta fração C7-C8 maior que 80%) e o segundo levou a perdas da fração 
mais leve (< C6) prejudicando parcialmente a análise dos resultados.
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O fato de se ter trabalhado em batelada e com ácido sulfúrico fresco (sem 
uso) também comprometeu a análise dos resultados. Mesmo com a utilização das 
membranas, a baixa agitação e o ácido fresco (sem uso) favorecem a formação 
de óleos solúveis no ácido. A formação destes óleos melhora as características do 
ácido sulfúrico como catalisador, mas reduz significativamente o rendimento em 
produto. Na indústria, este problema é minimizado utilizando-se ácidos usados, 
reciclados continuamente para o reator.
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RJ, Brasil
*gbittenc@gmail.com

RESUMO

Neste trabalho foi pesquisado o desempenho balístico de uma blindagem co-
mercial produzida com placas de poliaramida (aramida) unidas com policloropreno 
(CR), antes e após exposição à radiação gama nas doses de 40, 80, 100, 160 e 200 
kGy. O material, antes e após irradiação, foi caracterizado por meio de ensaios de 
tração, adesão, espectroscopia no infravermelho e balístico, determinando-se as 
alterações macromoleculares e a degradação induzidas pela irradiação gama.Foi 
verificado que osdesempenhos mecânico e balístico são pouco influenciados pela 
exposição à radiação gama nas doses utilizadas no presente trabalho. Todavia foi 
observado que a irradiação gama produz uma pequena degradação na superfície 
da fibra de poliaramida, que apresenta cisão da cadeia e oxidação do grupamento 
amida.

Palavras-chave: blindagens balísticas; aramida; radiação gama

ABSTRACT

In this work, it was studied the ballistic performance of a commercial laminate 
armor produced with polyaramidplates (aramid) and polychloroprene (CR), before 
and after exposure to gamma radiation in doses of 40, 80, 100, 160 and 200 kGy. 
The material, before and after irradiation, was evaluated by tensile, adhesion an-
dballistic tests and its structural changes was evaluated by infrared spectroscopy 
test, determining the macromolecular changes and degradation induced by gamma 
irradiation. 

It was observed that the mechanical and ballistic performance are little influen-
ced by exposure to gamma radiation in doses used in this study. However it was 
observed that the gamma irradiation produces a small degradation in polyaramid 
fiber surface, which features chain scission and oxidation of the amide group.

Keywords: ballistic armor; aramid; gamma radiation 
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INTRODUÇÃO

Atualmente, os materiais compósitos de matriz polimérica são considerados 
excelentes materiais de engenharia para uso em proteção balística. O desempenho 
balístico das blindagens de aramida após sua exposição aos agentes ambientais 
não está perfeitamente conhecido, pois a quantidade de dados disponíveis na lite-
ratura é relativamente pequena devido ao reduzido número de trabalhos nesta área 
e, também, a pouca divulgação de resultados pelos fabricantes. Assim, a realização 
de estudos para o desenvolvimento de técnicas de caracterização e de avaliação 
do comportamento destes materiais, em especial nas condições brasileiras, é im-
portante para a predição do desempenho da blindagem balística ao longo da sua 
vida útil.

Os materiais poliméricos quando expostos aos agentes ambientais, em es-
pecial, a radiação gama, apresentam modificações nas cadeias macromoleculares 
causadas principalmente por reações químicas que provocam ruptura e/ou reticula-
ção da cadeia e, dependendo da situação, algum grau de oxidação. Estas modifica-
ções podem implicar em algum grau de degradação dos polímeros e, consequente-
mente, na modificação de suas propriedades.

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o comportamento mecânico e balís-
tico de uma blindagem produzida com fibras de aramida, antes e após a degrada-
ção por radiação gama.

MATERIAIS

Neste trabalho foram estudados os efeitos da radiação gama em uma amostra 
comercial de blindagem balística veicular de uso civil. Tal blindagem se enquadra 
nonível III-A segundo a norma NBR 15000 (ABNT NBR 15000, 2005) e é comer-
cializada com o nome Neoflex III-A Plus BLKN571pela empresa BCA Têxtil Ltda. 
(São José dos Campos, SP).

A blindagem(compósito laminado) foi fabricada com 08 (oito) camadas de te-
cido de aramida revestidas, em ambas as faces, com uma película elastomérica de 
policloropreno (CR) e unidas unidirecionalmente por moldagem a quente.

MÉTODOS

A irradiação gama foi realizada ao ar, com uma taxa de dose de 1,6kGy/h e as 
amostras receberam doses totais de radiação de 40, 80, 100, 160 e 200 kGy. Foram 
realizados ensaios de espectroscopia no infravermelho, adesão do laminado,tração 
da fibra e balístico no compósito.

A espectroscopia no infravermelho (FTIR) da fibra de aramida foi realizada na 
região entre 4000-650 cm-1, empregando-se a técnica de reflectânciatotal atenuada 
(ATR). Os espectros em transmissão foram obtidos com resolução de 4cm-1 e seis 
varreduras por ensaio.
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Os espectros de transmissão FTIR foram transformados em absorção e suas 
linhas base ajustadas para um mesmo patamar. As alturas dos “picos”, visando 
uma análise qualitativa da degradação, foram normalizadas para o “pico” em 821 
cm-1, que corresponde à vibração fora do plano da ligação C-H (anel benzeno), que 
apresenta elevada intensidade e que permanece praticamente inalterado ao longo 
do processo de irradiação gama (Hill, 2005; Derombise, 2009).

Para o acompanhamento da degradação produzida pela radiação gama fo-
ram calculadas as variações percentuais das alturas dos picos FTIR das principais 
ligações presentes no grupamento amida e de bandas atípicas a molécula de ara-
mida:3312 cm-1 – estiramento N-H;1638 cm-1 – estiramento C=O;1538/1513 cm-1 
– interação da flexão N-H e estiramento C-N; 1305cm-1–estiramento C-N e 1744 
cm-1 – estiramento C=O (atípico a aramida).

O ensaio de adesão do laminado foi realizado, à temperatura ambiente, se-
gundo a norma ASTM D1876, na velocidade de deslocamento da agarra de 250 
mm/min.Foram ensaiados 5 (cinco) corpos de prova, com um comprimento útil de 
250mm, para cada condição, determinando-se, para cada um, o valor de resistên-
cia à delaminação e calculando-se um valor médio de resistência.

O ensaio de tração da fibra de aramida foi realizado segundo a norma ASTM 
D7269, à temperatura ambiente, na velocidade de 2 mm/min.Para a confecção dos 
corpos de prova a serem utilizados no ensaio de tração foram extraídas fibras do 
tecido, não irradiado e irradiado com raios gama, desmanchando-se os conjuntos 
de trama e de urdume.

No ensaio balístico foram testadas duas placas-alvo com dimensões de 
450x400mm, apoiada em bloco de plastilina (NIJ 0101.06, 2008),para cada uma das 
seguintes condições: como recebido, 40 kGy, 100 kGy e 200 kGy, conforme o previs-
to na norma MIL-STD-662F (MIL-STD-662F, 1997). Foram efetuados nove disparos 
por alvo, empregando-semunição 9mm FMJ, com massa de 8,0g e disparada de um 
provete localizado a 5m do alvo, em um ângulo de incidência de 0°. A velocidade foi 
medida de acordo com a norma NIJ 0101.06 com precisão de 0,10 m/s.

A avaliação do desempenho balístico do compósito laminado de aramida e 
policloropreno (blindagem), para cada condição do material, foi realizada por meio 
de três procedimentos, a saber:
1- Determinação do limite balístico (V50) do material da blindagem de acordo com o 

previsto na norma MIL-STD-662F (MIL-STD-662F, 1997), considerando-o igual 
à média aritmética das velocidades de dez impactos: as cinco maiores velocida-
des que resultaram em penetração parcial (PP) e as cinco menores velocidades 
que resultaram em penetração completa (PC).

2- Cálculo da regressão logística conforme preconizado pela norma NIJ 0101.06 
(NIJ 0101.06, 2008) através a equação:

       
(1)

onde “P” = probabilidade de penetração completa em uma certa velocidade v; 
e a e b = variáveis que ajustam a curva de probabilidades na sua dispersão (zona 
de resultados mistos PP e PC) e localização, que foram calculadas com o auxílio 
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do Software Minitab;
3- Determinação, para cada condição do laminado, da energia por área delaminada 

dos impactos com penetração parcial, através do seguinte procedimento:
a) Separação das oito camadas de cada alvo laminado;
b) Identificação, na face frontal de cada camada (da 2a a 8a) do alvo, da área dela-

minada produzida por cada impacto balístico;
c) Execução da fotografia digital de cada lâmina;
d) Determinação, na fotografia digital de cada lâmina, de um círculo envoltório para 

cada área delaminada em cada tiro, medindo-se a sua área em pixels e conver-
tendo-a para “cm2”;

e) Cálculo, para cada disparo com PP, da soma das áreas delaminadas por este;
f) Cálculo da energia por área delaminada (E/ADel) para cada disparo com PP, 

através da divisão da energia do disparo pela soma das áreas que este impacto 
delaminou; e

g) Cálculo da média das E/ADel, de todos os disparos com PP, de cada grupo de 
avaliação (como recebido, 40 kGy, 100 kGy e 200 kGy).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Espectroscopia no infravermelho
As transformações produzidas pela irradiação gama na poliaramida podem 

ser monitoradas comparando-se os espectros FTIR do material irradiado com os do 
não irradiado. As bandas: N-H estiramento → 3312 cm-1 (amida A); C=O estiramen-
to → 1638 cm-1 (amida I); interações N-H flexão / C-N estiramento → 1538 cm-1 e 
1513 cm-1 (amida II) e C-N estiramento → 1305 cm-1 (amida III) são características 
da aramida, podendo ser consideradas como padrões internos do material (Forster, 
2011).

A comparação dos espectros FTIR normalizados mostra que a intensidade 
dos principais “picos”varia com o aumento da dose de radiação, embora não mos-
trem diferenças significativas no seu posicionamento (Figura 1).

Figura 1 Superposição dos espectros de FTIR em absorbância, normalizados pelo “pico” em 821 cm-1, da 
fibra de poliaramida, antes e após irradiação.
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Asintensidades dos “picos” das bandas características da fibra de poliarami-
da, normalizados pela banda de 821cm-1, estão apresentadas naTabela 1.

Tabela 1 Intensidade dos “picos” das bandas características da fibra de poliaramida normalizados pela banda 
821 cm-1, antes e após irradiação.

Intensidade normalizada

Bandas (cm-1) 3312 1638 1538/1513 1305 1744

Amida A I II III

Dose

(kGy)

0 0,2992 0,9134 0,9076 0,6960 0,0373

40 0,2908 0,8892 0,8902 0,6806 0,0642

80 0,2905 0,9226 0,8736 0,6764 0,0581

100 0,3114 0,9732 0,8918 0,6633 0,0558

160 0,3052 0,9675 0,8373 0,5782 0,0543

200 0,3045 0,9298 0,8504 0,6167 0,0664

Verifica-se que:
a) As intensidades normalizadas dos “picos” das amidas A e I variaram de maneira 

semelhante, apresentando redução nas menores doses (40 e 80 kGy) e aumen-
to nas doses mais elevadas (100, 160 e 200 kGy). Este comportamento indica 
que grupos funcionais diferentes do grupamento amida, possivelmente grupa-
mentos aldeídos e/ou carboxilas, são produzidos pela cisão da cadeia principal.

b) As intensidades normalizadas dos “picos” das amidas II e III são reduzidas pela 
irradiação, indicando provável cisão das ligações C-N.

 c) A intensidade normalizada do “pico” em 1744cm-1 aumenta com a irradiação 
sugerindo a oxidação da poliaramida, pela transformação da carbonila (grupo 
C=O) em grupos aldeídos e ésteres.

Estas observações sugerem que a irradiação gama produz, na fibra de arami-
da, cisão da cadeia principal e degradação oxidativa (ZHANG, 2006; ZHANG, 2008).

ENSAIO DE ADESÃO

A Tabela 2 apresenta o valor médio e o desvio padrão da força de adesãopara 
cada uma das condições de degradação do compósito.

Tabela 2 - Resultados do ensaio de adesão do compósito, antes e após irradiação.

Condição (kGy) Força de adesão (N) Desvio padrão
Não irradiado 26,05 1,78
40 20,15 5,89
100 22,69 2,63
200 22,86 5,18
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Verifica-seque o material irradiado apresenta uma força de adesão menor e 
um maior desvio padrão, comparado com o material não irradiado(Tabela 2). As-
sim, pode-se sugerir que a exposição do compósito à radiação gama produziu, 
aparentemente, uma redução na capacidade de adesão do policloropreno, pois 
a força de adesão média do material irradiado, em relação a do não irradiado, é, 
aproximadamente, 16% menor.

ENSAIO DE TRAÇÃO

Os resultados para a tensão de ruptura e alongamento nas fibras de poliaramida 
mostraram que houve uma variação não uniforme nos seus valores, destacando-
se a fibra irradiada com 160 kGy que apresentou queda de ≈15% na tenção de 
ruptura em relação a fibra não irradiada. No entanto, pode-se considerar que a 
radiação gama pouco influenciou o comportamento em tração da fibra. O módulo 
das fibras obteve valores uniformes, com variações entre as amostras dentro do 
desvio padrão.

Tabela 3 - Resultados do ensaio de tração da fibra de aramida.

Condição (kGy) Tensãomáxima 
(mN/tex) Alongamento na ruptura (%) Módulo

(mN/tex)
0 1702 3,13 53073
40 1578 3,07 50169
80 1668 3,17 51195
100 1710 3,20 51619
160 1449 2,71 53150
200 1678 3,19 51422

Figura 2 - Gráficos comparativos da tenção de ruptura, alongamento e módulo dos ensaios de tração das 
fibras de poliaramida não irradiadas e irradiadas.
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ENSAIO BALÍSTICO

A Tabela 4e a Figura 3apresentam os resultados do limite balístico (V50), a fai-
xa de dispersão (V90 – V10) entre 10% e 90% de probabilidade de PC e a energia de 
impacto por área delaminada, para cada uma dos subgrupos de avaliação.

Tabela 4 - Resultado do ensaio balístico.

Dose de radiação

gama (kGy)
V50 (m/s) V90 – V10(m/s) Nr. de disparos

Energia de impacto / Área delaminada

(J/ cm2)
0 364 5 20 3,15
40 358 15 18 2,85
100 370 6 18 3,44
200 354 11 18 2,76

Figura 3 - Gráfico probabilidade de perfuração vs velocidade inicial para a blindagem de aramida com policlo-
ropreno, antes (não irradiada) e após irradiação nas doses de 40, 100 e 200 kGy.

Observa-se, através da Figura 4, que o limite balístico (V50) apresenta peque-
na variação com a irradiação gama, mostrando, com o aumento da dose, um com-
portamento oscilatório, a V50 diminui para as doses de 40kGy e 200kGy e aumenta 
para a de 100kGy. Este comportamento apresentada pelo V50 está de acordo com 
estudos executados nesta área (Graves, 1995; Singletary, 2007).

Figura 4 - Variação do limite balístico, V50, com a dose de radiação gama, para a blindagem dearamida com 
policloropreno, antes e após irradiação.

As Figuras 5 e 6 apresentam, respectivamente, a variação do valor médio da 
relação energia de impacto / área delaminada com a dose de radiação gama e a 
variação do valor médio da relação energia de impacto / área delaminada com o 
limite balístico (V50).



24    – 2o Trimestre de 2014

Figura 5 - Variação do valor médio da relação energia de impacto / área delaminada com a dose de radiação 
gama, para a blindagem de aramida com policloropreno, após o ensaio balístico.

A delaminação dos materiais compósitos laminados é um dos fatores que con-
tribuem para a absorção da energia de impacto. Outros fatores que podem contri-
buir para esta absorção são devido a mudanças estruturais no material polimérico.A 
Figura 6 mostra a relação entre o desempenho balístico das blindagens avaliadas 
com a energia de delaminação; as blindagens com maiores relações energia por 
unidade de área delaminada tem limites balísticos maiores.

Figura 6 - Variação do valor médio da relação energia de impacto / área delaminada com o limite balístico 
para cada condição da blindagem de aramida com policloropreno, após o ensaio balístico.

CONCLUSÃO

A análise dos resultados experimentais obtidos neste trabalho associada às 
informações presentes na literatura permite inferir que a exposição da fibra e do la-
minado de aramida com CR à radiação gama nas doses de 40, 80, 100 e 200 kGy:
• Provoca a cisão das cadeias poliméricas, provavelmente pela hidrólise e/o oxida-

ção da fibra, com a formação de grupamentos aldeídos e/ou carboxilas nas novas 
terminações.

• Não exerce relevante influencia no comportamento em tração da fibra, tendo em 
vista que as modificações descritas acima, provavelmente, ocorrem na superfície 
da fibra, permanecendo seu núcleo inalterado.
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• Influencia a adesão entre as camadas, devido, provavelmente, a degradação do 
policloropreno.

• Influencia o limite balístico, apesar de pouco, através da variação da capacidade 
de absorção da energia de impacto pela delaminação.

• O processo de degradação do compósito na dose de 100 kGy, como apresentado 
no ensaio balístico, foi diferente das outras doses estudadas, provavelmente de-
vido a degradação do policloropreno, como verificado pela maior área de delami-
nação ocorrida nesta dose, indicando a necessidade de futurosestudosna energia 
superficial deste material degradado.
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RESUMO

Ao tentar obter o conteúdo de uma mensagem criptografada, partindo apenas do 
texto cifrado capturado, um invasor pode utilizar a técnica da busca exaustiva, sendo esse 
o pior caso de ataque, pois é necessário testar todas as chaves de todos os algoritmos 
que possivelmente foram utilizados na cifração. Para tentar diminuir o custo computacio-
nal desse tipo de ataque, uma das armas utilizadas pelo invasor é o reconhecimento de 
padrões, que pode servir para identificar o algoritmo gerador de um criptograma, utilizando 
apenas textos cifrados. Essa técnica, além de possibilitar uma diminuição do custo com-
putacional, pode levar à descoberta de vulnerabilidades que possibilitem a obtenção do 
conteúdo de um criptograma, de forma desautorizada. Este artigo contribui para a evolução 
das técnicas de Recuperação da Informação aplicadas ao reconhecimento de padrões em 
criptogramas, do Grupo de Segurança da Informação do IME.

Palavras-chave: criptologia, reconhecimento de padrões, classificação.

ABSTRACT

When trying to get the contents of an encrypted message, leaving only the 
captured ciphertext, an attacker can use the brute force. This is the worst case of 
attack, because is necessary to test all the keys of all the algorithms that were pos-
sibly used in encryption. To reduce the computational cost of such attack, one of the 
weapons used by the attacker is the pattern recognition, which may serve to identify 
the algorithm generator of a cryptogram, using ciphertext only. This technique, be-
sides enabling a reduction in the computational cost, can lead to the discovery of 
vulnerabilities that allow obtaining the contents of a cryptogram from unauthorized 
manner. This paper contributes to the evolution of information retrieval techniques 
applied to cryptology.

Keywords: Cryptology, pattern recognition, classification.
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INTRODUÇÃO

A criptografia é o ramo da Criptologia que reúne as técnicas para a proteção 
do conteúdo de uma mensagem, entre outras funções. Compartilhando algoritmo 
chave, remetente e destinatário podem trocar mensagens de forma segura. De 
forma que a segurança de uma mensagem criptografada reside na robustez do 
algoritmo e no sigilo da chave.

Contemporaneamente, têm-se buscado modelos matemáticos cada vez mais 
sofisticados para a produção de algoritmos criptográficos. E um dos requisitos para 
garantir a confiabilidade de um algoritmo é a inexistência de assinaturas nos crip-
togramas gerados, para isso um algoritmo criptográfico deve dissipar qualquer pa-
drão que possa existir na mensagem, sendo submetido a testes estatísticos para 
garantir sua eficiência, credibilidade e segurança (SCHNEIER, 1996) (LAMBERT, 
2004) (OLIVEIRA, 2011).

Os testes estatísticos são comumente utilizados para avaliação de algoritmos 
criptográficos. Em (SOTO; BASSHAM, 2000), por exemplo, o conjunto de testes 
estatísticos proposto por (RUKHIN et al., 2010) foi utilizado como parâmetro de 
avaliação dos candidatos do concurso AES (Advanced Encryption Standard), no 
qual o algoritmo Rijndael (DAEMEN; RIJMEN, 1999) foi o vencedor, podendo ser 
adotado como algoritmo criptográfico por qualquer organização.

Entretanto, a adequabilidade dos testes estatísticos propostos pelo NIST (Na-
tional Instituteof Standards and Technology) no concurso AES, foi contestada por 
(MURPHY, 2000), que aconselhou a realização de testes complementares para 
análise de aleatoriedade, já que nenhum teste estatístico pode efetivamente certifi-
car um algoritmo como seguro.

Essa contestação foi reforçada pela suposição de (CARVALHO, 2006) de que 
padrões linguísticos da mensagem pudessem ser propagados ao criptograma. Tal 
hipótese culminou no início das pesquisas de ataque de distinção baseados em 
Recuperação da Informação (RI) no IME, suscitando um método de identificação 
do período da chave utilizada na encriptação com a cifra de Viginère.

Nessa mesma linha de pesquisa, (SOUZA, 2007) utilizou técnicas de linguís-
tica computacional para subsidiar a busca de padrões em criptogramas, no qual 
se pôde identificar fragilidades em alguns algoritmos, quando utilizados em modo 
ECB. Possibilitando o agrupamento de criptogramas maiores que 1KB, gerados 
pelos algoritmos DES, AES e RSA, com base na chave de cifração utilizada.

Posteriormente, (TORRES et al., 2010) aplicou técnicas de agrupamento, ba-
seadas em teoria dos grafos, possibilitando o agrupamento de criptogramas maio-
res que 4KB, cifrados em modo ECB, oriundos dos cinco finalistas do AES: Rijnda-
el, MARS, Serpent, Twofish e RC6.

O último trabalho apresentado pela linha de pesquisa do IME é o de (OLIVEI-
RA, 2011) que, através do uso de algoritmos genéticos modelados, possibilitou a 
identificação da quantidade de chaves distintas, utilizadas na cifração de conjuntos 
de criptogramas de tamanho maior que 6KB, gerados em modo ECB.

Várias outras pesquisas relacionadas à classificação de criptogramas têm 
sido apresentadas desde 2001, tais como: (MAHESHWARI, 2001), (CHANDRA, 
2002), (RAO, 2003), (DILEEP; SEKHAR, 2006), (NAGIREDDY, 2008), (SAXENA, 
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2008), (SHARIF et al., 2010) e (MANJULA; ANITHA, 2011).Todas tentam resolver 
o problema da identificação do algoritmo gerador, partindo apenas do texto cifrado. 
Entretanto nenhuma dessas pesquisas utiliza técnicas de RI aplicadas à Criptolo-
gia, foco principal deste trabalho.

Uma vez que remetente e destinatário utilizam sistemas criptográficos, para 
a troca de mensagens através de meios inseguros de comunicação, um invasor 
(terceiro, não autorizado) pode facilmente capturar as mensagens criptografadas. 
Após capturar a informação, o criptoanalista pode tentar identificar o algoritmo uti-
lizado, para que se possa explorar uma vulnerabilidade conhecida ou aplicar técni-
cas específicas na tentativa de obtenção do conteúdo da mensagem.

Segundo (LIMA et al., 2009), a identificação de padrões em criptogramas se 
caracteriza como uma ferramenta importante para as técnicas de criptoanálise. 
Além disso, o conhecimento desses padrões pode levar à quebra de algoritmos 
criptográficos, porém esta ferramenta também pode ser utilizada pela criptografia 
para avaliar novos algoritmos, tornando-os mais seguros.

Sendo assim, é importante destacar que a motivação deste trabalho é apre-
sentar um método não supervisionado de reconhecimento de padrões para auxi-
liar na identificação do algoritmo criptográfico utilizado para cifrar uma mensagem. 
Contribuindo assim, para a evolução da linha de pesquisa em criptologia do IME, 
expandindo a classificação de criptogramas para o modo de operação CBC. 

MODOS DE OPERAÇÃO

Um algoritmo simétrico de bloco é projetado para criptografar texto em claro 
de tamanho , esta limitação é dada pelo tamanho do bloco do algoritmo. Para que 
se possa criptografar texto de tamanho , onde , faz-se necessário dividir o texto em  
blocos de tamanho . Cada  é submetido ao algoritmo. A forma de submissão cada 
bloco pode ser distinta, por isso o NIST convencionou alguns modos de operação 
através da FIPS SP 800-38A.

O Eletronic Code Book (ECB) é o modo mais simples de operação, já que os 
blocos são cifrados independentemente. Dessa forma, blocos de texto em claro 
idênticos, resultam em blocos cifrados igualmente idênticos, quando se utiliza a 
mesma chave (RIBEIRO; ROIHA, 2005)com baixo custo computacional, eles con-
seguem mascarar similaridades do texto legível e poupar o usuário das limitações 
do tamanho de bloco. Neste trabalho, será apresentado um overview dos principais 
modos de operação de confidencialidade, destacando suas vantagens e desvanta-
gens.”, . A Figura 1 representa o modo ECB.

No modo de operação Cipher-Block Chaining(CBC), um vetor de inicialização 
é operado, através de ou-exclusivo, com o primeiro bloco da mensagem. Posterior-
mente, todos os blocos são operados, em ou-exclusivo, com o bloco cifrado ime-
diatamente anterior(RIBEIRO; ROIHA, 2005). Nesse modo de operação, textos em 
claro idênticos resultam em blocos cifrados distintos, ainda que se utilize a mesma 
chave. A Figura 2 representa o modo de operação CBC.
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Figura 1 Modo de operação ECB, adaptado de (DWORKIN, 2001).

Figura 2 Modo de operação CBC, adaptado de (DWORKIN, 2001).

CRIPTOTERMO

Um texto qualquer é constituído de semântica, sintaxe e léxico. Um cripto-
grama, por sua vez, não é oriundo de uma linguagem convencional e não possui 
características semânticas ou sintáticas. Em (SOUZA, 2007, p. 65), criptotermo é 
definido como uma palavra binária de tamanho n, onde n é o tamanho do bloco 
cifrado pelo algoritmo gerador do criptograma.

DISTÂNCIA DE HAMMING
A Distância de Hamming é uma métrica que calcula a proximidade léxica entre 
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dois vetores, retornando um valor inteiro que representa a quantidade de coordena-
das em que os dois vetores diferem (MILIES, 2009). Fórmula

Neste trabalho, a distância de Hamming será utilizada para retornar a quan-
tidade de bits diferentes entre dois criptotermos. Esta distância será usada como 
base de comparação entre os criptotermos de um conjunto de amostras, com os 
criptotermos dos criptogramas analisados.

COLORAÇÃO EM GRAFOS

A coloração de um grafo é a atribuição de uma cor para cada vértice do 
grafo, atendendo a restrição de que vértices adjacentes possuam cores distintas 
(SZWARCFITER, 1986). Essa técnica será utilizada para formar grupos amostrais 
de criptotermos, através do algoritmo abaixo.

MÉTODO PROPOSTO

O propósito de um método de RP (Reconhecimento de Padrões) é classificar 
um dado objeto desconhecido com base em uma coleção de objetos previamente 
catalogada. A característica da coleção usada para tomada de decisão distingue 
o método em supervisionado ou não supervisionado. O método supervisionado é 
aquele no qual se conhece a catalogação de cada objeto da coleção. E o não su-
pervisionado, por sua vez, ocorre quando não se tem informações sobre a coleção 
dos objetos.

Um sistema de RP não supervisionado, embora obtenha resultados inferiores 
ao de um sistema supervisionado, é a única solução para casos onde não há infor-
mação sobre as classes dos dados (MARQUES, 2005). A característica de um mé-
todo não supervisionado é interessante em casos onde há apenas textos cifrados e 
não existem informações sobre o algoritmo ou chave utilizados na cifração.
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Figura 3 Visão geral do método proposto.

Deste modo, o método proposto é formado de três fases: investigação estrutu-
ral, extração de características e classificação, descritas abaixo. Pode-se observar 
na Figura 3 uma visão geral do método proposto.

Investigação estrutural
Investigação Estrutural é a fase inicial do método de classificação, onde o 

conjunto de criptogramas apresentado é processado para formar grupos de cripto-
gramas unidos por interseção de blocos binários. Essa fase é divida em três eta-
pas, sendo elas:

1. Pré-processamento é uma etapa de indexação, semelhante ao de técnicas de 
RI, utilizado para tratar a coleção de criptogramas submetidos ao classificador, 
gerando uma estrutura que armazenará a coleção de criptogramas. Esta etapa 
está baseada nos trabalhos de (CARVALHO, 2006) e (SOUZA, 2007).

2. Interseções é a etapa do método que busca por interseções, ou seja, cripto-
termos idênticos, entre os integrantes do conjunto de criptogramas. Esta etapa 
está fundamenta-se no trabalho de (OLIVEIRA, 2011).

3. Agrupamento é a etapa que produz um grafo das relações entre os criptogra-
mas analisados. Esta etapa se apoiará no trabalho de (TORRES et al., 2010).

Pré-processamento
Segundo (SOUZA, et al., 2009), um criptograma pode ser considerado como 

um texto legível escrito em idioma desconhecido, utilizando alfabeto binário. Assim, 
cada bloco de 64bits de um criptograma será considerado como uma palavra biná-
ria desse idioma desconhecido, doravante denominada criptotermo. O Pré-proces-
samento pode ser definido como uma quádrupla (C, T O, p)  , onde: 
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•	C  é o conjunto de criptogramas {c1, c2... cn}, submetidos ao classificador.
•	T é conjunto de criptotermos {c1, c2... cn} .
•	O é conjunto de ocorrências , onde  é um vetor 

que relaciona um criptograma (ci) a um criptotermo (tk) , atendendo a condição de 
: tk ∈ ci.

•	 .p é um procedimento de indexação que recebe um criptograma como entrada e arma-
zena seu conteúdo na estrutura de dados definida, conforme: (((p(entrada) → C) → O).

Interseções
Define-se E como um conjunto de interseções  dos integrantes 

de , onde  é um vetor que armazena a identificação dos criptogramas (cj, ck), se 
e somente se atender a seguinte condição:

Agrupamento
A etapa de agrupamento produz um grafo  formado por um conjunto de vérti-

ces (C) e um conjunto de arestas (E) onde:
1- C=  , ou seja, conjunto dos criptogramas do Pré-processamento.
2- E= , isto é, conjunto das interseções identificadas.

A estrutura desta etapa, projetada para teoria dos grafos, é pri-
mordial para a etapa seguinte, onde serão formados grupos amostrais, 
através da coloração em grafos. O processo de agrupamento de crip-
togramas, por conseguinte, consiste em dividir um conjunto C em n grupos, man-
tendo uma relação de proximidade e considerando as seguintes características:

A Figura 4 representa a fase de Investigação Estrutural.
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Extração de características

A fase de Extração de Características, representada na Figura 5, processa os 
grupos identificados pela fase de investigação estrutural, gerando diversas bases 
amostrais, que serão utilizadas para comparação na próxima fase. Acrescenta-se 
que o processo se dará através da técnica de coloração em grafos. As bases forma-
das serão utilizadas para comparação de proximidade na próxima fase.

Figura 5. Extração de características.

Classificação
Classificação, formada pelas etapas de Comparação e Teste de hipótese, é 

a fase onde os criptogramas que não foram agrupados, são mensurados por uma 
determinada métrica e submetidos a um teste de hipótese para definir a classifica-
ção do criptograma.

Comparação
Na etapa de comparação, o criptograma desconhecido é mensurado através 

de uma métrica qualquer e comparado com as bases amostrais geradas pela fase 
anterior. Para isso, desenvolveu-se uma métrica para representar um índice de 
proximidade entre o criptograma e uma base conhecida.

Seja D um criptograma desconhecido e δi um conjunto de amostras. O 
Índice de confiabilidade por paridade de criptotermos calcula o coefi ciente de va- calcula o coeficiente de va-
riação da menor distância de hamming entre D, δi . O resultado [0-1] represen-
ta o nível de proximidade de um criptograma D para um grupo δi, baseado na 
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dispersão da distância de Hamming de seus criptotermos, representado por: 

onde:
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Teste de hipótese
A decisão sobre a classificação de um criptograma analisado é realizada atra-

vés de um grafo de decisão. Ao rejeitar a hipótese de nulidade (HO ), adiciona-se 1 
ao peso da aresta (D, δi ) .O teste de hipótese utilizado na decisão é o seguinte:

(HO) O criptograma analisado foi gerado por um algoritmo desconhecido.
(H1 ) O criptograma analisado foi gerado pelo algoritmo gerador de .
A regra de decisão é rejeitar  se o valor de referência é menor que o nível de 

significância escolhido, através de:

Caso a quantidade de amostras na fase de Extração de Características seja  > 2, 
devem ser submetidas à fase de Comparação todos os pares de combinações possí-
veis de amostras, acrescendo os resultados no grafo de decisão.

O criptograma analisado será classificado como oriundo do algoritmo gerador 
do grupo δi  que possuir aresta de maior peso. Caso contrário,  o criptograma não 
deverá ser classificado, pois não existem evidências suficientes através da métrica 
utilizada para classificar o criptograma.

EXPERIMENTOS

Os experimentos realizados visam analisar a influência de parâmetros variá-
veis do modelo no resultado da classificação de criptogramas. Analisou-se a influ-
ência da quantidade de τ ∈ δi; a influência da quantidade de d ∈ Di ; e a eficiência 
de classificação com base homogênea e heterogênea.

Para isso, foram utilizados nove algoritmos com características de tamanho 
de chave e bloco distintos e as chaves criptográficas descritas na Tabela 1. Os 
criptogramas são oriundos de texto em claro, extraídos da bíblia em português, 
cifrados em modo CBC.

Tabela 1. Algoritmos Utilizados
Algoritmo Tamanho da chave Tamanho do bloco Tipo Chave utilizada

3DES 168 64 bloco vKnb8KlqmjX9Cd81CUN6i

AES 256 128 bloco vKnb8KlqmjX9Cd81CUN6i62aJHeyhetp

BF 256 64 bloco vKnb8KlqmjX9Cd81CUN6i62aJHeyhetp

Camellia 256 64 bloco vKnb8KlqmjX9Cd81CUN6i62aJHeyhetp

Cast5 128 64 bloco vKnb8KlqmjX9Cd81

DES 56 64 bloco vKnb8Kl

RC2 128 64 bloco vKnb8KlqmjX9Cd81

RC4 128 - fluxo vKnb8KlqmjX9Cd81

Seed 128 64 bloco vKnb8KlqmjX9Cd81

A regra de decisão adotada para classificação em todos os experimentos foi 
rejeitar a hipótese de nulidade, caso o valor de referência fosse menor que um 
nível de significância escolhido arbitrariamente. O teste baseia-se nas seguintes 
hipóteses:
• (HO) O criptograma analisado foi gerado pelo algoritmo DES.
• (H1 ) O criptograma analisado não foi gerado pelo algoritmo DES.
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Os experimentos realizados possuem a característica de que, ao se aumentar 
o nível de significância, tende-se a não rejeitar HO , fazendo com que os criptogra-
mas sejam considerados como oriundos do DES. Ao se diminuir o nível de signifi-
cância, tende-se a rejeitar HO , considerando-os como não oriundos do DES. O ideal 
é encontrar um nível de significância que possa identificar corretamente mais que 
50% dos criptogramas gerados pelo DES e dos não gerados pelo DES.

Experimento 1: influência do tamanho de .
Este experimento, dividido em duas fases, tem como objetivo avaliar a in-

fluência da quantidade de amostras (τ) do conjunto , utilizadas para comparação 
na base de criptotermos conhecidos. Para isso, foram construídas duas bases de 
comparação, conforme Figura 6, com um milhão de criptotermos, diferindo apenas 
na quantidade de grupos amostrais. 

Figura 6. Construção de bases a partir da Bíblia em português.

Os criptotermos são oriundos de 782KB (100 mil palavras binárias de 64bits), 
extraídas da bíblia em português, cifrados em modo CBC pelo algoritmo DES, utili-
zando dez chaves distintas, conforme Tabela 2.

Na primeira fase, a base foi dividida em duas amostras (τ = 2) de 500 mil 
criptotermos, cada amostra cifrada com cinco chaves. Na segunda fase, a base foi 
dividida em cinco amostras (τ = 5) de 200 mil criptotermos, cada amostra cifrada 
com duas chaves distintas.

Tabela 2. Chaves de cifração da base de comparação.

k Chave (56bits) k Chave (56bits)
k1 cGg5Y94 8a2dl7V
k2  Pq8N54C PsQob15
k3  S19U1D9 v2bdZ22
k4  hk9pDcY km1RnuI
k5  iqd6iea W312xq8

Foram submetidos à classificação 900 criptogramas de 8KB, oriundos de tex-
to em claro extraídos da bíblia (cifrado pelos nove algoritmos da Tabela 1), 100 
criptogramas por algoritmo. Os resultados obtidos nas duas fases estão descritos 
na Tabela 3.
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Tabela 3. Resultado do experimento 1
1ª Fase 2ª Fase

Nível de Significância 0,021 0,023 0,024 0,025 0,047 0,0475 0,048 0,0485

Algoritmo ACERTO*

DES 50% 52% 54% 55% 50% 52% 54% 55%

Não DES 55% 50% 48% 46% 50% 49% 48% 46%

Desvio Padrão (Não DES) 0,035721 0,012657

Para comparar o desempenho de cada fase, optou-se por analisar a variação 
do resultado de identificação correta dos criptogramas não oriundos do DES em 
quatro níveis de significância distintos. A comparação ocorreu da seguinte maneira: 
fixou-se o valor de acerto no reconhecimento de criptogramas gerados pelo DES e 
verificou-se o desvio-padrão dos resultados de acerto na identificação dos cripto-
gramas não oriundos do DES.

Figura 7. Desvio padrão do resultado de classificação (por algoritmo).

A Figura 7 representa o gráfi co dos resultados do desvio-padrão, (por algorit-Figura 7 representa o gráfi co dos resultados do desvio-padrão, (por algorit-7 representa o gráfico dos resultados do desvio-padrão, (por algorit-
mo), entre os resultados da fase1 (τ = 2) e da fase 2 (τ = 5). 

Considera-se como ideal a amostra que gerar resultados menos variáveis, 
uma vez que os valores de significância utilizados são muito próximos e se espera 
que os resultados de acerto não apresentem variação muito grande. Os resultados 
obtidos com τ = 5  são claramente menos variáveis que os resultados obtidos com 
uma menor quantidade de amostras.

Assim, pode-se concluir que a quantidade de amostras conhecidas interfere 
no resultado. Neste caso, deve-se encontrar um τ = n apropriado para cada tipo de 
algoritmo, pois acredita-se que, quanto maior o número de amostras, mais confiá-
veis serão os resultados.

Experimento 2: influência do tamanho de Di.
O objetivo deste experimento é avaliar a influência do tamanho do criptogra-

ma analisado (quantidade de criptotermos) no resultado da classificação. Para isso, 
foram cifrados 800KB de texto em claro, extraídos da bíblia em português, em 
modo CBC, utilizando os algoritmos e senhas descritos na Tabela 1.

O experimento foi realizado em duas fases, conforme Figura 8. Na primeira 
fase, os textos 800KB, cifrados por cada algoritmo, foram divididos em criptogra-



38    – 2o Trimestre de 2014

mas de 1024 criptotermos (8KB), totalizando 900 criptogramas. Na segunda fase, 
os 800KB de texto cifrado, gerado por cada algoritmo, foi dividido em criptogramas 
de 32768 criptotermos (32KB), totalizando 225 criptogramas.

A base de comparação usada continha 1 milhão de criptotermos cifrados pelo 
algoritmo DES, utilizando 10 chaves distintas, descritas na Tabela 2. Destaca-se 
que base foi dividida em cinco amostras (τ = 5) com 200 mil criptotermos por amos-
tra, cifrados por duas chaves (100 mil por chave).

Na primeira fase, utilizando criptogramas de 8KB, foi possível identificar ape-
nas os criptogramas cifrados pelo algoritmo SEED, como não oriundos do DES, 
com . A Tabela 4, destaca o resultado dessa fase. Não foi possível distinguir os crip-Tabela 4, destaca o resultado dessa fase. Não foi possível distinguir os crip-4, destaca o resultado dessa fase. Não foi possível distinguir os crip-
togramas cifrados pelos outros sete algoritmos (acerto inferior a 50%). Os níveis de 
significância testados foram: .

Figura 8. Metodologia do experimento 2.
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Tabela 4. Classificação de criptogramas de 8KB.

Submetidos à classificação Classificados corretamente Nível de acerto na classificação

DES 100 52

44%

BF 100 44
Camellia 100 42

AES 100 42

SEED 100 51

RC4 100 37

CAST 100 47

RC2 100 47

3DES 100 35

Total 900 397

Na segunda fase, utilizando criptogramas de 32KB, foi possível identificar os 
criptogramas cifrados pelos algoritmos Blowfish, Camellia, Cast, RC2, RC4, SEED 
e 3DES como não oriundos do DES, com α = 0,021. Na . A Tabela 5, destaca o re-Tabela 5, destaca o re-5, destaca o re-
sultado dessa fase. Não foi possível, no entanto, distinguir os criptogramas cifrados 
pelo algoritmo AES, (acerto inferior a 50%). Os níveis de significância testados 
foram: α = { 0,02; ...; 0,025}.

Tabela 5. Classificação de criptogramas de 32KB.
Submetidos à classificação Classificados corretamente Nível de acerto na classificação

DES 25 15

54%

BF 25 13

Camellia 25 13

AES 25 12

SEED 25 13

RC4 25 13

CAST 25 16

RC2 25 15

3DES 25 13

Totais 225 123

Os resultados de classificação, obtidos com criptogramas de 32KB, identifica-
ram corretamente a grande maioria dos algoritmos testados, como oriundos ou não 
do DES. Assim, pode-se concluir que o tamanho do criptograma analisado interfere 
no resultado. Neste caso, deve-se encontrar um tamanho apropriado para cada tipo 
de algoritmo. Acredita-se que quanto maior o número de amostras mais confiáveis 
serão os resultados.

Experimento 3: eficiência de classificação com base homogênea.
O objetivo deste experimento é verificar se o método, através de uma base es-

pecializada (homogênea), pode identificar se dado criptograma, de tamanho igual a 
128KB, foi ou não gerado pelo mesmo algoritmo da base conhecida.

A base é considerada homogênea por possuir texto de apenas uma obra (Bí-é considerada homogênea por possuir texto de apenas uma obra (Bí-a homogênea por possuir texto de apenas uma obra (Bí-
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blia Sagrada). A base de comparação usada continha 1 milhão de criptotermos 
cifrados pelo algoritmo DES, utilizando 10 chaves distintas, descritas na Tabela 1. A 
base foi dividida em cinco amostras  (τ = 5) com 200 mil criptotermos por amostra, 
cifrados por duas chaves (100 mil por chave).

Foram submetidos 132 criptogramas de seis algoritmos distintos (DES, BF, 
AES, RC4, RC2 e 3DES) e extraídos 2.8MB de texto em claro da bíblia em 
português, dividido em 22 arquivos de 128KB, cifrados em modo CBC.

Tabela 6. Resultado de classificação do experimento 3.

Submetidos a Classificação Classificados corretamente Nível de acerto na classificação

Oriundos DES 22 12

60%Não Oriundos do DES 110 68

Totais 132 80

Em outra análise, do mesmo experimento, agora considerando os resultados 
de classificação de cada algoritmo, temos:
• 55% dos criptogramas gerados pelo DES foram classificados corretamente como 

oriundos do DES;
• 59% dos criptogramas gerados pelo Blowfish, AES e 3DES, foram classificados 

corretamente como não oriundos do DES;
• 64% dos criptogramas gerados pelo RC4 foram classificados corretamente como 

não oriundos do DES; e
• 68% dos criptogramas gerados pelo RC2 foram classificados corretamente como 

não oriundos do DES.

Experimento 4: eficiência de classificação com base heterogênea.
O objetivo deste experimento é verificar se o método, através de uma base es-

pecializada (heterogênea), pode identificar se dado criptograma, de tamanho igual 
a 32KB, foi ou não gerado pelo mesmo algoritmo da base conhecida.

A base é considerada heterogênea por possuir texto de diversas áreas, todos 
cifrados em modo CBC utilizando o algoritmo DES. Composta por:
• E-mail: 50 mil palavras binárias de 64bits, oriundas de listas de e-mail da Socie-

dade Brasileira de Computação.
• Enciclopédia: 50mil palavras binárias de 64bits, oriundas de páginas aleatórias da 

Wikipédia em português.
• Legislação: 50 mil palavras binárias de 64bits, de legislação aleatória do site da Casa 

Civil.
• Literários: 50 mil palavras binárias de 64bits, de obras literárias em português 

disponíveis no Projeto Gutenberg.
• Técnicos: 50 mil palavras binárias de 64bits, oriundos do Guia Foca Linux (Avançado).

Todos os textos em claro foram cifrados por dez chaves distintas 
(conforme Tabela 2), totalizando 2.5 milhões de criptotermos, conforme:  
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 A base de comparação foi dividida em cinco amostras (τ = 5) com 500 mil 
criptotermos por amostra, cifrados por duas chaves (250 mil por chave). Além dis-
so, foram submetidos 175 criptogramas de sete algoritmos distintos (DES, BF, Ca-
mellia, Cast, RC2, SEED e 3DES), conforme Tabela 1, bem como extraídos 800KB 
de texto em claro da bíblia em português, dividido em 25 arquivos de 32KB e cifrado 
em modo CBC.

Tabela 7. Resultado de classificação do experimento 4.
Submetidos a Classificação Classificados corretamente Nível de acerto na Classificação

Oriundos DES 25 15

63%Não Oriundos do DES 150 96

Totais 175 111

Em outra análise, do mesmo experimento, agora considerando os resultados 
de classificação de cada algoritmo, temos:
• 60% dos criptogramas gerados pelo DES foram classificados corretamente como 

oriundos do DES;
• 44% dos criptogramas gerados pelo Blowfish foram classificados corretamente 

como não oriundos do DES;
• 52% dos criptogramas gerados pelo CAST e 3DES, foram classificados correta-

mente como não oriundos do DES;
• 68% dos criptogramas gerados pelo RC2 foram classificados corretamente como 

não oriundos do DES;
• 80% dos criptogramas gerados pelo Camellia foram classificados corretamente 

como não oriundos do DES; e
• 88% dos criptogramas gerados pelo SEED foram classificados corretamente 

como não oriundos do DES. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS

Embora o método proposto seja projetado para classificar criptogramas em 
modo ECB, optou-se pela utilização de criptogramas cifrados em modo CBC, pois 
esse modo de operação parecia imune à classifi cação, através dos diversos traba-à classifi cação, através dos diversos traba- classificação, através dos diversos traba-
lhos até então apresentados.

Através dos experimentos realizados, pode-se concluir que a quantidade de 
amostras produzidas na fase de extração de características afeta o desempenho. 
Observou-se, inclusive, que  é um valor ideal.

O tamanho do criptograma analisado é outro fator de influência nos resultados 
de classificação. O tamanho de melhor custo-benefício (custo computacional X re-
sultado de acerto) encontrado foi , ou seja, 32KB.

Por fim, outro fator importante na classificação é a formação da base de com-
paração. A base heterogênea apresentou, ademais, ótimos resultados de classifi-
cação, mesmo com criptogramas cifrados em modo CBC.
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CONCLUSÃO

Classificar criptogramas cifrados em modo CBC, ainda é um problema em 
aberto. Este trabalho contribuiu para as técnicas de Recuperação da Informação 
(RI) aplicadas ao reconhecimento de padrões em criptogramas, apresentando um 
método não supervisionado baseado na distância de Hamming. Esse método, além 
de ser utilizado como ataque de distinção sobre criptogramas, ele pode servir como 
parâmetro de avaliação de algoritmos criptográficos.

A comparação dos resultados obtidos através desse método com outras técni-
cas não foi realizada, até porque, boa parte das pesquisas disponíveis sobre clas-
sificação e agrupamento de criptogramas não informam o modo de operação utili-
zado e os únicos trabalhos, baseados em RI, que tentaram classificar criptogramas 
em modo CBC ((CARVALHO, 2006) e (SOUZA, 2007)) , não obtiveram sucesso.

Acrescente-se ainda que os experimentos realizados demonstraram a influ-
ência da quantidade de amostras, do tamanho do criptograma analisado e da for-
mação da base no desempenho da classificação. O quarto, inclusive, experimento 
apresentou resultados satisfatórios, com criptogramas de 32KB, classificando os 
criptogramas gerados pelos algoritmos Camellia e SEED como não oriundos do 
DES, com uma taxa de acerto acima de 80%.

Deste modo, como trabalhos futuros, um ajuste no calculo do valor de referên-
cia do teste de hipótese pode ser realizado, levando-se em consideração o tama-
nho e a quantidade de amostras e o tamanho dos criptogramas. De fato, percebeu-
-se que os níveis de significância variam quando esses parâmetros são alterados. 
Novas métricas poderão ser propostas, então, para serem utilizadas nesse método, 
pois o Índice de confiabilidade por paridade de criptotermos tem complexidade , 
onde n é a quantidade de criptotermos do criptograma analisado e m é a quantida-
de de criptotermos da base de comparação.
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RESUMO

Estabilizadores de sistemas de potência têm sido largamente utilizados em 
usinas geradoras de energia elétrica para expandir os limites de estabilidade dos 
sistemas elétricos. No entanto, para que esses benefícios sejam efetivos, é impor-
tante que o ajuste dos parâmetros dos estabilizadores seja adequado e reavaliado 
regularmente, devido à constante expansão dos sistemas elétricos. Recentemente, 
foi proposta uma metodologia para verificação da efetividade do ajuste de estabili-
zadores em usinas com múltiplos geradores, por meio do levantamento de respos-
tas em frequência de malha fechada dos geradores. Este artigo propõe melhorias 
de âmbito prático nesta técnica de ensaio de estabilizadores, visando torná-la mais 
ágil, confiável e precisa. Para tanto, é proposto um método de ensaio, denominado 
ensaio de polaridade reversa, que reduz a influência de ruídos nas medidas efetua-
das. Este ensaio consiste na aplicação de sinais de perturbação em contrafase em 
dois geradores de uma usina multigerador. Esta estratégia concentra a energia do 
sinal de sondagem apenas nos geradores excitados, cancelando a parcela do ruído 
comum às medidas dos dois geradores, proporcionando maior exatidão na identi-
ficação da influência do estabilizador no modo de oscilação intraplanta da usina e 
restringindo ainda mais a interferência no sistema como um todo.

Palavras-chave: Estabilizador de Sistemas de Potência, Ensaio de Campo, 
Usinas de Energia Elétrica.
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ABSTRACT

Power system stabilizers have been widely used in power plants to expand 
the limits of stability of electrical power systems. However, to render these benefits 
effective, it is important to tune the stabilizer parameters properly and reassess 
them regularly, due to the constant expansion of electrical systems. Recently, a 
methodology to determine stabilizers tuning effectiveness in multigenerator power 
plants, based on closed-loop frequency responses, was proposed. This paper pro-
poses improvements in terms of practical procedures to this field testing methodolo-
gy, to make it more agile, reliable and accurate. Then, a new testing method, called 
reverse polarity test, is proposed, which reduces the effect of noises on the mea-
sured data. This test consists of applying counter-phase disturbance signals in two 
generators of a power plant multigenerator. This strategy concentrates the probing 
signal energy only on the excited generators, canceling the portion of the noise whi-
ch is common to the outputs of the two generators, providing more accuracy in the 
identification of the intraplant oscillating mode and further restricting the interference 
in the whole system.

Keywords: Power System Stabilizers, Field Tests, Power Plants.

INTRODUÇÃO

A habilidade de controlar a estabilidade angular de geradores síncronos atra-
vés do sistema de excitação foi primeiramente identificada com o advento das ex-
citatrizes de ação rápida e dos reguladores de tensão de atuação contínua (Baker, 
1975; Kundur, 2003). Contudo, conforme os geradores operando com sistemas de 
excitação de ação rápida se tornaram uma maior porcentagem da capacidade de 
geração, se tornou aparente que, apesar de contribuir significativamente para a 
melhora da estabilidade a grandes perturbações, estes sistemas de excitação ge-
ralmente levavam à degradação do amortecimento das oscilações eletromecânicas 
naturais entre os geradores do sistema (Heffron, 1952; De Mello, 1969; Dandeno, 
1969).

Os estabilizadores de sistemas de potência, PSS na sigla inglesa, foram de-
senvolvidos para auxiliar no amortecimento destas oscilações naturais por meio da 
modulação da excitação do gerador (Kundur, 1994). Com a instalação de um es-
tabilizador adequadamente projetado e ajustado, as oscilações do sistema podem 
ser amortecidas enquanto se utiliza todo o potencial do sistema de excitação para 
melhora da estabilidade a grandes perturbações (Larsen, 1981).

Neste contexto, foi desenvolvido em (Bossa, 2011), a metodologia de função 
de transferência de canal de perturbação, que emprega informações de funções de 
transferência especiais para verificação do ajuste de estabilizadores de usinas com 
apenas um gerador ou multigeradores. Tal método se baseia em medidas de res-
posta em frequência obtidas em ensaios de campo que, explorando a característica 
de simetria geralmente encontrada na topologia de usinas multigerador, permitem 
obter informações a respeito da atuação do PSS tanto no modo de oscilação local 
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da usina contra o sistema como em sua dinâmica intraplanta.
Entretanto, foi constatada, nas primeiras aplicações da metodologia, uma 

baixa relação sinal/ruído de algumas medidas importantes, e que muitas vezes 
afetava a precisão e confiabilidade dos resultados obtidos. Tendo em vista então 
o aperfeiçoamento da técnica, este artigo objetiva propor uma técnica auxiliar que 
permita aumentar a eficiência e praticidade da aplicação daquela metodologia de 
ensaio proposta em (Bossa, 2011), bem como aumentar a confiabilidade dos resul-
tados obtidos através dela.

METODOLOGIA

Canal de Pertubação Aplicado a um Gerador
A Figura 1 ilustra o modelo simplificado de um gerador equipado com malha 

de estabilizador e conectado a um SEP. A partir dessa figura, também se define o 
canal de controle  Hyu(s) e Hwz(s)  de perturbação .

Figura 1. Diagrama do sistema de excitação de um gerador mostrando o canal de controle e de perturbação.

O canal de controle em malha fechada Hyu(s) tem como entrada a referência 
de tensão da excitação (u = Vref ) e, como saída, a velocidade do rotor do gerador 
(y= ϖ). Também é definido o canal de perturbação em malha fechada Hwz(s), pelo 
qual o sinal de sondagem é somado à saída do estabilizador de forma a se monito-
rar os valores de Vpss. Sendo assim, o canal de perturbação possui  w = VPSSd e z = 
Vpss como par entrada-saída.

Este sistema pode ser descrito pela seguinte expressão matricial:

A equação (3) mostra que os polos da função de transferência de malha aberta 
G(s), isto é, as raízes de dG(s), são um subconjunto dos zeros de Hzw(s). Dessa for-
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ma, o conjunto de zeros dominantes de Hzw(s) contém todos os polos dominantes 
de G(s), os quais estão relacionados à dinâmica do gerador sem o estabilizador.

O comportamento do gerador sem estabilizador pode ser inferido por meio do 
conjunto de zeros de Hzw(s) sem que seja necessária a real desconexão da malha 
do estabilizador, evitando submeter o gerador a qualquer risco de instabilidade.

Sendo assim, a aplicação de um sinal de sondagem em w = VPSSd, a monito-
ração da saída em w = VPSS e o posterior levantamento da resposta em frequência 
de   Hzw(jϖ) permitem a estimação dos polos de malha aberta mais relevantes dire-
tamente de medidas de resposta em frequência em malha fechada, visto que Hzw(s) 
contém informações tanto da dinâmica de malha aberta quanto de malha fechada.

Com esses dados, é possível avaliar a efetividade do estabilizador no amorte-
cimento dos modos de oscilação do sistema, e se existe a necessidade de reajuste 
ou substituição do estabilizador.

Canal de Perturbação Aplicado a uma Usina Multigeradores
Estas propriedades da função de transferência Hzw(s)  podem ser estendidas 

para o caso de usinas multigeradores como demonstrado com detalhes em (Bossa, 
2011). 

Em (Martins, 2010), foi mostrado que a influência da dinâmica intraplanta nos 
resultados de testes convencionais de ajuste de estabilizadores se amplia com o 
aumento do número de unidades em paralelo em uma usina. Define-se, aqui, como 
convencionais os testes em que a aplicação do sinal de sondagem e medição da 
resposta estejam restritos a apenas uma unidade geradora (Larsen, 1981; Rogers, 
1990; Bollinger 1980) .

A formulação para usinas multigeradores do conceito de canal de perturba-
ção, apresentada no início desta seção para o caso de apenas um gerador, permite 
isolar a influência da dinâmica intraplanta e do modo local da usina, permitindo 
assim um ajuste mais acurado do estabilizador, quer seja para amortecimento de 
oscilações entre as unidades da usina (modo intraplanta) ou de oscilações da usina 
contra o sistema (modo local ou agregrado).

De forma análoga ao caso de apenas um gerador, considera-se como entrada 
do sistema com  geradores, as tensões de referência dos geradores, e como saída 
a velocidade angular do rotor dos geradores. Considerando a premissa de simetria 
estrutural e operação equilibrada, e escolhendo adequadamente as matrizes da 
formulação de estados  e  que levem as entradas e saídas previamente escolhidas, 
as matrizes de transferência  Hyu(s)  e Hzw(s)   são dadas por:
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Nas equações (6) e (7), é possível notar que as matrizes  Hyu(s)  e Hzw(s)  
possuem uma simetria estrutural especial que, por meio de uma transformação 
de similaridade modal, permitem uma grande simplificação na análise do compor-
tamento dinâmico da usina. A decomposição modal das matrizes de transferência  
Hyu(s)  e Hzw(s)  resulta em matrizes de transferência cujos elementos da diagonal 
são iguais a  Hag(s)  e Hip(s), 

Em (Bossa, 2011) também foi provado que ambas as dinâmicas lineares do modo 
local e intraplanta, Hag(s) e Hip(s), podem ser estudadas como um problema SISO.

Como dito anteriormente, a matriz de transferência  preserva as proprieda-
des da função de transferência , inicialmente definida a partir da Figura 1. Os zero 
MIMO de Hzw (s) são os polos da matriz G(s) que representa o sistema com n gera-
dores em malha aberta, ao passo que os polos de Hzw (s) são os polos do sistema 
com realimentação do PSS. Dessa mesma forma, a matriz H’zw (s) também possui 
informações de malha aberta e fechada, todavia dos modos local e intraplanta.

Sendo assim é possível estimar características fundamentais dos modos local 
e intraplanta de uma usina multigeradores, na condição de utilização e não utili-
zação do PSS, somente com base nos polos e zeros das respostas em frequên-
cia de  e . Lembrando que para determinar ambas as respostas 
em frequência  e , é necessário somente levantar as respostas em 
frequência de P(jϖ) e T(jϖ)  e realizar as combinações lineares apropriadas, mostra-
das nas equações (12) e (13).

Vale ressaltar neste ponto que, o padrão simétrico apresentado por Hyu (s) e 
Hzw(s), com apenas termos P(jϖ) na diagonal principal e termos T(jϖ) fora da dia-
gonal, se deve à premissa inicialmente adotada de simetria estrutural da usina e 
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operação equilibrada.
Isto significa que os parâmetros dos geradores e seus controladores associa-

dos devem ser iguais e todos os geradores da usina devem compartilhar de um 
mesmo ponto de operação. Esta é uma característica que não está longe da prática 
e pode ser usualmente encontrada em usinas hidrelétricas de médio e grande porte.

Ensaio de Polaridade Reversa
Baseado em experiências de ensaios anteriores, foi notado que o nível de 

ruído a que está sujeita a planta que se quer identificar, quando combinado com a 
atenuação acentuada das respostas em frequência da função de tranferência do 
termo , necessária a obtenção dos termos da matriz H’zw(s), limita a exatidão dos 
resultados obtidos por meio da metodologia de canal de pertubação.

Por meio da aplicação do ensaio de polaridade reversa é possível realizar o 
levantamento da função de transferência  de forma direta e de , por 
meio da combinação com a técnica de ensaio proposta em (Bossa, 2011), ambas 
com menor influência de ruídos exógenos.

O conceito de canal de perturbação, como mostrado anteriormente, quando 
aplicado a uma usina multigerador com  unidades e simetria estrutural, resulta na 
matriz de transferência dada pela equação (8), que relaciona as entradas w(s) = 
VPSSdn saídas z(s) = VPSSn. Aplicando um sinal de sondagem w(t) em duas unidades 
desse sistema, sendo que os sinais aplicados possuem polaridade reversa, i.e., 
defasagem relativa de 180º entre si, o sistema pode ser reescrito como,

A equação (16) mostra que a excitação de dois geradores do sistema, com sinais 
em polaridade reversa, permite concentrar a energia do sinal de sondagem empre-
gado no ensaio apenas nas unidades de interesse direto para medição, enquanto 
as demais unidades da usina permanecem inertes às perturbações do ensaio. Além 
disso, a razão entre a entrada e a resposta das unidades excitadas é a própria 
função de transferência , conforme equação (12). Essa função de transfe-
rência, como visto anteriormente, possui em suas singularidades (polos e zeros) in-
formações a respeito da influência do PSS no modo oscilatório intraplanta da usina.

Por meio da decomposição em valores singulares da matriz de transferência 
H’zw(jω), nas frequências ω = ωi, é possível precisar exatamente o comportamento 
do sistema para uma entrada na direção de polaridade reversa,

onde a matriz U e a matriz V são unitárias, i.e., U H = U-1 e . A matriz Σ é diago- diago-
nal e contém os valores singulares σi, reais e não-negativos organizados em ordem 
decrescente.
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 As matrizes unitárias  U  e V formam uma base ortonormal para o espaço 
coluna e espaço linha de HZW, respectivamente. Os vetores coluna de V, denotados 
por vi, são chamados de vetores singulares à direita ou de entrada, enquanto os 
vetores coluna de U, denotados por ui, são chamados de vetores singulares à es-
querda ou de saída (Maciejowski, 1989; Skogestad, 2005).

Para ilustrar a dinâmica do ensaio de polaridade reversa, é utilizado um mode-
lo de usina multigeradores ligada a uma barra infinita por impedância externa, ilus-
trado na Figura 2. A usina teste conta com oito geradores igualmente carregados, 
e seus respectivos controladores (reguladores de velocidade e tensão e estabiliza-
dores), modelados com parâmetros idênticos aos das máquinas de Itaipu 60Hz. A 
utilização deste modelo relativamente simples se justifica pelo fato de somente a 
dinâmica da usina ser de interesse direto e deste modelo permitir uma visualização 
mais instrutiva dos conceitos envolvidos.

Figura 2. Modelo de usina multigerador utilizado como sistema teste.

A base de dados do sistema apresentado, para estudos em regime permanen-
te e de estabilidade a pequenos sinais, foi criada utilizando os programas Anarede 
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e Pacdyn, desenvolvidos pelo CEPEL (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica), 
e dados dos modelos de geradores e controladores de Itaipu, obtidos do banco de 
dados do ONS (Operador Nacional do Sistema) para planejamento da operação 
(ONS, 2011).

O modelo em espaço de estados desse sistema possui 144 estados, 2 entra-
das e 24 saídas. As entradas definidas são os canais de perturbação dos geradores 
sob ensaio VPSSd1 e VPSSd2 , e as saídas são os sinais dos estabilizadores de cada 
gerador VPSSn, adicionalmente, são monitoradas também a tensão terminal Vtn  e 
potência elétrica Ptn de cada unidade.

Obtidas através da análise dos autovalores da matriz de estado do sistema, as 
características dinâmicas de seus modos de oscilação eletromecânica são enun-
ciadas na Tabela 1.

Tabela 1. Modos eletromecânicos do sistema teste de usina multigerador

Examinando os vetores singulares de entrada na faixa de frequência de 0,1Hz a 
3Hz, obtidos por meio da SVD de H’zw(jω) do sistema apresentado acima, verifica-se 
que estes apresentam apenas duas direções ortogonais distintas ao longo de toda 
a faixa de frequência analisada. Para futuras referências, estas direções são aqui 
definidas como, polaridade direta (equação 20) e polaridade reversa (equação 21):

Dessa maneira, de acordo com os vetores acima expostos, a direção definida 
como polaridade direta corresponde à excitação simultânea de VPSSd dos geradores 
UG1 e UG2, enquanto a direção de polaridade reversa corresponde à aplicação 
dos sinais em contrafase em ambos os geradores UG1 e UG2.

Os valores singulares da matriz de transferência associados a estes vetores 
unitários vdir e vrev fornecem o ganho multivariável para uma entrada nessas res-
pectivas direções. Na Figura 3, a curva pontilhada representa os valores de , ou 
seja, o ganho máximo independente da direção de entrada. A curva cheia, por sua 
vez, representa os valores de , isto é, o ganho mínimo também independente da 
direção de entrada. No entanto, verificando ao longo da frequência, quais valores 
de  estão associados aos vetores de entrada vdir e vrev, chegam-se às curvas de   σdir 
marcadas por ◊ para o ganho na direção de polaridade direta e de σrev marcada por 
+ para o ganho na direção de polaridade reversa.
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Figura 3. Valores singulares de Hzw .

Analisando esta figura, algumas conclusões podem ser tiradas. Assim como 
na análise de curvas de ganho de sistemas SISO, é possível identificar os modos 
oscilatórios pouco amortecidos através dos picos de ressonância da curva de ga-
nho MIMO. Na curva de ganho associada ao vetor de entrada de polaridade rever-
sa (+) fica claro que a única ressonância expressiva está em torno da frequência 
1,42Hz que corresponde ao modo intraplanta, como pode ser verificado na Tabela 
1. Para a direção de polaridade direta (◊), comparativamente, a maior ressonância 
está em torno de 0,9Hz que é a frequência do modo local ou agregado da usina. 
Todavia, é possível notar que existe uma elevação do ganho de menor amplitude 
também na faixa de 1,42Hz, que aponta para o fato de que esta direção de entrada 
excita ambos os modos eletromecânicos da usina. Este fato pode ser verificado 
mais claramente a seguir, por meio da análise dos vetores singulares de saída.

Por meio do estudo dos vetores singulares de saída, se pode ainda verificar 
como a energia introduzida no sistema pelas entradas, nas direções de vi, se espalha 
nas saídas do sistema. A Figura 4 mostra o gráfico polar dos componentes de udir em 
linha cheia e urev em linha pontilhada para a frequência do modo intraplanta. Cada 
componente dos vetores udir e urev representa uma das saídas do sistema. Na Figura 
4 estão representadas somente as saídas dos quatro primeiros geradores, uma vez 
que pela simetria do sistema, os demais geradores respondem como os geradores 
3 e 4.
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Figura 4. Comparativo dos vetores singulares de saída relacionados com as dire-
ções e polaridade direta (—) e reversa (---).

Da Figura 4, verifica-se que a informação dos vetores singulares de saída 
corrobora com as discussões anteriores. Para a direção de polaridade reversa as 
grandezas dos geradores 1 e 2 estão em contrafase, enquanto as grandezas dos 
demais geradores permanecem inalteradas. O mesmo não ocorre para a direção 
de polaridade direta, onde parte da energia aparece nas grandezas dos demais 
geradores.

A aplicação do sinal de sondagem em polaridade reversa também propor-
ciona, por meio da combinação das saídas dos geradores excitados, um aumento 
da razão sinal-ruído (SNR), proporcional ao coeficiente de correlação dos ruídos 
presentes nas duas saídas.

Seja Hzw(s) a matriz de transferência que relaciona as entradas e saídas dos 
dois geradores sujeitos à aplicação do sinal de sondagem em polaridade reversa, 
conforme mostra o esquema da Figura 5. Os sinais z1(t) e z2(t) denotam as respos-
tas do sistema à aplicação de w(t) e – w(t), respectivamente, e são compostos pela 
combinação da saída que se deseja monitorar v(t) = VPSS1 e -v(t) = VPSS2  e de ruídos 
aditivos de distribuição probabilística normal (gaussiana), .

Figura 5. Esquema para o ensaio de polaridade direta e reversa no canal de perturbação .
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É fácil notar na equação (25) que, para o caso onde  é perfeitamente 
correlacionado com  r2 (ρr1r2 = 1), o denominador se torna nulo e o SNR tende a 
infinito. Considerando ainda que r1 seja completamente descorrelacionado com r2, 
isto é, que  e  sejam provenientes de processos aleatórios distintos (ρr1r2 = 0), tem-
-se que o termo –2E [r1 r2 ] se anula e, para variâncias normalizadas, o SNR é de 
3dB. Para o caso em que  apresenta correlação inversa em relação a  r2 (ρr1r2 = -1), o 
termo  –2E [r1 r2 ] se soma às variâncias dos ruídos e, para variâncias normalizadas, 
o SNR é de 0dB.

Da Figura 6, pode-se concluir que os ruídos presentes nas saídas provenien-
tes de um mesmo processo aleatório são completamente eliminados, enquanto 
que para ruídos de processo distintos obtêm-se um ganho de duas vezes (3dB) 
na razão sinal-ruído. O caso de ruídos com correlação inversa não é comumente 
verificado na prática, contudo para este caso extremo, o método simplesmente não 
apresenta ganhos no SNR.

Figura 6. Comportamento do SNR em função dos valores do coeficiente de correlação .
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Estas características do ensaio de polaridade reversa apresentadas nesta se-
ção permitem ainda a obtenção de uma melhor estimativa da resposta em frequ-
ência de  . Isto pode ser constatado através da combinação das equações 
(12) e (13).

 

       
 

Por meio do ensaio proposto em (Bossa, 2011), aplicando o sinal de sonda-
gem em somente um gerador, é levantada a estimativa de P(jω). De forma comple-
mentar, é utilizado o ensaio de polaridade reversa para levantamento de  
com redução dos níveis de ruído. Desse modo, partindo de estimativas de P(jω) e 

 com alto SNR, é possível obter  através de (26), sem a necessi-
dade de lançar mão das medidas geralmente pouco acuradas de T(jω).

A Figura 7 apresenta o diagrama para realização do ensaio de polaridade 
reversa.

Figura 7. Diagrama do ensaio complementar de polaridade reversa para verificação de ajuste de PSS.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, são apresentados resultados de simulações da metodologia de 
ensaio de polaridade reversa para ilustrar as vantagens da técnica de ensaio pro-
posta. Estas simulações foram realizadas utilizando o modelo completo do SIN 
(Sistema Interligado Nacional), disponibilizados no sítio eletrônico do ONS (ONS, 
2011), com as unidades geradoras de Itaipu individualizadas.

A Figura 8 mostra as excursões no tempo das grandezas  das unidades ge-
radoras de Itaipu, para aplicação de um sinal multisseno em polaridade reversa 
no modelo computacional. O sinal de entrada utilizado na simulação do ensaio de 
polaridade reversa pode ser verificado na figura 9. Este sinal é composto pelo so-
matório de senóides de frequência de 0,1Hz a 3Hz, pós-processado pelo algoritmo 
proposto em (VAN DER OUDERAA, 1988) para redução de seu fator de crista.

Na figura 8, é possível perceber que os únicos geradores que são perturbados 
pelo ensaio são as UG1 e UG2, onde foram aplicados os sinais de sondagem em 
contrafase e, a resposta da UG2 é idêntica a da UG1, contudo com uma defasagem 
relativa de 180º. Conforme visto anteriormente, toda a energia dos sinais de sonda-º. Conforme visto anteriormente, toda a energia dos sinais de sonda-. Conforme visto anteriormente, toda a energia dos sinais de sonda-
gem se concentra apenas nestes geradores.

Figura 8. Diagrama do ensaio complementar de polaridade reversa para verificação de ajuste de PSS.
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Figura 9. Sinal de entrada multisseno, usado nas simulações do ensaio de polaridade reversa.

Adicionalmente, de forma a verificar o aumento da imunidade a ruídos nas 
medições proporcionado por esta metodologia, foram realizadas também simula-
ções introduzindo ruído no sistema. As saídas das UG1 e UG2 são combinadas, 
conforme descrito na equação (22), para eliminação de ruídos correlacionados nas 
duas saídas. A Figura 10 mostra um comparativo entre as respostas em frequência 
levantadas na presença de ruídos (SNR=0dB) afetando ambas as saídas, com co-
eficiente de correlação variando de 0 a 1.

Figura 10. Gráfico da resposta em frequência de  obtido sem necessidade de combinações lineares, 
com o ensaio em polaridade reversa.

Na Figura 10 é possível perceber que não existe dispersão dos valores de 
 calculados apenas com ruído comum às duas saídas de UG1 e UG2 (●), 

em relação aos valores exatos (—), calculados sem qualquer ruído. Este fato se 
deve à propriedade de eliminação dos ruídos r1 e r2 sempre que pr1 r2=1, que o en-
saio em polaridade reversa possui. Para o caso onde  , ou seja, os 
ruídos  e  que afetam as saídas de UG1 e UG2 são parcialmente correlacionados, ve-
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rifica-se que existe uma dispersão devida ao erro introduzido pelo ruído, que é apenas 
parcialmente cancelado. No caso onde  r1 e r2  são completamente descorrelacionados 
(x), a dispersão é ainda maior.

Na prática, os geradores de uma usina sob ensaio estão sujeitos a uma compo-
sição de ruídos com diferentes níveis de correlação. A metodologia de ensaio proposta 
permite a eliminação de parte deste ruído, contribuindo para medições mais acuradas 
e resultados mais confiáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia de função de transferência de canal de perturbação, aplicada 
a usinas elétricas multigerador, reúne qualidades que permitiriam empregá-la como 
uma função autoteste para diagnóstico rápido da qualidade do ajuste de estabiliza-
dores. Por meio desta metodologia, pode-se verificar a influência do PSS nos modos 
eletromecânicos (local e intraplanta) de maneira independente, e isto é realizado par-
tindo apenas de medidas de resposta em frequência de malha fechada. Entretanto, 
algumas restrições foram notadas no âmbito prático de execução dos ensaios neces-
sários para identificação de respostas em frequência.

Com os desenvolvimentos realizados neste trabalho foi possível superar algu-
mas destas limitações práticas do procedimento de ensaio proposto inicialmente em 
(Bossa, 2011; Bossa, 2012), como o baixo SNR das medidas de algumas grandezas, 
e apontar a possibilidade de introduzir automatismo na execução do teste.

Sumarizando, a nova metodologia de ensaio em polaridade reversa, quando 
aplicada a uma usina multigeradores, apresenta as seguintes vantagens:
• Devido à premissa de simetria estrutural, a aplicação da entrada na direção de 

polaridade reversa possibilita concentrar a energia do sinal de sondagem apenas 
nos geradores sob ensaio, de maneira que os demais geradores da usina per-
manecem inertes à execução do ensaio. A concentração da energia da entrada 
nos geradores de interesse tem participação no aumento do SNR das medidas 
realizadas em campo e na menor invasividade do teste de forma geral.

• A razão entre a saída e a entrada dos geradores excitados fornece diretamente a 
resposta em frequência de , um dos objetivos primários do ensaio de campo.

• Por meio do sinal diferencial das respostas das duas unidades, são eliminados 
ruídos correlacionados em ambas as saídas e atenuados ruídos de menor corre-
lação, melhorando de uma forma geral o SNR no levantamento de .

• Quando usada de forma complementar ao ensaio proposto em (Bossa, 2011) 
(para levantamento de P(jω) apenas), permite a obtenção de uma melhor estima-
tiva de , também um dos objetivos primários do ensaio de campo.

Muito embora não tenha sido possível a aplicação prática da técnica de ensaio em 
polaridade reversa, proposta neste trabalho, os desenvolvimentos e simulações apon-
taram para ganhos expressivos na confiabilidade dos resultados obtidos quando esta 
proposta de ensaio é empregada de forma complementar. Estima-se que um ensaio uti-
lizando a metodologia descrita neste artigo seja realizado em meados de 2014, na usina 
hidrelétrica de Itaipu, e que os resultados obtidos sejam então objeto de publicação de 
artigo em revista especializada internacional.
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RESUMO

Este artigo apresenta um projeto de controladores para o sistema de controle da 
propulsão de navios de guerra visando obter um aumento da sua eficiência. O método 
proposto se baseia na aplicação de técnicas de identificação e de controle como o preditor 
de Smith e o escalonamento de ganhos. O objetivo é fazer com que o navio alcance a ve-
locidade desejada em um tempo menor e com erro nulo em regime estacionário, além de 
rejeitar determinadas interferências que podem afetar o seu desempenho.

Palavras-chave: controle de velocidade de navios, preditor de Smith, escalo-
namento de ganhos, PID, identificação de sistemas.

ABSTRACT

This paper presents a control design technique applied to the propulsion system of a 
war ship. The main objective is to increase the system efficiency using system identification 
techniques and control methods as Smith predictor and gain scheduling. The main aim is 
to control the ship velocity with certain time-domain performance and disturbance rejection.

Keywords: speed ship control, Smith predictor, gain scheduling, PID, system 
identification.

INTRODUÇÃO

Os navios de guerra modernos são projetados com um perfil operacional que 
exige do mesmo uma grande variação de velocidades com potências envolvidas 
em cada faixa de operação tão distintas, que é comum utilizar uma combinação de 
máquinas para cruzeiro e outra para operações de guerra e evolução de manobras.

O tipo de máquina de propulsão mais empregado atualmente para ataque, 
ou seja, para operações de guerra, é a turbina a gás, pois é o tipo de máquina que 
tem baixa razão peso/potência, rapidez de resposta e alto índice de confiabilidade. 
Já as máquinas mais empregadas para cruzeiro são as turbinas a gás de menor 
porte e motores diesel de alta rotação, que apresentam consumo de combustível 



61 2o Trimestre de 2014 – 

relativamente baixo, com uma potência suficiente para os navios operarem em ve-
locidades de evolução e cruzeiro.

Um dos possíveis arranjos do sistema de propulsão é o emprego de hélices 
de passo controlável (HPC), que permite um melhor aproveitamento da potência 
das máquinas de propulsão.

O navio estudado possui um sistema de propulsão do tipo CODOG (Combi-
ned Diesel or Gás) composto por turbinas a gás e/ou motores diesel e utiliza HPC.

Com a evolução da construção naval e de seus equipamentos de propulsão, 
exige-se cada vez mais a necessidade de se utilizar sistemas com o maior grau de 
automação possível. Para se obter um sistema automatizado eficiente, o Laborató-
rio de Automação e Controle da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 
(LAC/EPUSP) e o Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM) elaboraram uma mo-
delagem matemática dos componentes da planta propulsora (USP, 2006) de navios 
de guerra. Esse modelo opera em malha aberta e apresenta fortes não linearida-
des, limitações de operação e atraso na resposta.

Face ao conservadorismo e as restrições das técnicas atualmente utilizadas 
neste sistema, um amplo campo de estudos e de pesquisas está potencialmente 
inexplorado. O sistema de controle da propulsão de navios de guerra é um exemplo no 
qual estratégias de controle devem ser testadas, principalmente em operações de 
guerra, nas quais exigem-se altas acelerações e desacelerações do navio. Neste 
sentido, uma das contribuições deste trabalho é apresentar uma metodologia para 
o projeto de controladores a serem implementados no canal da velocidade do siste-
ma de controle da propulsão, visando obter um aumento da sua eficiência. O objetivo 
é fazer com que o navio alcance a velocidade desejada para toda a sua faixa de 
operação em um tempo menor e com erro nulo em regime estacionário, além de 
rejeitar determinadas interferências.

A metodologia aqui proposta se baseia no controle proporcional-integral-deri-
vativo (PID) e no preditor de Smith. Este é utilizado para minimizar os efeitos cau-
sados pelo atraso na resposta do sistema. Para implementá-lo, é necessário medir 
o atraso e efetuar a identificação de um modelo linear.

Uma técnica de escalonamento de ganhos é utilizada para que o controlador 
se adapte às mudanças da dinâmica da planta do sistema de propulsão.

Outras técnicas também foram utilizadas em outros trabalhos visando alcan-
çar os mesmos objetivos, tais como, a aplicação de um controlador auto-ajustável 
(Morishita, 1986) e ótimo com mínimo esforço de controle (Ebrahimi-2002).

Descrição da Planta de Propulsão
O objetivo do sistema de propulsão, composto pela planta e pelo sistema de 

controle, é prover torque e rotação aos hélices do navio, vindos de diferentes moto-
res, de forma a produzir o empuxo necessário para causar movimento.

A planta de propulsão do navio a ser modelada é constituída por vários equi-
pamentos, sendo seus principais componentes: motor diesel, turbina a gás, eixo de 
propulsão, sistema de transmissão, hélice e acoplamento fluido, conforme é mos-
trado na Figura 1 (USP-2006).
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Figura 1. Esquema geral da Planta Propulsora.

Esta planta consiste de uma montagem mecânica que interliga o eixo do navio/hélice 
de bombordo (BB) e de boreste (BE) aos três motores diferentes: turbina a gás (TG) e mo-
tores de combustão principal (MCP) de tal forma que:

1. cada hélice pode ser acionado pela TG (ou seja, a TG aciona ambos os hélices);
2. o hélice de BB (BE) é acionado pelo MCP de BB (BE);
3. ambos os hélices são acionados por um dos MCP.
A condução de um navio que utiliza HPC, acionado por MPC e/ou TG, é efetuada 

atuando-se no passo do hélice e sobre o comando de injeção do combustível. A forma de 
variação destes dois parâmetros é muito importante pois influi diretamente na eficiência do 
sistema de propulsão em regime permanente e na integridade física da instalação propul-
sora devido a possíveis esforços transitórios excessivos que poderão ocorrer durante os 
períodos de manobra. Esses problemas podem ser resolvidos recorrendo-se à automação, 
pois ela é capaz de supervisionar e controlar a operação de sistemas complexos, que nor-
malmente seriam vulneráveis, caso dependessem somente de elementos humanos.

Um sistema de engrenagens redutoras faz as reduções necessárias entre as máqui-
nas e os hélices.

Um conjunto de quatro embreagens auto sincronizadoras permite que os diferentes 
motores possam ser acoplados aos eixos dos hélices de diversas formas.

Entre as engrenagens redutoras e os MCP existem acoplamentos fluidos (AF) que 
transmitem o torque dos MCP ao restante da planta de propulsão dependendo de quão 
cheio eles estejam. O torque é transmitido pelo fluido que preenche o acoplamento de 
modo que, quando o AF estiver vazio, nenhum torque é transmitido e o motor fica desaco-
plado do restante da planta. Há um comando de enchimento e esvaziamento do AF que 
está disponível ao sistema de controle.

Os hélices, que são de passo controlável (HPC), produzem, com a potência vinda 
pelos eixos, o empuxo necessário para causar movimento no navio. O passo dos hélices é 
regulado por um sistema de controle local, que recebe um valor de referência de ângulo e 
posiciona as pás através de um sistema hidráulico.

A TG ainda possui um controlador de combustível diretamente acoplado a ela que 
regula a vazão de combustível.

Descrição do sistema de controle
Os objetivos principais do sistema de controle são:

a) em regime permanente: obter o mínimo consumo de combustível do sistema 
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e evitar sobrecarga nos motores;
b) em regime transitório: evitar a sobrecarga nos motores diesel, a rotação ex-

cessiva as turbinas e os esforços excessivos sobre os componentes da ins-
talação;

c) nas mudanças de modos de operação: manter a mesma velocidade do navio 
para os diferentes modos de operação e ao realizar manobras de mudanças 
de máquinas;

d) na operação com 2 motores diesel por eixo: dividir a carga igualmente.

Figura 2. Diagrama Geral Simplificado do Sistema de Controle.

A Figura 2 mostra um diagrama simplificado do modelo do sistema de contro-
le da propulsão. Este modelo foi elaborado pelo LAC/EPUSP em conjunto com o 
IPqM baseado nas informações fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos e 
em estudos anteriores (Morishita-1984). Maiores detalhes sobre o modelo poderão 
ser encontrados no relatório (USP-2006). O controle da velocidade previsto nesse 
modelo é efetuado em malha aberta, ou seja, seleciona-se a velocidade desejada 
e espera-se que o sistema de controle seja capaz de conduzir o navio até esta ve-
locidade sem realimentação.

O sistema de controle é dividido nos seguintes subsistemas: controle dos mo-
tores (dois subsistemas idênticos de regulação de velocidade de rotação, um para 
cada motor); controle da turbina (regulação da velocidade de rotação) e controle de 
passo do hélice (também em dois, um para cada eixo). Estes subsistemas operam 
em malha fechada pois o sinal de rotação, no caso dos motores e da turbina, e do 
passo, no caso do hélice, são realimentados.

A seguir serão descritos os três sinais de entrada do controle da propulsão do 
navio que são: a velocidade desejada, o modo de operação e o modo de aciona-
mento.

A escolha da velocidade desejada é efetuada através de uma manete que 
atua na variação do PCL (power control level) que vai de 0 a 100% e que fica po-
sicionada no passadiço do navio e no centro de controle de máquinas. Um PCL de 
100% é equivalente a velocidade máxima atingida pelo navio com a turbina acio-
nando os dois hélices.

O navio possui 11 modos de operação de acordo com a configuração dos equipa-
mentos de propulsão (turbina, motores e hélices) que se deseja empregar na propulsão. 
Para que este comando seja efetivo, é preciso determinar os sinais de referência, tais 



64    – 2o Trimestre de 2014

que, o navio possa atingir, em regime permanente, a velocidade que corresponda ao PCL 
selecionado previamente.

Obtidas as combinações de parâmetros do sistema (programa de passo e rotação 
da Figura 2) que permitem atingir uma dada velocidade, serão identificados os critérios 
de otimização de acordo com os três modos de operação:

1) Modo Ultra-Silencioso: definido pela minimização da rotação do eixo do héli-
ce utilizando-se apenas os motores. A rotação escolhida foi de 65 rpm pois garante o 
funcionamento adequado das máquinas propulsoras sem o uso auxiliar de bombas de 
lubrificação.

2) Modo Normal: a rotação mínima do eixo do hélice é igual a 86 rpm. Este valor de 
rotação garante a não necessidade de operação da bomba hidráulica do HPC, além da 
possibilidade de operação com a turbina a gás.

3) Modo Potência: definido por um perfil de passo em função do PCL, previamente 
arbitrado, de tal forma que a turbina (ou o motor) trabalhe em uma rotação mais elevada, 
garantindo uma reserva de potência, e tornando o navio mais sensível às ações de con-
trole do PCL.

Este sistema apresentado na Figura 2 foi implementado em Matlab e Simulink já 
visando sua transcrição para um controlador lógico programável, de modo que são utili-
zadas composições de sub-blocos simples para construção dos algoritmos.

Neste artigo, são descritos os procedimentos e apresentados os resultados obtidos 
com o navio operando com dois motores e com o modo de operação normal. Estes pro-
cedimentos poderão ser efetuados para todas as combinações entre os modos de ope-
ração e de acionamento visando atender todo o perfil operacional desta classe de navios.

Interferências no desempenho do navio
Durante sua operação, o navio pode ser submetido a determinadas interferências 

que alteram o seu desempenho, fazendo que o navio não atinja a velocidade desejada, 
tais como: condições do casco e do hélice (sujeira e incrustações), condições de des-
locamento do navio (navio descarregado e carregado), perda de potência dos equipa-
mentos propulsores etc.

Foram efetuadas simulações para comparar os efeitos causados por essas inter-
ferências, nas quais pode-se observar que a velocidade pode ter uma redução de até 4 
nós em regime permanente. A Figura 3 apresenta um gráfico referente à velocidade al-
cançada em função da rotação do eixo, mantendo-se o passo constante em 31 graus, 
para o modelo com e sem interferências.

Figura 3. Velocidade do navio em função da rotação para um passo de 31 graus.
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Esse resultado se deve ao fato de o modelo original estar operando em malha aber-
ta, não sendo capaz de rejeitar eventuais distúrbios que normalmente ocorrem na prática.

METODOLOGIA PARA O PROJETO DE CONTROLADORES

Controlador PID com parâmetros fixos
Com a implementação de um controlador PID, deseja-se solucionar o problema de 

erro de regime permanente, assim como obter uma resposta mais rápida. A escolha inicial 
de um controlador PID se deu pela possibilidade de se obter simultâneamente as vanta-
gens dos controladores PI (erro nulo em regime estacionário) e PD (resposta mais rápida).

O cálculo inicial dos parâmetros do PID foi efetuado utilizando-se as regras 
de sintonia de Ziegler-Nichols (Ogata-2003). Em seguida, foram ajustados esses 
valores iniciais para atender as seguintes específicações de desempenho:

a) ultrapassagem máxima de até 5%;
b) tempo de acomodação para erro de 2% igual a 250s; e
c) tempo de subida o menor possível.
A Figura 4 apresenta o resultado da resposta ao degrau para o sistema ope-

rando com dois motores, com casco sujo e com uma massa adicional de 20% tanto 
para o para o sistema em malha aberta quanto para em malha fechada com o con-
trolador PID projetado (PID1). 

Figura 4. Resposta ao degrau - malha aberta e malha fechada com PID1 - com interferências.

Pode-se observar que, operando em malha aberta, o sistema não consegue 
alcançar a velocidade desejada e que, com a implementação do controlador PID1, 
esse problema é resolvido.

Para que seja possível a realimentação do sistema, é necessário que se tenha 
uma informação confiável e precisa da velocidade instantânea do navio. Sugere-
-se a utilização de um sistema de navegação inercial para efetuar essa medição 
porque, além de apresentar uma boa precisão, mede também a velocidade de su-
perfície do navio, que é a velocidade utilizada pelo seu sistema de controle da pro-
pulsão. Pode-se também melhorar esse sistema de medição pelo seu uso conjunto 
com o GPS (global position system) (Pinto-2010).

Identificação linear do sistema
A viabilidade do projeto de um controlador depende muitas vezes da obten-

ção de um modelo que descreva satisfatoriamente o comportamento dinâmico do 
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sistema a ser controlado. Na maioria dos casos, quanto mais preciso for o modelo, 
os controladores serão obtidos mais facilmente e terão desempenho melhor. A mo-
delagem matemática é a área do conhecimento que estuda maneiras de construir e 
implementar modelos de sistemas reais. Uma das maneiras de se obter um modelo 
é analisar todas as leis físicas que envolvem o sistema, encontrando as equações 
que regem a sua dinâmica. Entretanto, para sistemas físicos complexos, como o 
sistema de controle da propulsão, objeto deste estudo, a análise dessas leis pode 
se tornar difícil, impedindo que se chegue a um modelo satisfatório.

Nessas circunstâncias, uma opção viável é extrair dados de experimentos em 
que, através de entradas que excitem a planta, se possa medir a sua resposta. A 
construção de modelos numéricos a partir dos dados de entrada e de saída de uma 
planta é chamada Identificação de Sistemas. Essa metodologia tem se mostrado 
muito prática e eficaz, já que, mesmo que os modelos obtidos sejam mais simples 
(o que é uma vantagem, pois facilita a análise e o projeto de controladores), eles 
produzem respostas que se aproximam muito da resposta real da planta.

A utilização de modelos lineares em detrimento de modelos não lineares se 
justifica pela sua simplicidade, facilidade de obtenção e disponibilidade de um am-
plo ferramental matemático na engenharia de controle. Entretanto, esses modelos 
conservam sua precisão somente na vizinhança dos pontos de operação conside-
rados no processo de identificação.

Uma modelagem que leve em conta as não linearidades do modelo se faz 
necessária para suprir a necessidade de obtenção de modelos mais precisos, em 
faixas mais amplas de operação.

Um sistema linear pode ser considerado variante no tempo ou não-estacio-
nário - Linear Variante no Tempo (LTV) ou Linear a Parâmetros Variantes (LPV) - 
quando um ou mais parâmetros do seu modelo variam amplamente com o tempo e 
não podem ser tratados como parâmetros incertos. Muitas vezes, os sistemas não 
lineares podem ser tratados como sistemas lineares não-estacionários. Assim, boa 
parte dos sistemas não lineares de interesse pode ser representada com precisão 
adequada por modelos LPV.

O modelo em estudo apresenta limitações de operação, saturações e atra-
sos variantes no tempo, tornando o seu comportamento dinâmico fortemente não 
linear. Desta forma, a aplicação de técnicas de identificação no modelo no canal 
de controle da velocidade do navio se faz necessária para a obtenção de modelos 
representativos das suas dinâmicas locais.

Como este sistema possui um atraso que depende do ponto de operação, 
propõe-se fazer a identificação utilizando-se as respostas com a supressão do atra-
so, incorporando-o posteriormente à FT identificada.

Em (Moreira-2008) é desenvolvida uma metodologia analítica para identifica-
ção de modelos LPV a partir do conhecimento, no domínio do tempo, dos dados de 
entrada, de saída e da variável que parametriza o comportamento de um sistema. 
Considerando que um sistema não linear pode ser representado por uma equação 
diferença variante no tempo, a variação dos seus coeficientes é aproximada por 
um polinômio dependente do parâmetro variante. Com o objetivo de minimizar uma 
função custo quadrático médio, constrói-se um Sistema de Equações Lineares que, 
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ao ser resolvido, resulta nos coeficientes do modelo LPV identificado.
Para encontrar o melhor modelo que reproduza a saída do modelo não linear 

em estudo sem atraso, foi aplicada esta técnica de identificação, testando-se várias 
ordens de equações diferença, em que a saída atual se relaciona com saídas e 
entradas anteriores sem o respectivo atraso, além de diferentes ordens de polinô-
mios. Na condição de atrasos nulos, um modelo Linear Invariante no Tempo (LTI) 
é suficiente para representar adequadamente a dinâmica analisada, a despeito da 
complexidade do modelo não linear.

O modelo LTI obtido, que representa a dinâmica sem retardo do modo de 
operação escolhido, para diferentes valores de velocidade (pontos de operação) é 
o seguinte:

Para a validação do modelo foram efetuadas simulações para diferentes en-
tradas, visando cobrir toda faixa de velocidade utilizada pelo navio. A equação (1) 
mostra a equação do modelo linear obtido. Para exemplificar, a Figura 5 apresenta 
a comparação entre a resposta do modelo linear identificado e o modelo original 
não linear a um determinado trem de degraus.

Figura 5. Comparação entre o modelo linear e o modelo não-linear original.

Preditor de Smith (SP)
Em geral, pode-se dizer que para processos com dinâmicas bem comportadas 

e especificações não muito exigentes o controlador PID é uma solução que oferece 
um bom compromisso entre simplicidade e bom comportamento em malha fecha-
da. Porém, deve ser destacado que os compensadores PID não podem ser aplica-
dos de forma indiscriminada para qualquer tipo de processo. Existem claramente 
situações em que este tipo de controlador não leva a uma solução satisfatória, sen-
do necessário utilizar técnicas mais sofisticadas. O sistema de controle da propulsão, 
que possui um atraso variante no tempo, é um exemplo no qual outras estratégias 
de controle devem ser testadas, principalmente em operações de guerra.

O SP foi a primeira estrutura preditiva de controle que foi proposta visan-
do minimizar os efeitos indesejados relativos ao tempo morto. Esta ferramenta foi 
apresentada em 1957 por Otto J. M. Smith (1917-2009) para sistemas SISO. Este 
esquema ficou conhecido como o SP ou Compensador de Tempo Morto (DTC). Ao 
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longo dos anos, numerosos estudos sobre as propriedades do SP foram realizados, 
tanto no meio científico quanto na indústria. Muitas alterações têm sido sugeridas, 
e o SP foi estendido para sistemas MIMO.

Apesar de ter sido apresentado no final da década de 50, o SP continua sen-
do amplamente utilizado e cada vez mais relevante no controle de processos in-
dustriais declararam que o desempenho do SP para mudanças no valor do sinal 
de referência pode ser 30% melhor do que um controlador convencional PID pelo 
critério da ISE.

(Palmor, 94) e (Palmor, 96) sugerem que um SP devidamente ajustado pos-
sui um desempenho melhor do que um controlador PID em processos industriais 
típicos.

O SP também foi implementado no modelo em estudo visando minimizar os 
efeitos indesejados devido ao tempo morto. A Figura 6 apresenta o diagrama em 
blocos utilizado para a sua implementação.

Figura 6. Diagrama em blocos do sistema de controle com o preditor de Smith.

Para alcaçar esse objetivo, o preditor de Smith utiliza o modelo identificado 
sem o atraso para realimentar a sua saída através de um controlador PID a ser 
projetado (PID2). Da mesma forma que para o controlador PID1, para o preditor de 
Smith também é necessário ajustar os parâmetros do PID2 para atender as espe-
cificações de desempenho.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para se verificar os benefícios causados pela implementação do preditor de 
Smith, foram feitas simulações para as seguintes configurações do sistema original 
não linear em malha:
• aberta;
• fechada com o PID1; e
• fechada com o PID2 e preditor de Smith.

A Figura 7 apresenta, num mesmo gráfico, os resultados dessas simulações. 
Pode-se observar que a resposta ao degrau (30% PCL) do modelo que utiliza o preditor 
de Smith para realimentar o sistema possui uma resposta mais rápida, em aproxima-
damente 130s, que o sistema em malha aberta e, em aproximadamente 30s, que o 
sistema com o PID1, além de continuar atendendo as especificações de desempenho.
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Figura 7. Comparação de resultados.
Escalonamento de Ganhos

Um problema encontrado no modelo utilizando tanto o controlador PID1 quan-
to o PID2 com o preditor de Smith é que o ajuste dos parâmetros dos controladores 
atendem às especificações de desempenho apenas para a entrada na qual os pa-
râmetros foram ajustados.

Para resolver esse problema foi utilizado o sistema de controle tipo escalo-
namento de ganhos (Leith-2000), no qual os parâmetros PID são modificados de 
acordo com as mudanças na dinâmica da planta. Esse tipo de controle possui a 
vantagem de se auto-adaptar com rapidez. 

Escalonamento de Ganhos é uma técnica particular de controle adaptativo e 
uma das abordagens mais populares de projeto de controle não linear. Esse tipo 
de controle possui a vantagem de ser simples e de se auto-adaptar com rapidez, 
de tal forma que os parâmetros escalonados são modificados de acordo com as 
mudanças na dinâmica da planta.

A utilização desta ferramenta vem sendo amplamente aplicada com sucesso 
recentemente em vários campos da engenharia, tais como: ar condicionado, con-
trole de mísseis e trocadores de calor.

Para a sua implementação é necessário conhecer bem as mudanças da di-
nâmica da planta do sistema de propulsão. Dessa forma, consegue-se ajustar os 
parâmetros do PID2 e preditor de Smith de acordo com o valor de referência do 
sistema. Para cada velocidade que se deseja que o navio atinja existe uma sintonia 
dos parâmetros do PID2 que faz com que o sistema atenda as especificações de 
desempenho. A Figura 8 apresenta o gráfico referente ao ganho proporcional em 
função da velocidade. Foram incluídos os dados referentes ao tempo morto, que 
também variam de acordo com a velocidade do navio.

A Figura 9 mostra os resultados da simulação para o sistema com preditor 
de Smith com parâmetros fixos ajustados para uma entrada de 30% da velocidade 
máxima e com o escalonamento de ganhos. Pode-se observar que o sistema com 
parâmetros fixos atende às especificações de desempenho apenas para o primeiro 
sinal de entrada (30%), e com o escalonamento de ganhos as especificações são 
atendidas para todos os sinais de entrada da simulação.
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Figura 8. Ganho proporcional em função da velocidade.

Figura 9. Comparação do sistema com preditor de Smith com escalonamento de ganhos e com parâmetros 
fixos (sem interferências).

Efetuou-se também uma simulação para o navio com casco sujo e com uma 
massa adicional de 20% tanto para o sistema em malha aberta quanto para em ma-
lha fechada com o SP com escalonamento de ganhos. O resultado dessa simulação 
é apresentado na Figura 10. Pode-se observar que, para o sistema operando em 
malha aberta, o navio não consegue alcançar a velocidade desejada e que, com a 
implementação do SP com escalonamento de ganhos, esse problema é resolvido.

Figura 10. Comparação do sistema em malha aberta e malha fechada com SP com escalonamento de ga-
nhos (com interferências).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou uma descrição geral do sistema de controle da pro-
pulsão de um navio de guerra do tipo CODOG que opera atualmente em malha 
aberta e assim não é capaz de rejeitar determinadas interferências que não foram 
previstas neste modelo, tais como, as condições do casco e de deslocamento do 
navio. Face ao conservadorismo e as restrições das técnicas atualmente utilizadas, 
um amplo campo de estudos e de pesquisas está potencialmente inexplorado. O 
sistema de controle da propulsão é um exemplo no qual estratégias de controle devem 
ser testadas, principalmente em operações de guerra, nas quais exigem-se altas 
acelerações e desacelerações do navio. Neste sentido, uma das contribuições des-
te trabalho é apresentar uma metodologia para o projeto de controladores a serem 
implementados no canal da velocidade do sistema de controle da propulsão, visando 
obter um aumento da sua eficiência. O objetivo é fazer com que o navio alcance a 
velocidade desejada para toda a sua faixa de operação em um tempo menor e com 
erro nulo em regime estacionário, além de rejeitar determinadas interferências.

O modelo em estudo apresenta limitações de operação, saturações e atrasos 
variantes no tempo, tornando o seu comportamento dinâmico fortemente não-line-
ar. A técnica de identificação ultilizada (Moreira, 2008) no canal de controle da velo-
cidade do sistema de controle da propulsão foi eficiente para a obtenção de modelos 
representativos das suas dinâmicas locais. O sistema pode ser representado, para 
cada ponto e para cada modo de operação, por um sistema de primeira ordem com 
retardo.

Inicialmente foi projetado um controlador PID para a supervisão da planta 
propulsora. Escolheu-se o PID pois possui larga aplicação industrial e sua teo-
ria e aplicações são consolidadas na literatura, o que possibilita uma boa análise 
comparativa com o modelo realístico e com outros controladores que também fo-
ram implementados. Com a implementação do controlador PID projetado (PID1), 
obteve-se uma resposta mais rápida com erro nulo em regime estacionário. Além 
disso, pode-se observar que, com casco sujo, com massa adicional e operando em 
malha aberta, o navio não consegue alcançar a velocidade desejada e que, com a 
implementação do controlador PID1, esse problema é resolvido.

Em geral, pode-se dizer que, para processos com dinâmicas bem comporta-
das e especificações não muito exigentes, o controlador PID é uma solução que 
oferece um bom compromisso entre simplicidade e bom comportamento em malha 
fechada. Porém, existem claramente situações em que este tipo de controlador não 
leva a uma solução satisfatória, sendo necessário utilizar técnicas mais sofistica-
das. Neste sentido, utilizou-se o SP visando melhorar o desempenho do sistema, 
minimizando os efeitos indesejados devido ao tempo morto. Apesar de ter sido 
apresentado no final da década de 50, o SP continua sendo amplamente utilizado 
e cada vez mais relevante no controle de processos industriais.

Uma desvantagem no projeto do SP é a necessidade de ajustar os parâme-
tros do controlador assim como os parâmetros do modelo. Na prática, o modelo li-
near obtido é apenas uma aproximação da dinâmica do sistema. Porém, pequenas 
diferenças entre o modelo linear e o real não linear não são relevantes para o SP. A 
sintonia dos parâmetros do controlador do SP com PID2 foi feita a partir dos valores 
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calculados para o PID1, ajustando-os para atender as mesmas especificações de 
desempenho. Através das simulações realizadas, pode-se observar que o modelo 
que utiliza o SP com o PID2 para realimentar o sistema possui uma resposta mais 
rápida que o sistema em malha aberta e que o sistema com o PID1, além de conti-
nuar atendendo as especificações de desempenho.

Um problema encontrado no modelo, utilizando-se tanto o controlador PID1 
quanto o SP com o PID1, foi que, com esses ajustes dos parâmetros dos contro-
ladores, atende-se às especificações de desempenho apenas para a entrada pela 
qual os parâmetros foram ajustados. Para resolver esse problema, foi utilizado um 
sistema de controle tipo escalonamento de ganhos, aplicado aos parâmetros do 
PID2 e do tempo morto. A desvantagem do uso desta metodologia é o aumento da 
quantidade de controladores LTI a serem ajustados. Uma primeira contribuição des-
te trabalho é a proposta de uma metodologia para a síntese dos parâmetros desses 
controladores. Para os parâmetros do PID2, apenas o escalonamento do ganho 
proporcional, mantendo-se constante o ganho integral e o derivado, foi suficiente 
para se obter o resultado esperado. Pelas simulações realizadas, pode-se observar 
que o sistema com o parâmetros fixos atende às especificações de desempenho 
apenas para o sinal de entrada para o qual foi ajustado, e com o escalonamento 
de ganhos as especificações são atendidas para todos os sinais de entrada. Esse 
controlador apresentou a vantagem de ser simples e de se auto-adaptar com rapi-
dez, de tal forma que os parâmetros escalonados são modificados de acordo com 
as mudanças na dinâmica da planta e com a entrada de referência aplicada.
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