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Editorial
O avanço da ciência impacta todos os aspectos da vida humana, pois 
atividades e recursos nunca antes imaginados são hoje realidades in-
dispensáveis. Na área militar a simulação é uma forma segura de man-
ter preparados os integrantes de uma força. O uso de simuladores para 
atividades de risco tem estimulado o desenvolvimento de treinamentos 
militares mais realísticos, eficazes, eficientes e seguros, e vem se tor-

nando uma atividade cada vez mais importante no adestramento militar. Assim, o que se limitava 
a um passatempo passa a ser utilizado como uma atividade profissional especializada. 

Realidade virtual e realidade aumentada são tendências recentes e um dos artigos desta edição 
trata do uso de realidade aumentada para o treinamento militar, apresentando como sugestão a 
combinação de tecnologias para aplicações na formação militar brasileira, unindo o aspecto vir-
tual com a exigência da atividade física.

O uso de redes abre inúmeras possibilidades e recursos, porém torna os computadores vulneráveis 
ao que se pode chamar de atividades “maliciosas”. As características de transmissão de vírus de 
computadores são analisados por simulações e modelos matemáticos de proliferação de doenças 
infecciosas. O segundo artigo da revista trata disso e avalia a velocidade de propagação do vírus 
numa rede ad hoc. 

No mundo físico, o terreno é uma superfície sujeita a diferentes graus de mudanças e diferentes 
eventos podem ocorrer em escalas distintas. A antecedência na obtenção de informações de vul-
nerabilidade e risco, como as de movimentos de massa, permite tomar decisões em tempo hábil. O 
artigo desta edição que trata desse assunto indica que é possível o uso de um inclinômetro instru-
mentado com fibra óptica para o monitoramento contínuo de encostas como alternativa para a 
inclinometria convencional.

Estruturas de concreto sobre a superfície do terreno podem ter diferentes características de re-
sistência a impactos balísticos. Instalações especialmente construídas para suportar impactos 
balísticos e cargas explosivas devem ser capazes de atingir um nível de proteção e segurança 
adequados, o que deve ser ajustado com base em estudos dos efeitos dos impactos. Nesse sentido, 
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o artigo intitulado “concretos especiais para blindagem de estruturas de defesa” apresenta um es-
tudo sobre o comportamento de concretos e argamassas de diferentes resistências e verifica que há 
parâmetros que influenciam significativamente a capacidade do concreto de atuar como proteção 
balística.

A previsão da demanda dos sistemas de transporte permite um correto equacionamento e o esta-
belecimento de carga adequada, coerente com as necessidades. Um dos artigos trata da modelagem 
de demanda em sistemas de transporte público, fazendo um estudo de caso do Rio de Janeiro.

Os drones, os veículos aéreos remotamente pilotados (VARPs) e os veículos aéreos não tripulados 
(VANTs) são mais do que meros aeromodelos. A comunidade civil tem utilizado plataformas re-
motamente pilotadas contendo câmaras para a obtenção de imagens aéreas com a flexibilidade do 
posicionamento espacial estratégico obtido, além do baixo custo relativo por utilizar aeromodelos. 
O emprego de drones, VARPs e VANTs é uma extensão militarizada desse conceito, em que a 
carga paga a bordo da plataforma aérea ou espacial não tripulada ou pilotada remotamente ou 
que utiliza algoritmos de voos autônomos é mais especializada. Além dos equipamentos científicos 
de posicionamento, esses dispositivos podem conter sensores avançados coletores de informações, 
armamentos, guerra eletrônica dentre outros, além de poder ser miniaturizado, permitindo aden-
trar um espaço aéreo inimigo sem ser notado. O último artigo desta edição apresenta uma estação 
de controle em solo com funcionalidades de voo múltiplo para VANTs.

Carlos Frederico de Sá Volotão
Editor-Chefe
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RESUMO

Simulações desempenham um papel importante no treinamento militar. Jun-
tando-se as possibilidades da Realidade Aumentada com as necessidades do trei-
namento militar, é possível conceber um novo tipo de simulação. Os atuais simula-
dores virtuais de tiro que usam grandes telas imersivas podem ter um alto nível de 
precisão e um bom uso de gráficos e de inteligência artificial, mas eles ainda exi-
gem que o usuário se mova de maneira não-natural para visualizar e interagir com 
o ambiente virtual. Em outras palavras, este tipo de simulação ainda se assemelha 
a um videogame para alguns usuários. Mas e se os soldados pudessem usar cená-
rios reais em uma cidade simulada, tendo que se mover rapidamente, proteger-se 
atrás de obstáculos, e evitar tiros disparados por inimigos virtuais? Neste texto, 
a combinação de algumas tecnologias é sugerida considerando-se as diferentes 
aplicações potenciais de serious games na formação militar. A intenção é apresen-
tar uma perspectiva brasileira sobre como conceber uma simulação realista para 
treinamento militar, que seria mais exigente fisicamente e mais envolvente do que 
uma simples simulação de point-and-shoot.

Palavras-chave: realidade aumentada, treinamento militar, serious games, 
simulação, gamificação.

ABSTRACT

Simulations play an important role in military training. If someone joins the 
possibilities of Augmented Reality with the needs of military training, it is possible to 
conceive a new kind of simulation. Today’s virtual shooting simulators that use large 
immersive screens may have a high level of precision and a good use of graphics 
and artificial intelligence but they still lack the need of the user to move himself or 
herself, to use cover correctly, or specially to interact with the environment. In other 
words, they still feel as a video game for some users. But what if soldiers could use 
real-life scenarios in a simulated city, having to move fast, dash into cover, and avoid 
fire shot by virtual enemies? In this text, the combination of some technologies is 
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suggested while considering the different potential applications of serious games 
on military training. The intent is to present a Brazilian perspective on how to grant 
military training an realistic simulation that would be more physically demanding and 
possibly more immersive than a simple point-and-shoot simulation.

Keywords: augmented reality, military training, serious games, simulation, ga-
mification.

INTRODUÇÃO

No treinamento militar, os soldados usam diferentes tipos de simulação. Ce-
nários reais em cidades simuladas representam uma das melhores soluções para 
treinamento para aprender a operar em ambientes urbanos complexos, como em 
uma favela, em uma cidade como o Rio de Janeiro, onde as milícias armadas mis-
turam-se com os habitantes locais e são parte deles. Os recursos atuais, que não 
fazem uso de computadores, consistem em utilizar réplicas de armas que fazem 
uso de paintball em espaços físicos constituídos por paredes feitas de madeira e 
tijolos, para o treinamento militar de dupla ação.

Com o uso generalizado da informática, o que inclui desde computadores a 
sensores e Head-Mounted Displays (HMDs) usados com vários modelos virtuais 
animados de alta qualidade, agora é possível não apenas coletar dados em tem-
po real sobre os treinamentos, mas idealizar um treinamento militar com o uso de 
gamificação (do inglês gamification). A gamificação consiste no uso de elementos 
de jogo em um contexto de não-jogo para motivar os usuários (Deterding, 2011). 
Corroborando, Kapp (2012) afirma que a gamificação consiste no uso de elemen-
tos tradicionalmente ligados à diversão e ao jogo para promover o aprendizado e 
o engajamento. Desta forma, no contexto de treinamento militar, a apropriação das 
características de jogos pode ser uma abordagem interessante para melhor envol-
ver os soldados em sua formação.

Novas oportunidades para o design de jogos têm sido exploradas pelo uso 
de Realidade Aumentada (RA) Móvel. Em videogames convencionais, os usuários 
imergem em um mundo completamente sintético, enquanto que em jogos que uti-
lizam RA Móvel, a interação se dá em um ambiente do mundo real e, ao mesmo 
tempo, o usuário recebe dados visuais virtuais adicionais. Ao fundir uma variedade 
de mídias digitais e físicas, os jogos com RA podem ser enriquecidos por diferentes 
percepções e compreensões oferecidas por ambientes físicos e virtuais. Os dispo-
sitivos móveis são, geralmente, livres de cabos e não são vinculados a um espaço 
fixo de interação, de modo que, quando usado em jogos com RA a área do jogo 
passa a não ter fronteiras (Wetzel et al., 2011).

A indústria de jogos portáteis tem crescido significativamente nos últimos 
anos, em parte devido à evolução dos processadores de jogos em 3D e à melhoria 
do hardware dos dispositivos móveis com melhores algoritmos de processamento 
de imagem e maior capacidade de processamento (Gu; Duh, 2011). Tendo em vis-
ta o aproveitamento destas possibilidades tecnológicas, propõe-se uma simulação 
para treinamento militar fazendo uso de RA Móvel. Esta simulação, utilizando RA, 
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poderia ser considerada como um serious game uma vez que seu principal objetivo 
é o treinamento militar de uma forma mais envolvente.

Para tanto, este artigo aborda, inicialmente, a importância das cidades simu-
ladas para o treinamento militar. A fim de buscar uma melhor compreensão do uso 
potencial de RA no contexto de treinamento militar dentro das cidades simuladas, 
é incluída uma seção sobre a RA Móvel e o ambiente construído. Em seguida, 
são realizadas considerações relacionadas com simuladores e operação de armas 
portáteis para, na sequência, apresentar algumas necessidades de treinamento 
militar considerando os possíveis componentes de um novo sistema de formação 
baseado em RA. Para finalizar, o artigo é concluído evidenciando que o treinamen-
to militar requer um alto grau de automatização e integração da informação com os 
recursos físicos.

CIDADES SIMULADAS E O TREINAMENTO MILITAR

No Brasil, a Diretoria de Educação Técnica Militar do Exército Brasileiro (DET-
Mil), teve a sua origem após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Esta guerra 
mostrou a necessidade de uma formação mais especializada para os soldados. 
Em tempos mais recentes, a DETMil já atuou em quase todo o território nacional e 
tem uma público de estudantes composto por oficiais e praças do Exército, por inte-
grantes de outras forças armadas, e por integrantes de forças auxiliares de nações 
amigas. Na DETMil, em conjunto, existem seis instituições de ensino subordinadas 
e vinte e uma instituições que estão no mesmo patamar no que se refere à orienta-
ção técnica e pedagógica.

O Centro de Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem (CIO-
pGLO) foi criado em março de 2005, em Campinas, Brasil, e está ligado a DETMil. 
A missão deste centro envolve a oferta de formação em diferentes perspectivas, o 
que inclui a preparação de soldados para entrar em áreas como as favelas do Rio 
de Janeiro e de outras cidades para perseguir e prender criminosos, sempre que a 
intervenção federal for necessária.

De acordo com notícias recentes relacionadas ao CIOpGLO (Gomide, 2012), 
este centro está envolvido na formação de profissionais para garantir a lei e a or-
dem e, ao mesmo tempo, preparar oficiais e praças para o combate urbano. Desta 
forma, os locais físicos construídos permitem que os militares treinem como entrar 
em casas, como atirar a curtas distâncias (de 0 a 30 metros), como se mover e se 
abrigar ao subir morros com muitas casas e corredores sinuosos, e outras situa-
ções características deste tipo de contexto.

O Exército Brasileiro, nos últimos anos, começou a operar em favelas, como a 
do “Alemão” e o complexo da “Penha”, no Rio de Janeiro. O Exército também está 
participando de operações fora do Brasil, em países como o Haiti, desde 2004 (Go-
mide, 2012). Em situações como estas, as forças armadas assumem a coordena-
ção da segurança pública temporariamente para recuperar o controle de territórios. 
Uma vez que as forças armadas não foram originalmente criadas para atuar em 
situações como estas, há necessidade de treinar todos os militares envolvidos para 
que as operações sejam bem sucedidas.
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Além disso, grandes eventos como a Copa das Confederações, a Copa do 
Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016, geram maior demanda para as For-
ças Armadas, que são susceptíveis de serem chamadas para atuar em momentos 
específicos. Vale ressaltar que há uma tendência crescente de que os conflitos 
ao redor do mundo, mais do que nunca, ocorram dentro das cidades, originando 
a possibilidade de muitas baixas de civis, um “efeito colateral” do conflito urbano. 
Exemplos recentes incluem o Afeganistão e o Iraque.

O aparecimento do combate urbano, juntamente com outras tendências e ne-
cessidades específicas, gerou uma necessidade para as Forças Armadas de cons-
trução de instalações que simulem ambientes como favelas e bairros onde moram 
a população de baixa renda. Estes locais físicos construídos permitem que os sol-
dados possam obter uma melhor compreensão sobre como combater criminosos 
fortemente armados em áreas habitadas pela população em geral. Desta forma, 
pessoas inocentes, crianças ou idosos podem ser mantidas em segurança durante 
uma operação de treinamento.

Hoje em dia, a participação das Forças Armadas na pacificação de favelas é 
vista com prestigio por oficiais, mas anteriormente, esta não era uma responsabili-
dade reservada às Forças Armadas (Gomide, 2012). Atualmente, estas operações 
também são vistas como uma forma de manter as tropas treinadas, enquanto as 
responsabilidades adicionais também permitem mais recursos para equipá-las. Se-
gundo Gomide (2012), o sucesso das operações envolvendo pessoal devidamente 
treinado tem atraído o interesse de outros países que estão motivados para enten-
der como preparar suas forças para situações semelhantes.

O CIOpGLO conta com diversas instalações para treinamento, e atualmente 
está sendo construída uma nova unidade: a cidade simulada com quase todas as 
características de uma cidade real, que poderá ter diferentes blocos com comércio, 
escritórios, casas e assim por diante. A cidade simulada é um pouco semelhante a 
uma cidade cenográfica usada para gravar filmes. Seu propósito é criar um cenário 
que possibilite que um soldado, dentro do local físico construído, possa alcançar 
sensações imersivas, permitindo uma formação mais realista.

O realismo é fundamental e, para tanto, é estabelecido que nas simulações 
militares ocorra a indução ao estresse de combate. Com o uso de paintball, explo-
sivos simulados e a exposição gradual ao estresse, os instrutores do CIOpGLO são 
capazes de observar os alunos apresentarem os mesmos sintomas de estresse de 
combate - a visão de túnel, perda temporária de memórias recentes etc (Brazilian 
Army, 2012). Estas reações durante as simulações revelam como estes soldados 
agiriam em situações reais. Portanto, o controle do estresse pode ser treinado e 
aqueles militares que não conseguirem o nível desejado de controle emocional po-
dem ser colocados fora de missões de combate.

É interessante salientar que, em cidades simuladas como esta, diversas tec-
nologias seriam importantes, incluindo simulações para treinamento tático de tiro e 
simulações com RA. Ao mesmo tempo, diversos tipos de produtos tecnológicos po-
dem ser usados como sensores, máquinas fotográficas, microfones e Head-Moun-
ted Displays. Neste contexto, torna-se necessário integrar diferentes tecnologias, 
se possível através de uma rede comum em que a interoperabilidade da informa-
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ção permita que os sistemas sejam conectados e integrados. Em outras palavras, é 
essencial integrar em tempo real os sistemas virtuais e reais durante o treinamento. 

Neste artigo, discutimos o desenvolvimento de um novo sistema de treina-
mento usando RA dentro de uma cidade simulada, um local físico construído. Para 
que isto seja possível é preciso estudar a interação de elementos virtuais com o 
ambiente real, portanto o uso da RA no ambiente construído é investigado a seguir.

REALIDADE AUMENTADA MÓVEL E O AMBIENTE CONSTRUÍDO

A RA tem o potencial de mudar a forma como as pessoas interagem e expe-
rimentam seu ambiente construído. A RA Móvel é uma das áreas de pesquisa de 
crescimento mais rápido em RA, em parte devido ao surgimento de dispositivos 
móveis inteligentes, os smartphones e tablets (Azuma; Billinghurst; 2011). Esses 
dispositivos são cada vez menores, mais baratos e poderosos, combinados com 
melhor qualidade de vídeo, recurso de bússolas, Sistema de Posicionamento Glo-
bal (GPS), 3G/4G e de conexão sem fio.

Os dispositivos móveis estão sendo experimentados na pesquisa acadêmica 
e em usos comerciais no campo de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC). 
Por exemplo, Irizarry et al (2012) desenvolveram uma ferramenta RA móvel para 
gestores de edificações para acessar informações sobre as instalações, fornecen-
do uma ferramenta para a visualização do ambiente real com a adição de dados 
interativos. A empresa de engenharia civil Bechtel usa o aplicativo Junaio e o Au-
todesk Mobile 360 para sobrepor diagramas virtuais de mecânica, elétrica e hi-
dráulica nas imagens atuais da construção (Apple, 2013). A empresa alemã Pure 
Gruppe Architecth realiza uma sobreposição de modelos 3D na posição exata onde 
o futuro edifício será construído (Junaio Blog, 2013). The Netherlands Architecture 
Institute exibe na RA do Mercado Municipal de Rotterdam, no lugar onde a cons-
trução do edifício está sendo realizada (NAI, 2009). Allen, Regenbrecht e Abbott 
(2011) desenvolveram um protótipo de um sistema de RA para smartphone como 
uma ferramenta para auxiliar a participação pública no planejamento urbano. Este 
protótipo sobrepõe modelos virtuais 3D a um edifício já existente e permite que 
os usuários forneçam feedback com base em suas preferências pessoais a res-
peito dos projetos propostos. Shen e Jiang (2012) propõem uma aplicação de RA 
móvel para Comunicação, Colaboração e Aprendizagem (CCA) da construção de 
sistemas MEP. Para entender como modelos Building Information Modelling (BIM) 
podem ser usados para criar um ambiente para jogos 3D para dispositivos móveis, 
que tenham um propósito sério, foi desenvolvido um modelo BIM de um edifício 
institucional para ser usado em um aplicativo de jogo para iPad.

Em todos esses casos, uma preocupação comum é o posicionamento preci-
so, a escalabilidade e a conexão sem fio. O posicionamento depende do método 
de registro adotado. De acordo com Yabuki, Hamada e Fukuda (2012) existem três 
métodos: 1) baseado em marcador - utiliza as tecnologias de rastreamento padrão 
para sobrepor objetos virtuais a um marcador; 2) GPS, giroscópios, acelerômetros 
e bússola; 3) pontos específicos na imagem do vídeo - utilizada por tecnologias 
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sem marcadores que detectam características exclusivas de ambientes para es-
tabelecer onde sobrepor os objetos virtuais. Em ambientes complexos, tais como 
campos de obras, o rastreio mais apropriado é sem marcador (markerless) (Chi et 
al., 2013).

Smartphones e tablets podem usar o georreferenciamento através da tecno-
logia GPS, do posicionamento via WLAN, e de Cell-ID para determinar a posição 
(Watzdorf; Michahelles, 2010). Em geral, aplicativos de RA usam o GPS para de-
terminar a localização de pontos de interesse e modelos virtuais 3D no espaço. 
O GPS é a tecnologia que tem maior precisão e possui um desvio de cerca de 10 
metros, mas requer vários segundos a minutos, para conseguir determinar a po-
sição (Behzadan, 2011). No interior dos edifícios, esta tecnologia é ainda menos 
precisa, com um desvio de até 500 metros (Junaio, 2013). Ciente disso, Wang et 
al (2012) propõem um sistema de RA operando em conjunto com tecnologias de 
rastreamento e detecção, tais como a Identificação de Frequência de Rádio (RFID), 
apontamento a laser, sensores e rastreadores de movimento. Chi et al (2013) apre-
sentam outras tecnologias de localização ao ar livre, tais como Banda Ultra-Larga 
(UWB) e código de barras que podem ser usados em conjunto com sensores para 
fornecer a informação geométrica exata para gerar uma RA com informações do 
mundo real capturadas com câmeras e localizadores do tipo Laser Range. A fim de 
localizar precisamente modelos de edificações no ambiente urbano, Yabuki, Ha-
mada e Fukuda (2012) propuseram uma nova técnica de registro usando nuvem 
de pontos e pontos de recursos naturais. Nesta abordagem, é possível ligar vários 
pontos captados na exibição de vídeo com os pontos correspondentes na nuvem 
de pontos. O sistema utiliza o princípio da colinearidade óptica, utilizado na fotogra-
metria para registrar os pontos com precisão. Com esta técnica é possível selecio-
nar pontos correspondentes a recursos naturais e pontos de verificação de erros e 
compará-los ao modelo virtual original do edifício. 

Um fator importante a ser observado é a definição do espaço no qual os obje-
tos virtuais e reais vão coexistir. É necessário estabelecer relações espaciais e con-
textuais entre eles e o registro correto dos objetos 3D dentro da cena aumentada. 
Portanto, é essencial para determinar a relação correta entre os modelos virtuais, 
a localização e as dimensões do mundo real para assegurar a adequada combi-
nação dos dois mundos, criando a ilusão de que os dois coexistem em uma única 
cena e funcionam da mesma maneira (Shen; Jiang, 2012). Para que isso aconteça 
é necessário não só o posicionamento correto do modelo, mas a escala adequada 
e exibição rápida. Para que um modelo virtual 3D seja exibido imediatamente, é im-
portante considerar a possibilidade de pré-carregar todos os modelos necessários 
na aplicação antes de experimentar a RA.

Embora os aplicativos para AEC estejam explorando dispositivos móveis 
como smartphones e tablets, essa não é a única maneira de experimentar RA mó-
vel. Há outros dispositivos de hardware, como vestimentas sensíveis, que ofere-
cem mais portabilidade para a RA e, ao mesmo tempo, favorecem a imersão. Yeh, 
Tsai e Kang (2012) desenvolveram um dispositivo para integrar BIM com RA que 
poderia projetar desenhos da construção e informações relacionadas aos usuários 
nos canteiros de obras. O sistema, denominado iHelmet, faz uso de iPod-Touch 
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ligado a um capacete, ou seja, utiliza equipamentos já usuais no canteiro de obras, 
como o capacete, para o sistema de RA. O esquema simplificado do hardware é 
mostrado na Figura 1.

Figura 1: Configuração de hardware do iHelmet. Fonte: Adaptado de Yeh, Tsai e Kang (2012).

Outro exemplo é o AR4BC (Augmented Reality for Building and Construction) 
(Woodward et al., 2010), um sistema de software para a interação da RA móvel com 
modelos complexos. Este sistema usa RA com um recurso de monitoramento para 
visualizar modelos de edificações no local, empregando renderização foto-realís-
tica e muitas ferramentas móveis para interação com o usuário. Uma opção para 
experimentar o AR4BC é fazendo uso de um HMD para visualização e do Nintendo 
Wiimote como dispositivo de entrada.

Conforme exposto nesta seção, cada uma das pesquisas sobre o uso de RA 
móvel em AEC assumiu uma abordagem quanto ao método de rastreamento, exibi-
ção e interação. Analisando as estratégias adotadas é possível detectar seus prós 
e contras e concluir que não existe um método perfeito, as vezes é necessário um 
desenvolvimento personalizado a fim de satisfazer determinados requisitos, como 
no caso do treinamento militar em cidades simuladas. Na próxima seção, os re-
cursos necessários relacionados ao treinamento considerando os simuladores e o 
funcionamento de armas portáteis são discutidos.

SIMULADORES E A OPERAÇÃO DE ARMAS PORTÁTEIS

Desde o século passado, novos métodos para a formação tática foram desen-
volvidos para utilização em simulações reais. O intento era buscar exercícios mili-
tares que tivessem mais realismo, segurança e, se possível, reduzissem os custos 
em relação ao treinamento tradicional. 

Em uma cidade simulada, construída para o treinamento militar, seria essen-
cial fazer uso de simuladores que treinassem os soldados na operação de armas 
portáteis. Nesta seção, os recursos necessários relacionados a esse treinamento 
são discutidos considerando simuladores e o funcionamento de armas portáteis na 
perspectiva de um estudo recente desenvolvido na Academia Militar do Exército 
Brasileiro (AMAN) (Matos, 2009).

O objetivo da pesquisa apresentada por Matos (2009) analisava e comparava 
sistemas de simulação Commercial-Off-the-Shelf (COTS) e Military Off-the-Shelf 
(MOTS) diferentes tendo em vista sua adequação ao Exército Brasileiro. Partindo 
da hipótese de que cada sistema seria útil para um tipo específico de treinamento e, 
consequentemente, para uma categoria de tropa (seja pela especialidade da mes-
ma, seja pelo escalão empregado no adestramento), buscou-se levantar as carac-
terísticas de funcionamento e as vantagens e desvantagens que cada um oferecia.

A pesquisa envolvia a coleta dos respectivos manuais técnicos com os for-
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necedores e a associação dos dados destes manuais com os dados oriundos da 
observação sistemática e da aplicação de formulários. Esses formulários foram en-
viados para profissionais com vasta experiência em operar simuladores. A compa-
ração considerava aspectos de realismo e custo. Para o estudo do realismo eram 
avaliados o manuseio da arma, o efeito de munição e as possibilidades de uso. 
Para o custo, eram considerados o custo inicial, o custo de manutenção e o custo 
de uso. Adicionalmente, foram observados os benefícios para a formação individual 
e para o teste de doutrina.

Um dos sistemas estudados revelou-se como uma ferramenta adequada para 
simulações de alto escalão, pois gerava dados confiáveis para Revisões Pós-Ação, 
mas inadequada à formação de técnicas de entrada. Outros dois simuladores se 
mostraram apropriados para formação de técnicas de entrada, porém, inapropria-
dos para o treino de tiro em alvos com distâncias superiores a 30 m, além disso, 
não permitiam avaliações exatas sobre os resultados dos exercícios por falta de 
dados suficientes para correta análise.

No final deste estudo, foi possível concluir que cada simulador tinha a sua 
utilidade em formações específicas, mas nenhum era completo. Os sistemas de 
simulação COTS e MOTS precisavam ser adaptados as necessidades particulares, 
uma vez que não cumpriam com todos os requisitos. Tendo em vista este estudo, a 
próxima seção apresenta informações e parte dos requisitos que embasam a pro-
posta de um novo sistema para treinamento militar com o uso de RA.

COMPONENTES DE UM NOVO TREINAMENTO MILITAR BASEADO EM RA 

A gamificação de conteúdos educacionais é, por vezes, chamada de serious 
games, porém, de acordo com Aldrich (2009), o uso deste termo é bastante discu-
tido no campo militar e acadêmico. Contudo, cabe explicitar que os serious games 
têm objetivos de aprendizado específicos, buscam alcançar determinados resulta-
dos, aumentam a consciência de questões do mundo real e podem ser usados em 
programas de aprendizado (Aldrich, 2009).

O efeito e a eficácia do valor educativo dos serious games (Backlund; Hendrix, 
2013), é resumido em um relatório que analisa 99 artigos científicos publicados em 
revistas ao longo dos últimos 10 anos. O relatório mostra que os serious games e 
a aprendizagem baseada em jogos parecem ser úteis para quase todas as discipli-
nas, sugerindo sua aplicabilidade para o treinamento militar também. Mais do que 
isso, o relatório conclui que “se eles nem sempre são superiores a outros tipos de 
materiais didáticos, a evidência de que os serious games podem ser materiais de 
aprendizagem eficazes é bastante forte”. Por outro lado, Frank (2012) relata um 
estudo sobre o uso de jogos de guerra para treinamento e o risco do usuário jogar 
sem focar nos objetivos do aprendizado. Em vários casos foi observado que o usu-
ário entrou no “modo de jogo” se esquecendo do propósito de treinamento. Vale 
dizer que, neste caso, foi utilizado um jogo de estratégia para computador chamado 
The Operational Art of War (2005), que faz uso de um PC, monitor e mouse. Fica 
evidente que o estudo de Frank (2012) não leva em consideração os aspectos de 
interação natural que se busca nesta pesquisa ao propor o uso de RA para o trei-
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namento militar.
Se as possibilidades da RA forem vinculadas às necessidades do treinamen-

to militar, pode-se conceber um novo tipo de simulação. Simuladores virtuais de 
tiro atuais que usam grandes telas imersivas podem ter um alto nível de precisão, 
gráficos e Inteligência Artificial (AI), mas não exigem que o usuário se mova para 
se proteger em algum abrigo ou para interagir com o ambiente real. Com isso, os 
militares ainda se sentem como se estivessem usando um videogame. Mas e se os 
soldados pudessem usar cenários da vida real, nos quais tivessem que se mover 
rapidamente, se proteger atrás de abrigos e evitar o fogo disparado por inimigos 
virtuais? Isso poderia se tornar real, com uma combinação afinada das tecnologias 
de ponta que estão em desenvolvimento, quais sejam:

- Mapeamento 3D do local específico onde a simulação aconteceria, que po-
deria permitir que toda a informação virtual interagisse com o ambiente real para 
alcançar um excelente nível de realismo. Adicionalmente, muitos eventos poderiam 
ser acionados em momentos e lugares específicos de forma automatizada ou por 
ações do usuário.

- Planejamento da Inteligência Artificial (IA) das Forças Opositoras (FOROP) 
e outros eventos (como explosões, por exemplo) com base em informações geo-
graficamente referenciadas, de modo que os elementos gerados por computador 
poderiam usar o terreno real para executar suas táticas, assim como um inimigo 
real faria.

- Interação com os elementos virtuais sem a necessidade de tocar em uma 
tela ou apertar um botão. Isto pode ser realizado usando dispositivos especiais, tais 
como luvas com sensores (Dvice, 2012), ou simplesmente disparando em alvos 
virtuais em RA (por meio de transmissores de sinal que poderiam ser instalados em 
armas reais). Estes alvos virtuais em RA poderiam atirar de volta, fazendo o usuário 
sofrer consequências por ter sido atingido (Kammerer, 2012). Isto poderia ser feito 
por meio de um colete especial que poderia simular as lesões, “molestando” o usu-
ário com pontos de pressão (como cadeiras de shiatsu) ou com pequenas descar-
gas elétricas, que são recursos já oferecidos por empresas de simuladores de tiro.

- Visualização da RA por meio de HMDs. Os HMDs fazem parte de uma clas-
se de dispositivos imersivos, utilizados em RA, caracterizados pela habilidade de 
ver diretamente, através da mídia, o mundo ao redor do observador, alcançando a 
máxima possibilidade de presença e nível de qualidade imagética. Como exemplos 
pode-se citar o sistema de lentes de contato iOptik (Innovega, 2013) e os óculos: 
Glass (Glass, 2013), Moverio BT-100 (Epson, 2013), Smart Glasses M100 (Vuzix, 
2013), META.01 (Meta, 2013), Laster MG1 (Laster, 2013). A forma de rastreamento 
da posição da cabeça do usuário mais comum é a utilização de GPS associado a 
sensores de movimento como giroscópio, acelerômetro e compasso. Para o posi-
cionamento da informação virtual, além do uso de GPS, alguns fabricantes traba-
lham com o reconhecimento de objetos no espaço. 

Como uma das partes mais importantes das simulações militares é a imersão, 
deve haver uma atenção especial na manipulação dos quatros sentidos do sujeito: 
visão, audição, olfato e tato. De acordo com Nechvatal (1999), a principal delas é 
a visão, responsável por 75% das informações que entram no cérebro e que geral-
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mente é bem explorada pela maioria dos simuladores virtuais. Entretanto, para a 
mistura do mundo real com o virtual de forma satisfatória, há uma questão técnica 
que deve ser levada em consideração: a oclusão. A oclusão é o efeito de um objeto 
em um espaço tridimensional bloquear outro objeto da vista. O desenvolvimento de 
algoritmos de oclusão para RA está demandando muita pesquisa e ainda pode ser 
considerado um trabalho em andamento (Kalkofen et al., 2011). 

Quanto à audição, o uso de efeitos sonoros deve servir para que o usuário 
tenha uma ambientação similar à real. O áudio pode enfatizar um ambiente especí-
fico (Wetzel et al., 2011), como uma determinada comunidade que possui “padrões” 
sonoros que podem ser reproduzidos. 

O treinamento militar pode se beneficiar da incorporação de RA, com a utili-
zação de efeitos sonoros e de gamificação, a fim de criar simulações imersivas. A 
simulação seria uma alternativa aos treinamentos reais, que fazem uso de efeitos 
pirotécnicos e de atores. O uso de RA com adversários virtuais tende a oferecer 
situações em que o usuário tem que se esconder, andar mais rápido ou até mesmo 
fugir ou atacar. Junto a isso, personagens virtuais, que não fazem parte da disputa, 
podem ser utilizados para representar a população civil, que deve ser protegida.

A incorporação da virtualidade no mundo real iria assegurar ao usuário no 
exercício de treinamento o mesmo comportamento e a mesma movimentação, da 
mesma maneira que aconteceria em situações reais de perigo. Fazer o usuário se 
movimentar para explorar uma cidade iria aumentar a sensação de tensão e peri-
go. Além do mais, esse tipo de simulação seria, necessariamente, mais exigente 
fisicamente e mais envolvente do que uma simples simulação de point-and-shoot, 
oferecendo ainda maior precisão que um exercício de dupla ação com paintball. Se 
comparada a um simulador de voo, que conta as horas no simulador como horas 
de voo reais, uma simulação deste nível poderia ser equivalente ao treinamento em 
campo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para realização de um treinamento militar baseado em serious games, be-
neficiado pelas possibilidades que a RA Móvel oferece, há ainda várias questões 
técnicas para serem pesquisadas, desenvolvidas e testadas. Cabe ressaltar que é 
de suma importância considerar a interface com o usuário e os fatores humanos. 
Sistemas de RA Móvel se diferem de sistemas desktop em vários aspectos, dos 
quais o mais crucial é que tais sistemas são feitos para serem usados como um 
mediador ou amplificador da visualização humana. Em outras palavras, um sistema 
de RA Móvel não é algo que o usuário interage por meio de um mouse ou teclado. 
Para Nilsson (2010), um sistema de RA é, em sua forma ideal, feito para ser trans-
parente e mais como parte do sistema de percepção humana do que como uma 
entidade separada. Para tanto, segundo a autora, ao usar um sistema de RA, o 
usuário deve perceber uma realidade com informações adicionadas e a interação 
com o sistema deve ser o mais natural possível. Portanto, a tecnologia deve ser 
parte da simulação de uma forma natural, de maneira a não agir como uma barreira 
para um verdadeiro treinamento. 
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O uso de RA para treinamento militar exigiria um alto nível de automação e 
integração de informações e recursos físicos. Entretanto, a integração efetiva da 
informação virtual (modelos 3D e animações) com o local físico construído é uma 
proposta desafiadora que tem de ser superada para alcançar sensações imersivas. 
O monitoramento e a detecção do contexto do ambiente e das situações são consi-
derados cruciais para permitir a visualização e, também, para a interação dinâmica 
com a atividade de treinamento. As informações sobre situações, ambientes, pes-
soas, lugares e coisas devem ser usadas para antecipar necessidades imediatas e 
oferecer, de forma proativa, conteúdo utilizável, funções e experiências. Com isso, 
um método sofisticado de controle tem de ser desenvolvido com a adição de senso-
res para proporcionar uma interface com o usuário que considere comportamentos 
humanos naturais.

Já é possível concluir que o treinamento militar pode se beneficiar da incorpo-
ração da virtualidade por meio de RA, do uso de efeitos sonoros e de gamificação, 
a fim de criar serious games. Os trabalhos futuros poderão envolver a documenta-
ção dos requisitos utilizando o framework descrito por Bjork e Holopainen (2004), 
de forma que o sistema possa ser desenvolvido e configurado para ser utilizado 
como uma maneira de avaliar a sua adequação se comparado a outras abordagens 
de treinamento militar no Brasil e no exterior.
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RESUMO

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um sistema computa-
cional para uma ECS (Estação de Controle em Solo) capaz de controlar o voo e a 
navegação de múltiplos VANTs (Veículos Aéreos Não Tripulados).  O sistema foi 
estruturado em dois módulos, o de planejamento de missão e o módulo para con-
trole do voo múltiplo. O planejamento de missão é composto por uma ferramenta 
de planejamento da formação e planejamento de trajetória que foram implemen-
tadas com base na API NASA World Wind, possibilitando que os planejamentos 
pudessem ser realizados diretamente em mapas 3D. No módulo de controle do voo 
múltiplo foi desenvolvida uma metodologia baseada em campos potenciais. Neste 
módulo, múltiplos VANTs são atraídos para os waypoints planejados, enquanto um 
campo repulsivo se encarrega de evitar a colisão das aeronaves ao longo da traje-
tória.

Foi estruturado um ambiente de simulação, para os testes e validação da me-
todologia utilizada na implementação do voo múltiplo. O simulador permite realizar 
planejamentos de missões e avaliar os parâmetros do campo potencial, através da 
visualização das trajetórias simuladas. Outra funcionalidade deste ambiente é a 
integração da ECS, com o simulador de voo X-Plane,  implantando o voo múltiplo 
em um ambiente muito próximo ao de uma situação real.

Palavras-chave: VANTs, Estação de Controle em Solo, Voo Múltiplo, Planejamento 
de Missão.
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ABSTRACT

This work describes the development of a computational system for a GCS 
(Ground Control Station) able to control the flight and navigation of multiple UAVs 
(Unmaned Aerial Vehicles). The system was structured in two modules. The mission 
planning, which consists of a formation planning and a path planning tool, and the 
multiple flight control system. For mission planning, we used the NASA World Wind 
API, which enabled the formation planning and path planning, through 3D maps. For 
the multiple flight control module, we used a potential field based methodology. In 
this module, the initial formation coordinates  are projected to the waypoints defined 
in the path planning, as virtual attraction coordinates for the aircraft. While the UAVs 
are attracted to the individual waypoints, the repulsive field takes care to avoid colli-
sion of the aircrafts along the planned trajectory.

We built a simulation environment for testing and validation of the proposed 
methodology for implementing multiple flight. With the simulator, it is possible to 
perform a mission planning and evaluate the potential field parameter settings, by 
plotting graphical flight before a mission. Another feature of this environment is the 
integration of the GCS, with the flight simulator X-Plane, deploying multiple flight in 
a very close to a real situation.

Keywords: UAVs, Ground Control Station, Multiple Flight, Mission Planning

INTRODUÇÃO

Recentemente, um grande número de estudos tem sido desenvolvido na área 
de VANTs (Veículos Aéreos Não Tripulados) Petricca, (2011). Diferentes soluções 
de sistemas e dispositivos para VANTs são pesquisados, abordando inúmeras ca-
tegorias de aeronaves, como de asa fixa, helicópteros, quadricópteros, dirigíveis 
e até aeronaves bioinspiradas como insetos e pássaros, cada uma apresentando 
vantagens e desvantagens, dependendo da aplicabilidade.

Os VANTs podem ser aplicados em diferentes tipos de missões, tanto civis 
quanto militares, e em geral, são utilizados em situações inviáveis ou perigosas 
para atuação humana Galinski, (2007), como no apoio ao avanço de tropas, à Cia 
DQBN (Defesa Química Biológica e Nuclear), rastreamento e identificação de sus-
peitos, inspeção de áreas com risco de desabamento, busca de sobreviventes, 
identificação e documentação de desastres naturais, identificação e documentação 
de focos de incêndios. 

As restrições impostas por tais ambientes, definem qual tipo de aeronave me-
lhor se adéqua à situação e motivam a pesquisa e o desenvolvimento de soluções 
em diversas áreas (e.g.; energia, estrutura de materiais, design e sistemas de con-
trole e comunicação). Em muitos destes cenários, fica evidente a importância da 
utilização de múltiplas aeronaves, que podem trabalhar cooperativamente para o 
cumprimento das missões.

 Um exemplo disso, pôde ser observado na operação de monitoramento do 
desastre ocorrido na região serrana do RJ em 2010, realizada pelo projeto VANT-
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-IME (Neto, 2011). No desastre ambiental, milhares de pessoas foram soterradas 
pelos desabamentos de terra das encostas das montanhas. O desastre foi tão in-
tenso, que modificou a topografia da região ao ponto dos habitantes da localidade 
não reconhecerem mais onde existiam casas. A comparação das fotografias aéreas 
retiradas pelo equipamento do VANT logo após o desabamento, comparadas com 
fotos do Google Maps, auxiliaram no processo de identificação dos possíveis locais 
com vítimas e agilizaram o processo de busca e salvamento. Neste cenário, o tem-
po é um fator crítico para o resgate de vítimas com vida. A utilização de múltiplas 
aeronaves trabalhando cooperativamente, pode auxiliar na redução desse tempo, 
aumentando as chances de sobrevivência das vítimas soterradas.

O objetivo principal do trabalho é o desenvolvimento de um sistema compu-
tacional de uma ECS (estação de controle em solo) para controle da navegação 
de múltiplos VANTs. O sistema implementa funcionalidades de voo em formação e 
desvio de VANTs em rota de colisão, para um cenário de múltiplas aeronaves. Uma 
metodologia baseada em campos potenciais é abordada para o tratamento do voo 
múltiplo.

A principal contribuição do trabalho consiste na estruturação de um ambiente 
de simulação para testes e validação dos métodos propostos para implementação 
das funcionalidades de voo múltiplo. O framework de simulação é composto por 
um módulo de planejamento de missão gráfico que proporciona o planejamento da 
trajetória e o planejamento da formação de voo, pela inserção de waypoints gráfi-
cos em mapa. A implementação do módulo de planejamento de missão gráfico foi 
viabilizado pela API NASA World Wind Hogan, (2011), que forneceu ferramentas 
para manipulação e visualização de dados geográficos 3D.

Após o planejamento da missão e execução do módulo de voo, o simulador 
permite uma análise da situação do voo através de uma plotagem gráfica. Com 
essa função é possível rever os parâmetros do campo potencial e reavaliar um 
planejamento de voo, antes de uma missão. Outra funcionalidade da ECS é a in-
tegração com o simulador de voo X-Plane Meyer, (2009), que se comunica através 
de uma interface de código aberto (X-Pi X-Plane Interface), proposta por Cantoni, 
(2010), implementando o voo múltiplo em um ambiente próximo ao real.

Além da introdução, este artigo está organizado da seguinte forma. No capitu-
lo 2, descrevemos os trabalhos que foram utilizados como base para o desenvolvi-
mento deste. No capitulo 3, detalhamos a estruturação do ambiente de simulação. 
No capítulo 4, apresentamos os experimentos relacionados ao controle de voo múl-
tiplo pela ECS em ambiente simulado e apresentamos os resultados obtidos. Por 
fim, no capitulo 5, apresentamos as considerações finais e  trabalhos futuros

TRABALHOS RELACIONADOS

 O desenvolvimento do trabalho apresentado neste artigo inspirou-se em al-
guns trabalhos desenvolvidos pelo projeto VANT do IME, dentre os quais destaca-
mos, o de Maroquio, (2007) que implementou um simulador para dirigíveis autôno-
mos não tripulados (DANTs). O simulador apresentado pelo autor, reproduz cenários 
tridimensionais e dirigíveis virtuais, cujo comportamento simulado obedece a um 
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modelo matemático que determina as reações aerostáticas e aerodinâmicas que 
atuam sobre o veículo. Outra contribuição do trabalho de Maróquio foi o estudo de 
algoritmos inteligentes para otimização de planejamento de trajetórias. Nosso tra-
balho, também apresenta a implementação de um arcabouço de simulação, porém 
consideramos múltiplas aeronaves de asa fixa e não dirigíveis. O de Vidal, (2007) 
que implementou um sistema de navegação baseado em visão para dirigíveis au-
tônomos. O sistema, denominado NavDANTI, apresentava as funcionalidades de 
processamento de imagem e planejamento de trajetória. A parte de processamento 
de imagens permite que o usuário execute operações de suavização, segmentação 
e calibração de um par de câmeras estereoscópicas. O planejamento de trajetó-
ria possibilita a estruturação de obstáculos fixos ou móveis, considerando um am-
biente 2D e 3D. Em nosso trabalho, abordamos o planejamento de trajetórias por 
waypoints gráficos em mapa considerando um cenário sem obstáculos. No módulo 
de planejamento da missão são levadas em conta, a definição dos waypoints que 
compõem a rota do voo sem a preocupação com a otimização da trajetória. Neste 
módulo, apresentamos uma ferramenta de verificação de alturas máximas das ele-
vações que estão no caminho planejado, permitindo que se possa estabelecer uma 
altura mínima de segurança para o voo.  

 Relacionados à problemática do voo múltiplo, os trabalhos com maior rele-
vância foram o de Garcia, (2010), Barnes, (2007) e Paul, (2008). Em Garcia, (2010), 
o autor propôs um framework de simulação, utilizando o X-Plane e o Matlab/Simu-
link como ambiente para testes de voo em formação. Descreve o desenvolvimento 
de um cluster composto por 7 máquinas que oferece um ambiente de alto desem-
penho gráfico e computacional para simulação de múltiplas aeronaves. O controle 
e a formação de voo, abordados no trabalho de Garcia, (2010) basearam-se em 
Barnes, (2007) que, através da utilização de funções potenciais, descreve o con-
trole de enxames de veículos terrestres movimentando-se em formação elíptica ao 
longo de uma trajetória. Nos trabalhos apresentados, os autores desenvolveram o 
controle para uma aeronave específica, modelada no ambiente do X-Plane, con-
forme detalhado em Garcia, (2009). Em nossa abordagem, optamos por utilizar a 
solução de piloto automático disponibilizado pelo próprio software do X-Plane, para 
o controle de estabilização das aeronaves, uma vez que a idéia de nosso trabalho 
consiste na implementação da navegação e não no controle de aeronaves de asa 
fixa. O trabalho de Paul, (2008), descreve uma abordagem de formação baseada 
em um líder virtual, em que os VANTs denominados “seguidores”, são atraídos 
para a área de influência do VANT virtual, denominado “líder”, e acompanham a 
sua movimentação ao longo de uma trajetória. O autor descreve a modelagem de 
um pequeno helicóptero, que é simulado no ambiente do MATLAB/Simulink para 
validação dos métodos propostos. A metodologia de campo potencial, utilizada em 
conjunto com a estratégia de líder virtual, aborda um ambiente 3D incluindo obs-
táculos e estratégias para o desvio de veículos em rota de colisão. Na abordagem 
apresentada neste trabalho, adotamos uma estratégia parecida com a descrita por 
Paul, (2008), entretanto não utilizamos um VANT líder virtual e sim waypoints indi-
viduais de atração para as aeronaves. Para cada waypoint da trajetória planejada, 
são projetados waypoints individuais virtuais contendo a configuração da forma-
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ção, também previamente planejada no módulo de formação do planejamento da 
missão. Cada VANT é atraído para seu waypoint individual e repelido pelo campo 
repulsivo das outras aeronaves ao longo da trajetória de voo, evitando colisões. 
Neste trabalho não levamos em consideração outros obstáculos, que não as ou-
tras aeronaves, e utilizamos uma abordagem 2D, ou seja, fixamos uma altitude 
para a navegação dos VANTs ao longo da trajetória planejada. Para contornar uma 
situação de possível colisão com uma montanha, utilizamos uma ferramenta dispo-
nibilizada no módulo de planejamento de trajetória, que permite a verificação das 
altitudes máximas ao longo de toda a rota de voo, com isso, é possível estabelecer 
uma altitude mínima garantindo um voo com segurança.

ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE DE SIMULAÇÃO

 Para validação e testes dos algoritmos, responsáveis pela implementação 
do voo múltiplo, considerando um cenário de planejamento de trajetória por way-
points e planejamento de voo em formação, foi desenvolvido um ambiente de simu-
lação em duas  etapas. 

 A primeira etapa, consistiu na criação de um simulador desenvolvido em 
JAVA, em ambiente controlado, para os testes e validação da metodologia de cam-
po potencial, utilizada para implementação do voo múltiplo. Foram realizados testes 
com diferentes formações e parâmetros, cujos detalhes e resultados são demons-
trados na seção de experimentos e resultados. 

 A segunda etapa, consistiu na integração do simulador implementado em 
JAVA, com o simulador de voo X-Plane. A figura 2 ilustra a integração entre os si-
muladores. A primeira etapa, implementa o voo múltiplo, a segunda, nos permite 
testar o simulador descrito na primeira etapa, em ambientes simulados próximos 
às condições reais de voo. O X-Plane, possui recursos de simulação física de voo, 
com funcionalidades de geração aleatória de condições climáticas e cenários rea-
lísticos. Uma característica que o torna bastante útil em nossa abordagem, é a fa-
cilidade de obtenção dos dados de voo através de datagramas UDP.  Foi utilizada, 
então, a biblioteca X-Pi (X-Plane Interface) Cantoni, (2010), como camada de inter-
face entre os módulos de voo múltiplo e o X-Plane. A função principal da biblioteca 
X-PI, conforme representado na figura 2, é a decodificação dos datagramas UDP, 
provenientes do X-Plane, viabilizando a comunicação e permitindo a implementa-
ção da navegação de aeronaves no ambiente do simulador de voo.

 Cada aeronave no simulador de voo X-Plane é instanciada nos módulos de 
voo múltiplo (ECS-Java), como uma thread que fica o tempo todo trocando dados 
com o X-Plane por meio da biblioteca X-Pi. Os pacotes UDP, contendo os dados de 
voo, são decodificados pela biblioteca X-Pi, com o auxílio de um arquivo .xml con-
tendo os parâmetros das mensagens recebidas do X-Plane. Além disso, a bibliote-
ca nos proporciona uma forma simples e prática de utilização do piloto automático 
dos modelos do X-Plane, abstraindo o problema de controle e estabilização das 
aeronaves.
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Figura 1 : Estrutura de Simulação: segunda etapa .

 Os módulos de navegação de voo múltiplo, implementado pela aplicação 
ECS - Java é composta pelos seguintes módulos: (a) planejamento de  missão, e 
(b) voo múltiplo. O fluxograma da figura 2, apresenta uma visão mais detalhada do 
módulo do planejamento de missão.
  

Figura 2: Fluxograma do �lanejamento da Missão
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 Na etapa A1, do fluxograma da figura 2, as coordenadas da formação são 

obtidas graficamente utilizando a ferramenta de planejamento da formação. Na 
etapa B1, as coordenadas dos waypoints são definidas atra�és da ferramenta de 
planejamento de trajetória. Tais ferramentas foram implementadas com a utilização 
da API Nasa World Wind (Hogan, 2011) que possibilitou o planejamento da missão 
diretamente em mapas 3D, como pode ser observado na figura 3.

  
Figura 3: Módulo de �lanejamento da Missão: a) �ainel com as ferramentas de planejamento de trajetória e 

formação, �) Mapa para manipulação e c) �ainel de ferramentas em camada no mapa.

 Na etapa A2, do fluxograma da figura 2, é definido o centróide da formação 
a partir das coordenadas (latitude e longitude) de cada aeronave definida na etapa 
anterior A1. O cálculo das coordenadas do centróide pode ser obtido por:

       
(1)

onde,  x
C
 e y

c
 são as coordenadas do centróide,  nv número total de VANTs 

e  e  são as respectivas latitudes e longitudes obtidas da etapa A1 descrita no 
fluxograma.

 Uma vez definida a formação (etapa A1), calculado o centróide (etapa A2) e 
definidas as coordenadas dos waypoints (etapa B1), o módulo de planejamento da 
missão, expande e rotaciona as coordenadas de formação para cada waypoint do 
planejamento de trajetória. Esse processo é realizado pelos seguintes cálculos:
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onde,
•	 dxC  é a distância da coordenada xC do centróide para o xf da formação, que 

corresponde à coordenada de latitude obtida na etapa A1 do fluxograma.
•	 dyC é a distância da coordenada yC do centróide para o yf da formação, que 

corresponde à coordenada de longitude obtida etapa A1 do fluxograma.
•  ϴ é o angulo entre o waypoint atual (Watual)  e o próximo waypoint (Watual) 
•	 Wi

x
  ,  Wi

y
 corespondem às coordenadas dos waypoints individuais de cada 

VANT da formação, expandidos e rotacionados em relação ao próximo  way-
point.

 Isso significa que, em cada waypoint, são criados waypoints virtuais para cada 
VANT, com a configuração da formação inicial, e para os quais as aeronaves são atra-
ídas, proporcionado o voo em formação pelos waypoints. Uma escolha adequada dos 
parâmetros de força de atração e repulsão do campo potencial, permitem uma melhor 
formação de voo entre os waypoints, como pode ser visualizado na seção de experi-
mentos e resultados.

 Após o planejamento da missão, o algoritmo de campo potencial implementa-
do na ECS, assume o controle do voo múltiplo dos VANTs. O fluxograma da figura 4 
apresenta um detalhamento do módulo de controle do voo múltiplo. Para o cálculo do 
campo potencial atrativo (etapa C1 do fluxograma da figura 4), consideramos que [x

A
, 

x
y
] representam as coordenadas do waypoint de atração, e que [x

V
, x

V	
] representam a 

posição do VANT, r o raio, s a distância que define a área de influência e α a força de 
atração. A partir destes, calculamos a distância  entre o VANT e o waypoint  e a direção 
θ. Após isso, os gradientes de atração ∇x

A
 e ∇y

A
 são calculados conforme as regras:

1. Se d	<	r  então  ∇x
A	
= ∇y

A
  = 0      (1)

2. Se  d	>	r	+	s  então  ∇x
A	
= α s	cos(θ) e ∇y

A	
= α s	sin(θ)   (2)

3. Se r	≤	d	≤	r + s então  ∇x
A	
= α r	cos(θ) e ∇y

A	
= α r	sin(θ)  (3)

Na fase C2, é calculado o campo repulsivo, em que consideramos [x
R
, y

R
] 

representando as coordenadas do ponto repulsivo ou obstáculo, (ressaltamos que 
em nossa abordagem consideramos os VANTs como obstáculos entre si), [x

V
, y

V
]  

representando a posição do VANT, R o raio do obstáculo, S  a distância que define 
a área de influência repulsiva β e a força repulsiva. São calculados d e θ, e a partir 
destes, os gradientes de repulsão ∇x

R
 e ∇y

R
 são determinados pelas regras:

Se d	<	r  então  ∇x
R	
=   – βS	cos(θ) e ∇y

R	
=
	
– βS	sin(θ)   (4)

Se  r	≤	d	≤	r	+	s	≤  então  ∇x
R	
= β (R	+	S	-	d)	sin(θ)    (5)

Se d	>	r	+	s  então  ∇x
R
= α ∇y

R	
= 0	 	 	 	 			 	 (6)

    

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Os gradientes atrativos e repulsivos calculados nas fases C1 e C2, como ilus-
trado no fluxograma da figura 4, são combinados na fase C3 para o cálculo do 
campo potencial total, atraindo os VANTs para os waypoints e repelindo-os entre si 
ao longo da trajetória. O cálculo do campo potencial total é dado por:

∇x
total	

=	∇x
A	
+	∇x

R	 	 	 	 	 	 	 	
(5)

∇x
total	

=	∇y
A	
+	∇y

R	 	 	 	 	 	 	 	
(6)

Na fase C4 do fluxograma, são determinados a velocidade   
e o ângulo , do vetor de força do campo potencial. Na 
fase C5 do fluxograma, as coordenadas de latitude e longitude de cada aeronave 
são atualizadas, até que cada VANT identifique seu waypoint individual. Na fase 
C6, é verificado se o waypoint identificado (Watual), corresponde ao último waypoint 
da lista definida no planejamento de missão, (fase B1 ilustrada no fluxograma da 
figura 3). Caso não seja o último, as fases C1 até C5 são recalculadas até que seja 
verificado o último waypoint da trajetória, encerrando a missão.

Figura 4: Fluxograma do módulo de controle do �oo múltiplo

EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Nesta seção, descrevemos os testes da ECS, simulando o voo de múltiplas 
aeronaves considerando dois cenários:

1. Sem conexão com o simulador de voo X-Plane. 
2. Conectada ao ambiente de simulação do X-Plane.
Tais testes, serviram para validação dos algoritmos de campo potencial imple-

mentados nos métodos de controle de voo múltiplo e para avaliarmos o comporta-
mento do voo com diferentes formações e parâmetros do campo potencial. 
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No primeiro experimento foram realizados testes de voo com quatro aero-
naves em formação quadrado. Os parâmetros de forças atrativas e repulsivas uti-
lizados, estão representados na tabela 1, em que, os parâmetros  e  definem as 
velocidades máximas e mínimas dos VANTs, a velocidade média é calculada por 

. 

 Para a definição das coordenadas dos waypoints e da posição das aeronaves, 
foi utilizado uma representação em pontos no plano cartesiano com origem (0,0). 
Tabela 1: Tabela de parâmetros do campo potencial para o experimento 1
Campo Potencial Parâmetro Valor Descrição

Atrativo

α

r

smax

smix

1.5

0.2

1.0

0.5

0.75

Fator de força atrativa

Raio do ponto de atração

Velocidade máxima de atração

Velocidade mínima de atração

Velocidade média calculada

Repulsivo

β
R
S

0.2

0.2

0.2

Fator de força repulsiva

Raio do ponto de repulsão

Área de influência do ponto de repulsão

O módulo de controle de voo múltiplo é implementado pelo método de campo 
potencial, cujos valores descritos na tabela 1, geram um campo vetorial que atrai as 
quatro aeronaves simuladas para os waypoints individuais das formações. A cada 
passo de tempo, as aeronaves se movimentam em direção aos waypoints e ao 
longo dessa trajetória, forças repulsivas centradas em cada aeronave se encarre-
gam de afastá-las umas das outras, evitando colisões entre os VANTs.  Assim que 
as três aeronaves identificam os respectivos waypoints, são direcionadas para os 
próximos waypoints da lista de pontos objetivos, e assim por diante até que seja 
verificado o último waypoint.

No experimento, consideramos a dinâmica de voo de uma aeronave de asa 
fixa, portanto a correta definição dos parâmetros do campo potencial é fundamen-
tal para que a simulação não assuma dinâmicas impossíveis para uma aeronave 
desse tipo, como por exemplo, quando um VANT ultrapassa o waypoint de destino, 
“voa para trás” para identificá-lo, ou quando um VANT chega primeiro no waypoint 
de destino, permanece ‘’parado’’ esperando que as outras aeronaves cheguem nos 
waypoints, para então prosseguir com o voo.

No sentido de evitar comportamentos de voo indesejáveis, além da preocu-
pação com a correta configuração dos parâmetros do campo potencial, também foi 
implementado um método de velocidade proporcional, que ajusta a velocidade dos 
VANTs de acordo com a distância para os waypoints e a distância entre as aerona-
ves. Neste método, é definido uma distância limite entre as aeronaves. Quando es-
tão dentro da distância limite, as aeronaves trafegam com uma velocidade média, 
quando estão fora do intervalo, as aeronaves que estão mais longe do waypoint 
destino aceleram e as mais próximas diminuem.

Nos gráficos representados nas figuras 5, 6 e 7 estão sendo exibidos os resul-
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tados da simulação de voo em formação quadrado. O gráfico da figura 6, apresenta 
o resultado sem a utilização do método de velocidade proporcional e o gráfico da 
figura 7, demonstra o resultado com a utilização do método de controle da veloci-
dade.

Figura 5: Simulação de voo em formação quadrado. Conforme a legenda descrita no canto superior direito do 
gráfico, os VANTs 1, 2 , � e 4 estão representados pela trajetória em �ermelho, azul, �erde e preto, respecti�a-
mente. Os waypoints 1, 2, 3 e 4 dos VANTs estão representados pelos quadrados em vermelho, azul, verde e 
preto, nesta ordem.

Figura 6: Sem �elocidade proporcional: A formação �ai se desfazendo ao longo da trajetória representada no gráfico.
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Figura 7: Com �elocidade proporcional: A formação é retomada após a cur�a representada no gráfico.

No segundo experimento, descrevemos todas as fases de utilização da ECS 
desenvolvida:

1. Planejamento da missão pelos módulos gráficos:
• planejamento da trajetória, conforme representado na figura 8. Nesta fase 

também foi realizada a verificação das altitudes máximas das elevações 
para definição da altitude de voo segura. 

• planejamento da trajetória e formação. Nesta simulação, foram utilizadas 
somente duas aeronaves e a formação definida foi em linha diagonal. Nes-
ta formação uma aeronave se posiciona à frente e a outra atrás e à esquer-
da a uma distância de aproximadamente 20 metros.

2. Plotagem do voo em gráfico, para uma análise prévia do padrão de voo e 
verificação da convergência dos parâmetros do campo potencial, definidos 
para o controle do voo múltiplo. As coordenadas do gráfico representado 
pela figura 9 estão referenciadas em latitude e longitude de acordo com o 
sistema de referência geodésica WGS84. Esse padrão foi utilizado por ser 
o mesmo adotado pela API World Wind e pelo simulador de voo X-Plane®.

3. Voo simulado no X-Plane conforme resultado apresentado no mapa da fi-
gura 10. 

Após o planejamento da missão, verificação da altitude de segurança e aná-
lise do gráfico, o módulo de controle de voo múltiplo passa a controlar a 
navegação dos VANTs. As aeronaves utilizadas neste teste de voo são do 
modelo Cessna Skyhawk, modelado no ambiente do simulador X-Plane®. 
Os parâmetros do campo potencial, principalmente r e as velocidades Smax 
e Smin, e do piloto automático, foram definidos com base nas especificações 
reais do modelo Cessna Skyhawk.

Os parâmetros definidos na tabela 2, baseiam-se nas especificações da ae-
ronave Cessna SkyHawk e configuram o controle de velocidade do piloto 
automático para “autopilot.speed” = 300.0f como velocidade máxima,  e “au-
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topilot.speed” = 90.0f como mínima. O valor de 300.0f refere-se a velocidade 
máxima que o Cessna pode atingir e 90.0f ao limite mínimo em que a aero-
nave continua voando sem perder altitude. Os parâmetros “autopilot.dialAlt” 
e “autopilot.useAlt” = 2000.0f estabelecem a altitude de voo de 2000 pés. 
Em nosso trabalho todos os experimentos consideraram uma altitude cons-
tante, simplificando os métodos implementados para uma abordagem 2D.

Tabela 2: Parâmetros do piloto automático para o experimento 2
Parâmetro de Piloto Automático Valor Descrição
“autopilot.speed” 250.0f velocidade da aeronave
“autopilot.heading” 20.0f ângulo de direção
“autopilot.dialAlt” 2000.0f definição da altitude  
“autopilot.useAlt” 2000.0f altitude que deve ser mantida

Figura 8: �lanejamento de Missão: definição da trajetória de �oo para o X-�lane

Figura 9: Gráfico gerado antes da simulação
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Figura 10: Mapa resultante da simulação de �oo no X-�lane®: VANT 1 identificado pelo número 102 e VANT 
2 pelo número 104, que correspondem respectivamente, ao último octeto do IP das aeronaves.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, apresentamos o desenvolvimento de uma solução de softwa-
re de uma ECS (Estação de Controle em Solo) capaz de controlar múltiplas aero-
naves não tripuladas em voo em formação. A aplicação foi implementada em dois 
módulos principais: o módulo de planejamento da missão e o módulo de controle 
do voo múltiplo. 

O planejamento de missão é formado pelos módulos de planejamento da for-
mação de voo e pelo módulo de planejamento da trajetória. Tais módulos foram 
desenvolvidos com base na API NASA World Wind, que possibilitou a utilização 
de recursos gráficos para manipulação e visualização de informações geográficas. 
Através dessa API o planejamento de formação e de trajetória de voo puderam ser 
realizados diretamente nos mapas. Após a realização do planejamento de missão, 
as coordenadas de formação e da trajetória de voo são enviadas para o módulo de 
controle de voo múltiplo. Neste módulo, o controle de navegação e coordenação 
do voo múltiplo é realizado através de algoritmos baseados em campo potencial. 

Através dessa implementação foi possível estruturar um ambiente de simula-
ção baseado no simulador de voo X-Plane, através do qual foram realizados expe-
rimentos que permitiram validar os métodos propostos para o controle de voo múl-
tiplo em ambientes realísticos de voo simulado. Através desses testes, foi possível 
verificar que o controle de voo com a aplicação do método de velocidade propor-
cional se mostrou mais eficaz para a manutenção da formação de voo ao longo da 
trajetória. Também foram realizados testes demonstrando a integração de todos os 
módulos da ECS, desde o planejamento da missão em mapas, passando pela aná-
lise gráfica do voo, até a simulação do voo no ambiente do X-Plane, demonstrando 
o funcionamento completo da ECS para o controle de voo de múltiplas aeronaves 
não tripuladas.
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A solução de software da ECS de controle de voo múltiplo apresentada neste 
trabalho se mostrou prática e funcionalmente completa. Adicionalmente, como pro-
postas de trabalhos futuros, podem ser implementadas outras abordagens, expan-
dindo suas funcionalidades e aplicações. Podemos destacar alguma delas:

• Implementar alteração no planejamento da missão e possibilitar a visuali-
zação das aeronaves diretamente nos mapas em tempo real de voo.

• Implementar planejamentos de trajetórias independentes para cada VANT. 
Essa implementação seria útil, para por exemplo, agilizar o trabalho de 
buscas de sobreviventes em áreas extensas.

• Implementar um controle inteligente de navegação, em que as aeronaves 
poderiam cooperar entre si para a realização de diferentes missões. Neste 
cenário, a navegação seria controlada por um componente reativo, como 
o campo potencial, para o controle das funções básicas de mobilidade dos 
VANTs, e por um componente estratégico, em que os VANTs se comporta-
riam como agentes e seriam responsáveis pela tomada de decisões. Tais 
agentes modificariam os parâmetros do campo potencial, alterando-os de 
acordo com as estratégias definidas.

• Descentralizar o sistema da ECS. Nesta abordagem o sistema não fun-
cionaria mais em uma estação em solo e sim embarcado nas aeronaves. 
Nesta configuração, os VANTs passam a se comportar como agentes e a 
tomar decisões de navegação e cumprimento da missão baseados em um 
planejamento inicial. 

Outra continuação lógica deste trabalho é a implementação de um hardware 
de piloto automático, para a expansão da utilização da ECS no controle de aerona-
ves reais. A adaptação da ECS atual para esta finalidade se mostra bastante viável, 
uma vez que o método utilizado demonstrou ser bastante robusto e com um baixo 
consumo computacional, sendo ideal para soluções embarcadas.
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RESUMO

Vírus de computadores são códigos autorreplicantes inteligentes que se propagam 
em uma rede com o propósito de executar atividades maliciosas. Em redes ad hoc móveis, 
os vírus podem ser propagados diretamente de um dispositivo a outro por meio de tecno-
logias de transmissão radio, como Bluetooth ou WiFi. Em razão de suas características 
de autorreplicação e propagação epidêmica, os vírus de computadores se comportam de 
maneira bastante similar aos vírus biológicos transmitidos pelo ar. O presente trabalho 
apresenta uma análise sobre o mecanismo de disseminação de vírus em uma rede ad hoc 
móvel, considerando os efeitos de atenuação de percurso e desvanecimento sobre o sinal 
propagado. Esta análise é realizada por meio de simulações computacionais e de modelos 
matemáticos de proliferação de doenças infecciosas adaptados para redes móveis. Os 
resultados obtidos indicam que, ao contrário do esperado, o efeito de desvanecimento 
aumenta a conectividade entre os nós e, consequentemente, a velocidade de propagação 
do vírus na rede.

Palavras-chave: redes ad hoc móveis, propagação de vírus, modelagem epi-
demiológica, desvanecimento.

ABSTRACT

Computer viruses are intelligent self-replicating codes which propagate through com-
puter networks in order to execute malicious activities. In mobile ad hoc networks, virus 
can spread directly from one device to another using a short-range wireless communica-
tion technology, such as Bluetooth or WiFi. Because of its self-replication and propagation 
behaviors, computer virus behaves very similarly to the biological virus in populations. This 
paper presents an analysis on the virus spread mechanism in mobile ad hoc networks con-
sidering effects of path loss and fading over the transmitted signal. The analysis is made 
through computer simulations and mathematical models of spread of infectious diseases 
adapted to mobile networks. The results indicate that, contrary to our expectations, fading 
improves the network connectivity, which increases the speed of the virus spread in the 
network.
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INTRODUÇÃO

Vírus de computadores são códigos maliciosos autorreplicantes que se pro-
pagam em uma rede de computadores. Destinam-se à execução de atividades 
maliciosas, que compreendem desde a leitura não autorizada de dados até a reali-
zação de ataques de injeção de mensagens ilegítimas e a eliminação/modificação 
de mensagens legítimas (Zhou e Haas, 1999). Para executar estas atividades, os 
vírus necessitam de um programa hospedeiro, além da intervenção humana para 
proliferar pela rede.

Redes ad hoc móveis (Mobile Ad hoc Networks ou MANETs) são redes sem 
infraestrutura fixa, constituídas por dispositivos móveis que transmitem dados di-
retamente entre si durante contatos oportunistas. Neste tipo de rede, os vírus não 
necessitam de conectividade à Internet para sua disseminação, pois podem se 
propagar diretamente de um dispositivo a outro por meio de tecnologias de trans-
missão rádio a curtas distâncias, como Bluetooth ou WiFi (Nekovee, 2007). Deste 
modo, caso a rede não possua um mecanismo de segurança adequado, basta um 
contato entre um dispositivo infectado e um dispositivo vulnerável para que o vírus 
seja propagado para este ultimo (Yahui et al., 2012), desde que as condições de 
propagação rádio sejam favoráveis à transmissão.

As MANETs podem ser aplicadas, por exemplo, em cenários de operações 
militares no campo de batalha. Neste tipo de ambiente, a infraestrutura local de 
comunicações pode ter sido destruída em consequência da guerra ou, caso exista, 
pode não possuir um nível satisfatório de segurança para o tráfego de dados. Neste 
cenário, a rede tem por finalidade proporcionar comunicação direta de dados entre 
combatentes a pé, viaturas terrestres e postos de comando. Se um dos dispositivos 
for infectado pela ação do inimigo, o vírus pode ser disseminado pela rede, levando 
à execução de atividades maliciosas em larga escala. Segundo (Gao e Liu, 2013), 
essas atividades incluem o acesso não autorizado de dados confidenciais, a ne-
gação de serviços por meio de inundação de spams, a realização de ataques de 
interferência intencional (jamming) e o rastreamento da localização do dispositivo 
infectado.

Como existe uma similaridade entre a propagação de vírus em dispositivos 
móveis e a transmissão de doenças infecciosas em populações, modelos epide-
miológicos podem ser adaptados para o estudo da difusão de vírus em MANETs 
(Tang et al., 2007). Modelos matemáticos, em geral, são utilizados para estimar a 
escala de uma epidemia na rede, bem como fornecer informações para a elabora-
ção de contramedidas destinadas à eliminação do vírus (Gao e Liu, 2013).

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise do mecanismo de propagação 
de vírus em redes ad hoc móveis, observando os efeitos da atenuação de percurso 
e do desvanecimento de sinal sobre a velocidade de disseminação do vírus. Esta 
análise considera que o canal de transmissão é modelado segundo os tradicionais 
modelos de propagação rádio path loss e log-normal shadowing.
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A principal contribuição deste artigo reside na conclusão de que, ao contrário 
do esperado, o vírus se propaga com maior velocidade em redes cujo canal de 
transmissão considera a superposição dos efeitos de atenuação e desvanecimen-
to, quando comparada à disseminação em redes cujo canal trata somente a ate-
nuação de percurso. O desvanecimento de sinal aumenta a conectividade da rede 
e, em consequência, o número de contatos entre nós por unidade de tempo, o que 
aumenta a velocidade de propagação do vírus.

MODELOS DE PROPAGAÇÃO RÁDIO

Modelos de propagação rádio são utilizados para prever a potência média do 
sinal recebido a uma dada distância do transmissor (Rappaport, 2002). Os principais 
efeitos de propagação considerados em redes sem fio são a atenuação de percurso e 
o desvanecimento em larga escala (Yacoub, 1993).

Na atenuação de percurso, a potência recebida é constante para uma dada dis-
tância entre transmissor (TX) e receptor (RX). No desvanecimento em larga escala, 
por sua vez, obstruções por grandes objetos fazem com que a potência recebida seja 
variável para uma mesma separação entre TX e RX (Debnath et al., 2011). Em geral, 
modelos de atenuação de percurso e desvanecimento em larga escala são superpos-
tos, de modo que a atenuação do sinal propagado, em função da distância, apresente 
variações aleatórias causadas pelos efeitos de sombreamento (Goldsmith, 2005).

Este trabalho adotará o modelo determinístico path loss (PL) para representar 
a atenuação de percurso do sinal (Zhang et al., 2013a). Segundo este modelo, a 
potência recebida é uma função do tipo K∙d-α, onde K é uma constante, α é o expo-
ente de perdas e d é a distância entre TX e RX. O modelo probabilístico log-normal 
shadowing (LNS), por sua vez, representará a superposição da atenuação de per-
curso e do desvanecimento em larga escala (Zhang et al., 2013b). No modelo LNS, 
a potência recebida é dada por uma variável aleatória normal, de média zero e 
desvio padrão σ (em dB), distribuída em torno do valor médio da potência recebida. 
Estes modelos foram escolhidos em razão de sua menor complexidade analítica e 
pela existência de uma vasta fonte de consulta na literatura, como Yacoub (1993), 
Rappaport (2002) e Goldsmith (2005).

Em redes sem fio, existe um nível mínimo de potência recebida, chamado de 
sensibilidade do receptor, abaixo do qual o desempenho da rede torna-se inacei-
tável (Goldsmith, 2005). O alcance de transmissão de um dispositivo rádio define 
um contorno ao seu redor no qual a potência recebida é igual à sensibilidade do 
receptor. Consequentemente, a potência recebida em um nó localizado no interior 
do alcance de transmissão será superior a esta sensibilidade.

A figura 1 ilustra os alcances de transmissão nos modelos path loss e log-
-normal shadowing, apresentando oito nós com a mesma distribuição espacial. Os 
nós no interior do alcance de transmissão são representados na cor azul com um 
x, enquanto os demais nós são representados na cor vermelha. Na figura 1(a) (mo-
delo PL), o alcance de transmissão do nó 1 define um contorno constante (linha 
circular), para uma dada potência de transmissão. Na figura 1(b) (modelo LNS), en-
tretanto, o alcance de transmissão do nó 1 define um contorno irregular (linha com 
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formato de “ameba”). Neste modelo, a potência recebida é dada por uma variável 
aleatória normal (de média zero e desvio padrão σ), distribuída em torno do seu 
valor médio (linha circular pontilhada).

Figura 1. Alcances de transmissão: (a) modelo �L. (�) modelo LNS.

Com relação à conectividade entre os nós, outra observação pode ser feita. 
Na figura 1(a), os nós 2 a 4 encontram-se no interior do alcance de transmissão 
do nó 1. Na figura 1(b), entretanto, os mesmos nós encontram-se fora do alcance 
de transmissão do nó 1, em virtude da aleatoriedade proporcionada pelos efeitos 
de desvanecimento. Entretanto, o nó 5, não conectado ao nó 1 no modelo PL, 
encontra-se dentro do alcance de transmissão no modelo LNS. Portanto, em redes 
modeladas segundo o log-normal shadowing, é possível a conectividade de nós 
mais distantes, ao passo que nós mais próximos podem estar desconectados.

MODELO EPIDEMIOLÓGICO ADAPTADO PARA REDES AD HOC MÓVEIS

Na área da epidemiologia, existem vários modelos matemáticos destinados 
ao estudo da propagação epidêmica de doenças infecciosas em populações. Um 
dos modelos mais utilizados na literatura é conhecido como SIR (Suscetível-Infec-
tado-Recuperado) e foi criado por Kermack e McKendrick (1927).

Segundo o modelo SIR, cada indivíduo em uma população de tamanho fixo 
N se encontra em um dos seguintes estados (Abreu e Salles, 2014): S (indivíduo 
suscetível à contaminação), I (indivíduo infectado pela doença) e R (indivíduo recu-
perado da doença).

Quando o modelo SIR é adaptado para o estudo da propagação epidêmica de 
vírus em MANETs, os nós da rede são tratados de maneira análoga aos indivíduos 
de uma população. Deste modo, cada nó se encontra em um dos seguintes esta-
dos (Nekovee, 2007): S (nó vulnerável à infecção pelo vírus), I (nó infectado pelo 
vírus) e R (nó recuperado da infecção). O número total de nós da MANET é fixo e 
igual a N. A cada oportunidade de contato, nós infectados transmitem o vírus para 
nós vulneráveis a uma taxa β, conhecida como taxa de encontro. Por sua vez, nós 
infectados recuperam-se da infecção a uma taxa λ, chamada de taxa de recupe-
ração. Os nós são recuperados mediante a instalação de programas antivírus ou 
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após a atualização dos mesmos.
A taxa de encontro β é definida como o número de encontros entre pares 

de nós, por unidade de tempo, nos quais o vírus foi transmitido com sucesso. Por 
exemplo, em uma rede com 3 nós (A, B e C), os nós A e B se encontram, em mé-
dia, a cada 1/β segundos. O mesmo acontece com os pares A-C e B-C. Entretanto, 
existe outra taxa que permite um melhor entendimento sobre a velocidade de dis-
seminação do vírus na rede: a taxa de contato. Esta taxa é definida como o número 
de contatos que um nó realiza com qualquer outro nó, por unidade de tempo (Dias, 
2013). Segundo Bian e Yu (2010), a taxa de contato é dada por n = β∙(N – 1), onde 
β é a taxa de encontro e N é o número total de nós da rede. Por exemplo, em uma 
rede com 3 nós, um nó realiza contato com qualquer outro nó a cada 0,5/β segun-
dos. Se a rede possui 101 nós, este tempo cai para 0,01/β segundos. Portanto, 
quanto maior a quantidade total de nós da rede, maior é o número de contatos entre 
nós por unidade de tempo.

No caso particular em que os nós permanecem infectados indefinidamente, 
em razão da não instalação de programas antivírus ou desatualização dos mes-
mos, os nós nunca passam para o estado “recuperado”. Em consequência, o mo-
delo SIR de três estados fica reduzido a apenas dois estados (S e I), sendo chama-
do de “modelo SI”.

O modelo SI considera que o número total de nós N deve ser suficientemente 
grande, de modo que a dinâmica da rede possa ser aproximada pelo comportamen-
to de uma epidemia de doença através do uso de um modelo contínuo de equações 
diferenciais (Abreu e Salles, 2014). Portanto, os números de nós vulneráveis e 
infectados na rede podem ser aproximados por funções contínuas e diferenciáveis 
no tempo, denominadas S(t) e I(t), respectivamente.

Considera-se que existe apenas um nó infectado no instante t = 0, ou seja, I(0) 
= 1. Como S(t) + I(t) = N, os números de nós vulneráveis e infectados, em função do 
tempo, são dados pelas seguintes expressões (Zhang et al., 2007):

A figura 2 ilustra a evolução do número de nós vulneráveis e infectados ao 
longo do tempo. As curvas foram obtidas a partir das equações S(t) e I(t), definidas 
em (1) e (2), respectivamente, considerando uma rede com N = 100 nós e taxa de 
encontro β = 6,62∙10-6 encontro/s. Logo, a taxa de contato da rede é dada por n = 
β∙(N – 1) = 6,55∙10-4 contato/s, ou seja, um nó realiza contato com qualquer outro 
nó a cada 25 minutos, aproximadamente. Como as taxas de encontro e de contato 
são muito pequenas, há um forte indício de que esta rede possui uma reduzida den-
sidade de nós (número de nós por unidade de área). Este exemplo ilustra um tipo 
particular de MANET: rede tolerante ao atraso ou DTN (Delay Tolerant Network). 
Trata-se de uma rede com baixa densidade, onde as trocas de dados acontecem 
durante contatos oportunistas entre seus membros, apresentando atrasos longos 
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e/ou variáveis e conectividade intermitente (Holliday, 2009).

Figura 2. Evolução do número de nós vulneráveis e infectados, ao longo do tempo, segundo as equações 
S(t) e I(t).

Na figura 2, observa-se que o tempo necessário para que todos os nós da 
rede estejam infectados é de 14.000 s, ou seja, 3h 50 min, aproximadamente. Tam-
bém é observado que, a cada instante de tempo, a relação N = S(t) + I(t) = 100 
permanece válida, conforme esperado.

MECANISMO DE PROPAGAÇÃO DE VÍRUS EM REDES AD HOC MÓVEIS

Esta seção descreve o mecanismo de propagação epidêmica de vírus em 
uma rede ad hoc móvel. Seja uma rede constituída por N nós, que se movem em 
uma região de área A, todos equipados com dispositivos idênticos de transmissão 
rádio (padrão IEEE 802.11). Inicialmente, apenas um dos nós é infectado por ação 
de uma fonte externa à rede. O processo epidêmico se inicia quando este nó trans-
mite uma cópia do vírus para todo nó vulnerável que ele encontra. Os novos nós 
infectados, por sua vez, comportam-se de maneira semelhante. A disseminação do 
vírus na rede chega ao fim quando todos os nós são infectados.

A figura 3 ilustra um exemplo da propagação de vírus em uma rede com 5 nós, 
confinados em uma região quadrada, considerando um ambiente sujeito ao modelo 
de propagação rádio path loss. Os nós infectados e vulneráveis são representados 
nas cores vermelha com um x e azul, respectivamente. Os alcances de transmis-
são de cada nó também são ilustrados. As setas pontilhadas indicam a direção de 
movimentação dos nós, enquanto as setas com pontas duplas indicam que o nó 
infectado estabeleceu conexão com o nó vulnerável. Além disso, assume-se que as 
condições de propagação rádio são favoráveis à transmissão do vírus no momento 
do contato entre os nós. Na figura 3(a), o nó 1 é infectado por uma fonte externa. A 
propagação do vírus tem início quando o nó 1 entra em contato com o nó 2 e trans-
mite uma cópia do vírus ao mesmo, conforme ilustrado na figura 3(b). O processo 
epidêmico continua e, na figura 3(c), ocorrem a segunda e a terceira transmissões 
da rede. Os nós 1 e 2 estabelecem contato com os nós 3 e 5, respectivamente, 



40    – 3o Trimestre de 2015

transmitindo uma cópia do vírus para cada nó. Finalmente, a figura 3(d) apresenta 
a última transmissão do processo. O nó 5 infecta o nó 4 após estabelecer contato 
com o mesmo e, deste modo, o processo epidêmico chega ao fim.

Figura 3. �ropagação de ��rus em uma rede com 5 nós. (a) Nó infectado por fonte externa. (�) �rimeira 
transmissão. (c) Segunda e terceira transmissões. (d) Quarta transmissão.

Adaptado de (A�reu e Salles, 2014).

Um aspecto importante a ser observado é que este mecanismo de propaga-
ção supõe a disseminação de apenas um tipo de vírus. Seja, por exemplo, uma 
rede contaminada por três tipos de vírus, denominados V1, V2 e V3. Um dispositivo 
qualquer desta rede pode estar infectado pelo vírus V1 e, simultaneamente, vulne-
rável aos vírus V2 e V3, e vice versa. Portanto, os mecanismos de propagação de 
cada tipo de vírus devem ser analisados separadamente na rede.

SIMULAÇÕES E RESULTADOS

Com o objetivo de verificar o comportamento de uma rede ad hoc móvel du-
rante a propagação de um vírus, foram realizadas simulações em vários cenários 
distintos. O simulador de eventos discretos OMNeT++ (Varga, 2001), amplamente 



41 3o Trimestre de 2015 – 

utilizado para a análise de MANETs, foi escolhido para os trabalhos relativos à si-
mulação. 

A tabela 1 apresenta os principais parâmetros utilizados nos cenários de si-
mulação. No instante t = 0, os nós são dispostos aleatoriamente na área de confi-
namento e um determinado nó inicia a transmissão contínua do vírus. Em seguida, 
todos os nós começam a se movimentar na região, de acordo com o modelo de 
mobilidade random waypoint (RWP). Este primeiro nó infectado, ao estabelecer 
contato com um dado nó vulnerável, transmite uma cópia do vírus ao mesmo (de-
pendendo das condições de propagação rádio), iniciando o processo de difusão 
epidêmica. A simulação chega ao fim quando o último nó vulnerável da rede é in-
fectado pelo vírus.

Tabela 1. Parâmetros utilizados nos cenários de simulação

Parâmetro Valor Parâmetro Valor

Potência de transmissão 15 dBm Sensibilidade do receptor -82 dBm

Taxa de transmissão 11 Mbps Frequência de operação 5,8 GHz

Ganho de antenas 0 dB SNIR 10 dB

Área de confinamento dos nós 25 km2 Formato da área Quadrado

Velocidade média dos nós 9,2 km/h Número total de nós 100, 200

Modelos de propagação PL, LNS Modelo de mobilidade RWP

Desvio padrão, σ (LNS) 4, 6, 10 dB Expoente de perdas, α (PL) 3,5

Os valores de potência, sensibilidade, frequência de operação, SNIR (signal 
to noise plus interference ratio), taxa de transmissão e ganho de antenas são típi-
cos do padrão IEEE 802.11. O modelo RWP, por sua vez, é amplamente utilizado 
em simulações de movimentação de nós em MANETs. Os valores de expoente de 
perdas α e desvio padrão σ foram escolhidos de modo a representar uma rede lo-
calizada em um ambiente com alto grau de obstrução e atenuação de sinal. Por fim, 
o deslocamento dos nós na velocidade média de 9,2 km/h numa área de 25 km2 
tem por objetivo representar a movimentação de pedestres em regiões urbanas de 
pequeno porte.

O processo de propagação do vírus foi observado por meio da evolução do 
número de nós infectados ao longo do tempo. Para cada cenário, foram realizadas 
40 (quarenta) simulações. Os gráficos foram obtidos calculando-se a média, a cada 
instante de tempo, dos valores gerados por todas as simulações. 

Deseja-se verificar se as predições do modelo, dadas pela equação (2), po-
deriam representar os resultados das simulações com certo grau de precisão. Para 
isso, será realizado um ajuste de regressão não linear da função definida em (2) 
aos valores obtidos nas simulações, utilizando o método dos mínimos quadrados 
(Trivedi, 2001). Após o ajuste, serão obtidos os valores da taxa de encontro βajuste 
para cada cenário, bem como o coeficiente de determinação, que tem por finalida-
de verificar a qualidade desse ajuste.

A figura 4 ilustra a evolução do processo epidêmico na rede, apresentando 
o número de nós infectados ao longo do tempo, considerando os modelos path 
loss e log-normal shadowing em cenários com 100 e 200 nós. Para o modelo LNS, 
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foram simulados três valores de desvio padrão σ: 4 dB, 6 dB e 10 dB. As curvas 
com linha contínua mostram os resultados obtidos nas simulações. As curvas com 
linha pontilhada, por sua vez, representam a função definida em (2) após o ajuste 
de regressão aos valores obtidos por simulação. Observando os formatos das cur-
vas, verifica-se que, depois do ajuste, a função apresenta comportamento bastante 
similar às curvas obtidas pelas simulações.

Figura 4. Quantidade de nós infectados, em função do tempo, considerando modelos 
de propagação �L e LNS. (a) N = 100 nós. (�) N = 200 nós.

A tabela 2 apresenta os valores da taxa de encontro (βajuste) da função I(t), 
encontrados após o ajuste aos valores obtidos por simulação. A tabela também 
apresenta, para cada cenário, o coeficiente de determinação do ajuste e os valores 
da taxa de contato (najuste) decorrentes.

Tabela 2. Taxa de encontro (βajuste), taxa de contato (najuste) e coeficiente de 
determinação (R2), obtidos após o ajuste da função I(t) aos valores obtidos nas 
simulações

N Modelo de propagação βajuste (s-1) najuste = βajuste∙(N – 1) (s-1) R2

100

PL 6,27∙10-6 6,21∙10-4 0,9969

LNS 4 dB 9,65∙10-6 9,55∙10-4 0,9977

LNS 6 dB 1,20∙10-5 1,19∙10-3 0,9891

LNS 10 dB 1,76∙10-5 1,74∙10-3 0,9929

200

PL 6,21∙10-6 1,24∙10-3 0.9973

LNS 4 dB 9,14∙10-6 1,82∙10-3 0,9970

LNS 6 dB 1,07∙10-5 2,12∙10-3 0,9947

LNS 10 dB 1,44∙10-5 2,86∙10-3 0,9893

O coeficiente de determinação (R2) indica a qualidade do ajuste da função 
I(t) em relação aos valores simulados. Quanto mais próximo R2 for de 1, melhor é 
a precisão do ajuste (Trivedi, 2001). De acordo com a tabela 2, todas as funções 
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apresentaram excelente ajuste aos valores obtidos por simulação, visto que o me-
nor valor de R2 encontrado foi 0,9891.

Na tabela 2, para um valor de N fixo, verifica-se que as redes com modelos PL 
e LNS 10 dB apresentaram, respectivamente, o menor e o maior valor de taxa de 
contato dentre os observados. Outro comportamento verificado foi que, nas redes 
modeladas por log-normal shadowing, a taxa de contato aumenta à medida que o 
desvio padrão σ cresce. Estas observações serão explicadas nos parágrafos se-
guintes.

Na figura 4, verifica-se que o processo epidêmico é mais rápido na rede com 
maior número de nós. Por exemplo, na figura 4(a), com N = 100 nós e modelo PL, 
o tempo necessário para que todos os nós da rede sejam infectados é de, aproxi-
madamente, 14.000 s. Na figura 4(b), com N = 200 nós e considerando o mesmo 
modelo de propagação, este tempo é de 8.000 s. A taxa de contato é diretamente 
proporcional ao número total de nós da rede, visto que n = β(N – 1). Portanto, 
quanto maior a quantidade de nós, maior será o número de contatos entre nós por 
unidade de tempo. Consequentemente, o processo de disseminação do vírus na 
rede será mais rápido.

Ainda na figura 4, observa-se também que a rede com modelo PL apresenta 
o processo epidêmico mais lento dentre todas as redes simuladas. O modelo PL 
considera que o canal de transmissão está sujeito apenas aos efeitos de atenua-
ção de percurso. O modelo LNS, por sua vez, considera a superposição dos efei-
tos de atenuação e desvanecimento. Em teoria, o log-normal shadowing deveria 
apresentar processo epidêmico mais lento do que aquele observado no path loss, 
visto que este último não considera o desvanecimento provocado por obstruções 
à propagação do sinal. Entretanto, nas simulações, o que ocorre é exatamente o 
inverso: o desvanecimento contribui para o aumento da velocidade do processo de 
disseminação do vírus.

De acordo com os resultados apresentados em Bettstetter e Hartmann, 
(2005), Miorandi e Altman, (2005) e Marco et al., (2007), o desvanecimento possui 
um grande impacto sobre a conectividade da rede: para uma densidade de nós fixa, 
a conectividade cresce à medida que o valor do desvio padrão σ aumenta. No mo-
delo LNS, nós localizados a grandes distâncias podem se encontrar no interior do 
alcance de transmissão do nó infectado, ao passo que estes mesmos nós estariam 
desconectados, caso fosse considerado o modelo PL.

A figura 5 apresenta o alcance de transmissão nos modelos PL e LNS 10 dB, 
considerando uma rede composta por seis nós com a mesma distribuição espacial. 
Para não poluir a figura, será ilustrado o alcance de transmissão de apenas um dos 
nós (nó 1). Na figura 5(a), que representa o modelo PL, o alcance de transmissão 
não apresenta qualquer componente aleatório. Portanto, apenas o nó mais próximo 
(nó 2) encontra-se no interior do alcance. A figura 5(b) representa o modelo LNS, 
com desvio padrão σ = 10 dB. Verifica-se que os nós mais distantes (nós 3 a 6) 
encontram-se dentro do alcance de transmissão do nó 1, em virtude das maiores 
variações de σ em torno do alcance médio.

Como o modelo LNS apresenta maior conectividade entre os nós, o vírus é 
difundido mais rapidamente na rede. O efeito de desvanecimento é mais intenso 
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para valores maiores de σ, de modo que o modelo LNS 10 dB apresenta processo 
epidêmico mais rápido que os modelos LNS 4 dB e 6 dB.

Figura 5. Conectividade de nós em redes com diferentes modelos de propagação.
(a) Modelo �L. (�) Modelo LNS 10 dB.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vírus de computadores são propagados em uma rede com o objetivo de re-
alizar atividades maliciosas, como a leitura não autorizada de dados e a injeção 
de tráfego ilegítimo. Em virtude da semelhança com a proliferação de vírus bioló-
gicos em populações, modelos matemáticos da área da epidemiologia podem ser 
adaptados para a análise da disseminação de vírus em redes ad hoc móveis. O 
entendimento do mecanismo de proliferação nesse tipo de rede é fundamental para 
estimar a escala da epidemia e realizar contramedidas destinadas à eliminação do 
vírus.

 Este trabalho realizou uma análise desse mecanismo, observando os efeitos 
da atenuação de percurso e do desvanecimento de sinal sobre a velocidade de 
propagação do vírus. Foram observados os resultados obtidos por simulação e as 
previsões fornecidas pelo modelo epidemiológico SIR adaptado para redes móveis. 
As redes com maior quantidade de nós apresentaram processo epidêmico mais 
rápido, visto que o número de contatos entre nós, por unidade de tempo, é maior. 
Além disso, o vírus se disseminou mais rapidamente em redes que consideravam a 
superposição dos efeitos de atenuação e desvanecimento, quando comparadas às 
redes que tratavam apenas a atenuação de percurso. O desvanecimento aumenta 
a conectividade da rede, de modo que os nós mais distantes têm maior probabili-
dade de se encontrar no interior do alcance de transmissão. Este comportamento 
é bastante útil, por exemplo, em redes com pequena densidade de nós (e.g., delay 
tolerant networks), de modo a permitir a comunicação com dispositivos localizados 
a grandes distâncias.

Um aspecto a ser explorado em trabalhos futuros é a análise do mecanismo 
de disseminação de vírus em MANETs considerando outros modelos de propaga-
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ção rádio (e.g., Nakagami, Rayleigh e Rice). Sugere-se também analisar a prolife-
ração simultânea de vários tipos de vírus na rede.
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RESUMO

Movimentos de massa em taludes, sejam eles de qualquer natureza, podem 
causar impactos econômico-sociais negativos de grandes proporções. Sistemas 
de alarme que indiquem a iminência da ocorrência desses fenômenos possibilitam 
o desdobramento de ações para impedir ou diminuir os danos causados, principal-
mente, a perda de vidas. A instrumentação tradicional normalmente não permite 
o monitoramento contínuo e remoto, enquanto sistemas extensométricos de fibra 
óptica constituem dispositivos de medição extremamente sensíveis a pequenas 
deformações, não sofrem interferência de campos eletromagnéticos, e podem ter 
seus sinais processados a grandes distâncias dos pontos monitorados, reduzindo 
a frequência de medições in situ. O objetivo do trabalho é avaliar a configuração 
deformada espacial de um tubo inclinométrico a partir de medições de séries de 
extensômetros ópticos, validando o aparato como um dispositivo indicador de mo-
vimento de massas. A identificação estrutural do tubo inclinométrico visa, assim, 
proporcionar uma alternativa à observação dos movimentos do solo para aplicação, 
em campo, em sistemas de alerta. Ensaios conduzidos em laboratório com um tubo 
inclinométrico instrumentado com extensômetros ópticos foram realizados para va-
lidar essa proposição. Os resultados confirmaram que as deformações medidas 
nos extensômetros de fibra ótica instalados no tubo inclinométrico apresentaram 
excelente correlação com as deflexões angulares obtidas através da inclinometria 
convencional, mostrando que a extensômetria óptica é uma alternativa viável para 
a medição contínua de deslocamentos.

Palavras-chave: Instrumentação Geotécnica, Monitoramento de Taludes, Exten-
sômetros de Fibra Óptica, Inclinometria, Monitoramento da Integridade Estrutural.

ABSTRACT

Landslides of any kind can cause major economic and social impacts. Warning 
systems that indicate the imminence of occurrence of these phenomena allow the 
execution of actions to prevent or lessen the damage caused, mainly loss of life. 
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Conventional instrumentation systems, typically does not permit a continuous and 
remote monitoring, while fiber optic strain gauge systems are measurement devices 
extremely sensitive to small strains, which does not suffer interference from elec-
tromagnetic fields, and may have their signals processed by long distances of the 
monitored points, reducing the frequency of in situ measurements. Thus, the pur-
pose of this work is to assess the spatial configuration of a deformed inclinometer 
case from measurements made by fiber optical strain gauges systems, validating 
the apparatus as a device for landslide prediction. The structural identification of the 
inclinometer case is thus intended to provide an alternative for observing ground 
movements for field application in warning systems. Tests conducted in the labo-
ratory with the device and inclinometers were performed to validate this proposal. 
The results from these tests confirmed that the strain measured in fiber optic strain 
gauges have an excellent correlation with the angular deflections obtained by con-
ventional inclinometer. Therefore, the optical strain gage is a viable alternative for 
the continuous measurement of displacements.

Keywords: Geotechnical instrumentation, Slope Monitoring, Strain Gauge Fi-
ber Optic Systems, Inclinometer, Structural Health Monitoring.

INTRODUÇÃO

A população das regiões metropolitanas vem crescendo e as áreas para ocu-
pação estão cada vez mais restritas, conduzindo à ocupação crescente de áreas 
com condicionantes geológicos geotécnicos favoráveis a ocorrência de movimentos 
de massa. Devido a falta de infraestrutura e construções adequadas a esses condi-
cionantes, aliada ao desconhecimento da população sobre os riscos existentes, os 
deslizamentos das encostas tendem a continuar causando tragédias. Young et al. 
(2013) afirmaram que se por um lado já se sabe que os impactos dos movimentos 
de massa são extremos e que sua frequência tende fortemente ao crescimento, 
sua gravidade já é observada há um tempo considerável. Portanto, segundo o mes-
mo autor, é necessária a mudança de postura em relação à forma de tratar esses 
eventos, não só através do estímulo de políticas efetivas de prevenção de danos, 
mas também através do monitoramento de risco eficiente.

Para monitorar o comportamento de uma encosta é importante que a mesma 
seja instrumentada. O constante acompanhamento dos dados fornecidos por essa 
instrumentação é essencial para previsão de movimentos de massa de grandes 
proporções. O ideal é que exista um fornecimento contínuo de dados pelo monito-
ramento em tempo real remoto, pois isso possibilita ações eficazes para prevenir 
ou impedir a movimentação de massa em lugares vulneráveis. Convencionalmen-
te, o monitoramento da estabilidade de encostas é realizado através de pluviôme-
tros, piezômetros e indicadores de nível d’água, inclinômetros, células de carga e 
marcos topográficos ou superficiais para acompanhamento topográfico (Geo-Rio, 
2013). De acordo com a necessidade de monitoramento de um talude, outros tipos 
de instrumentação podem ser utilizados, mas em geral os instrumentos citados são 
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os mais aplicados. A instrumentação tradicional tem limitações quanto ao monito-
ramento remoto eficaz, mas tecnologias como o monitoramento utilizando exten-
sômetros de fibra óptica são soluções que não são limitadas por esses problemas. 
Mais detalhes sobre instrumentação geotécnica podem ser encontrados em Dun-
nicliff (1988).

Para realização do presente trabalho, foram realizados ensaios em laborató-
rio com um tubo inclinométrico instrumentado com extensômetros de fibra óptica 
ao longo de seu comprimento, sendo que esse tubo foi posicionado no sentido 
horizontal de forma a facilitar a execução do procedimento, mantendo o princípio 
físico de funcionamento de um inclinômetro. Dessa maneira, o objetivo foi avaliar a 
aplicação do tubo inclinométrico instrumentado como dispositivo indicador de mo-
vimentos de massa. 

INCLINOMETRIA

Os inclinômetros são dispositivos utilizados para monitoramento do desloca-
mento horizontal de um maciço abaixo da superfície. A aquisição dos dados é feita 
por uma sonda, que é inserida no tubo inclinométrico instalado no furo de sonda-
gem.

Segundo Dunnicliff (1988) os inclinômetros podem ser utilizados para:
• Determinar a ocorrência de movimentos de massa;
• Monitorar a extensão e a taxa de ocorrência de movimentos horizontais 

em aterros de barragens, aterros de solos moles, etc.;
• Monitorar a deflexão de estruturas de contenção.
A sonda é composta por uma haste cilíndrica com um sensor de inclinação 

(acelerômetro) embutido no seu interior e duas ou quatro rodas distribuídas nas 
laterais. A Figura 1B ilustra a sonda inclinométrica. As rodas se encaixam nas ra-
nhuras existentes no tubo inclinométrico, fazendo com que o sensor acompanhe a 
direção do tubo. É então medida a inclinação do tubo em intervalos constantes, e 
calculado, a partir do ângulo de inclinação, o deslocamento de cada segmento de 
tubo.

A parte inferior do tubo inclinométrico é fixada a uma camada de solo que não 
sofre deslocamento. As demais partes do tubo estão sujeitas aos movimentos que 
ocorrerem no maciço em que foi instalado. A Figura 1A ilustra a montagem do incli-
nômetro em campo e a Figura 1D representa o princípio de operação do mesmo.

MONITORAMENTO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL

O princípio do monitoramento da integridade de uma estrutura tem como base a 
utilização de indicadores confiáveis e robustos a fim de detectar, localizar, quantificar e 
até prever a ocorrência de danos (Yeet al., 2014). A utilização do conceito de Monitora-
mento da Integridade Estrutural (SHM – Structural Health Monitoring) em inclinometria 
tem objetivo relativamente distinto ao da utilização em estruturas convencionais de 
Engenharia Civil. No caso das edificações, o objeto da análise é a própria estrutura, 
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já na instrumentação geotécnica, a ideia é monitorar as deformações sofridas pelo 
inclinômetro a fim de inferir sobre a movimentação do maciço ao qual ele foi instalado.

O monitoramento das deformações nos tubos inclinométricos permite a determi-
nação do campo de deslocamentos do tubo. O constante acompanhamento dos dados 
fornecidos por essa instrumentação é essencial para previsão de movimentos de mas-
sa de grandes proporções. O ideal é que exista um fornecimento contínuo de dados, 
através do monitoramento em tempo real e remoto das massas portadoras de risco de 
movimentação. Isto possibilitaria o desdobramento oportuno de ações eficazes para se 
prevenir ou impedir a ocorrência de tragédias. 

A instrumentação tradicional tem limitações. O monitoramento não é contínuo e 
as leituras são realizadas no local onde o tubo inclinométrico foi instalado, que em mui-
tos casos encontra-se em áreas de difícil acesso. Já os sistemas extensométricos de 
fibra óptica, modelo de instrumentação proposto por este trabalho, constituem disposi-
tivos de medição contínua, e podem ter seus sinais processados a grandes distâncias 
dos pontos monitorados, reduzindo a frequência de medições in situ.  

EXTENSÔMETROS DE FIBRA ÓPTICA

Em anos recentes, vários pesquisadores têm utilizado tecnologias baseadas 
em sensores de fibra óptica para diferentes medições de engenharia, especialmen-
te no monitoramento de estruturas. Por serem duráveis, estáveis e imunes às per-
turbações externas, os extensômetros ópticos são particularmente interessantes 
para o monitoramento da integridade estrutural a longo prazo (Inaudi, 2003). São 
exemplos da tecnologia óptica: redes de Bragg (Fi�er Bragg Grating - FBG), interfe-
rômetros Fa�ry-�erot, interferometria de baixa coerência e o espectro de Brillouin, 
porém, os mais populares são os sensores FBG.

Figura 1. (A) Montagem do inclinômetro em campo (B) Sonda Inclinométrica (C) �lano de orientação da sonda 
no tu�o de inclinômetro (�) �rinc�pio de operação de um inclinômetro (adaptado de Almeida e Marques, 201�).
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Numerosas aplicações deste tipo de instrumentação vêm sendo realizadas em 
geotecnia citando-se os trabalhos de Briançon et al. (2006), Brunner et al. (2007), 
Wolchitz e Brunner (2008), Artièreset al. (2010), Rocha (2011), Lee et al. (2011), e 
Mello (2013). Nos trabalhos desenvolvidos por Ho et al. (2006), Moore et al. (2010), 
Zhu et al. (2010) e Huafu et al. (2011) foi utilizada a extensometria de fibra óptica 
em inclinometria.

Mello (2013) apresentou resultados dos deslocamentos medidos em um perfi-
lômetroem campo. O objetivo da instalação do perfilômetro foi o monitoramento de 
deslocamentos verticais ao longo de seções pré-definidas de um aterro executado 
sobre espessa camada de solo mole. Especificamente sobre o uso de extensô-
metros ópticos, o objetivo foi avaliar a possibilidade de utilização desse tipo de 
instrumentação no monitoramento de deslocamentos em obras de terraplanagem, 
avaliando todas as dificuldades inerentes ao processo construtivo e a instalação da 
fibra e as leituras posteriores.

No campo, observou-se a resposta em tempo real dos sensores ópticos à 
passagem do equipamento de compactação sobre o perfilômetro. A Figura 2 apre-
senta o registro da variação do comprimento de onda dos sensores FBG instalados 
no tubo do perfilômetro sob a ação dinâmica de um rolo compactador liso vibrando 
ao longo do alinhamento da instrumentação (Figura 2A). Na Figura 2B observa-se 
que cada sensor instalado é representado por um espectro único, com cores dife-
renciadas para cada sensor. Esta ocorrência indica a viabilidade de se utilizar este 
tipo de instrumentação na observação de fenômenos que necessitem de monitora-
mento em tempo real.

Figura 2. (A) Compactação so�re o perfilômetro na cidade do Rio de Janeiro; (B) Resposta em tempo real 
dos extensômetros ópticos (Mello, 201�).

Chang (2012) apresentou um estudo minucioso identificando o potencial des-
sas diferentes tecnologias para fins de monitoramento de infraestruturas de trans-
porte. Destacou comparativamente os resultados preliminares obtidos na utilização 
de sensores (pontuais) de FBG e exaltou a excelente relação custo-benefício des-
sas soluções em geral. 

O princípio básico de funcionamento de um sensor baseado em redes de Bra-
gg consiste no monitoramento da variação do comprimento de onda da luz refletida, 
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devida às alterações na grandeza mensurada (Kersey et al.,1997). A rede 
de Bragg opera, portanto, como um filtro óptico reflexivo com altíssima se-
letividade espectral, selecionando um comprimento de onda de uma banda 
larga de comprimentos de onda que tenham sido acoplados à fibra.

A Figura 3 ilustra o princípio de operação de um sensor de rede de 
Bragg em uma fibra ótica, onde fonte de luz banda larga emite um sinal 
através do núcleo da fibra. O sinal incidente sobre o sensor FBG é parcial-
mente refletido a partir de cada franja de modulação do índice de refração 
do núcleo da fibra. As diversas reflexões interferem construtivamente entre 
si resultando em um comprimento de onda ressonante, chamado compri-
mento de onda de Bragg (λB). Assim, para um sinal incidente de banda 
larga, o sinal refletido é um espectro estreito centrado no comprimento de 
onda de Bragg e as outras componentes da onda incidente são transmiti-
das através da rede (Yin et al., 2008).

Figura 3. �rinc�pio de operação de um sensor de rede de Bragg em fi�ra óptica (Adaptado de Yin et al., 2008).

O comprimento de onda (refletido) de Bragg (λB) está relacionado à perio-
dicidade espacial (Λ), e ao índice de refração efetivo do núcleo (nef), através da 
Equação 1.

         (1)                   

A Equação 1 é conhecida como Equação de Bragg e foi apresentada pela 
primeira vez por Willian Henry Bragg e Willian Lawrence Bragg, ganhadores 
do prêmio Nobel de Física de 1915 pelos estudos de estruturas cristalinas uti-
lizando difração de raios X (Carvalho, 2010).

A Figura 4 representa os efeitos de tração e compressão sobre uma rede 
de Bragg que atua como sensor. É possível visualizar na figura o deslocamen-
to no comprimento de onda de Bragg quando a fibra é submetida à tração ou 
compressão. 
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Figura 4. Esquema do deslocamento espectral de uma rede de Bragg submetida à tração e compressão 
(Adaptado de Quintero, 2006).

Quando ocorre tração, uma variação positiva do comprimento de onda será 
obtida devido ao aumento na periodicidade espacial da rede de Bragg. Quando a 
rede é submetida à compressão, a variação do comprimento de onda será negati-
va, em consequência da diminuição no período de Bragg.

Quando a rede de Bragg sofre uma tensão mecânica, há uma alteração da 
periodicidade da rede e uma alteração do índice de refração pelo efeito fotoelástico.

Quando a rede de Bragg sofre uma tensão mecânica a uma temperatura cons-
tante, observa-se uma variação do comprimento de onda refletido devido à altera-
ção da periodicidade da rede e do índice de refração pelo efeito fotoelástico (Hill e 
Meltz, 1997, apud Xu e Borana, 2013), podendo-se exprimi-la pela Equação 2.

         (2)

onde Δλ representa o valor da variação do comprimento de onda e λB é o 
comprimento de onda de Bragg característico do sensor.  Ainda, pe representa a 
constante fotoelástica da fibra, cujo valor adotado neste trabalho (para a fibra de 
silício) foi 0,22 (Leiderman,1999) e finalmente, ε é o valor da deformação equiva-
lente àquela variação de comprimento de onda. O equipamento que processa o 
sinal óptico dos sensores, o interrogador óptico, identifica o valor do comprimento 
de Bragg de um sensor no tempo.

Para Pacheco (2007), a rede de Bragg tem uma resposta bastante linear em 
relação à deformação aplicada, em contraste com muitos sensores elétricos. Além 
disso, possuem outras vantagens tais como a imunidade a interferência eletromag-
nética, baixo peso, estabilidade, pequenas dimensões, facilidade de multiplexação, 
além de poder ser utilizada a grandes distâncias da eletrônica do controle. Huafu 
et al. (2011) destacaram que as principais vantagens dos sistemas FBG são a alta 
exatidão de medição, possibilidade de monitoramento remoto e a confiabilidade. 
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Moore et al. (2010) citaram que um dos ganhos com a utilização de sensores de 
FBG é a alta resolução do sistema, capaz de medir deformações menores que 
1µm, e taxa de amostragem rápida (100 Hz ou superior). Como desvantagem, Mo-
ore et al. (2010) indicaram o custo do sistema de instrumentação por fibra óptica e 
o elevado consumo de energia do mesmo.

A utilização de extensômetros ópticos em medições de engenharia constituiu 
a quebra de um paradigma, já que a sua capacidade de multiplexação, e a pos-
sibilidade de aplicação de vários extensômetros em um mesmo cabo permitem a 
análise do comportamento global das estruturas. Em um único canal, pode-se obter 
várias medições discretas que permitem inferir sobre o comportamento contínuo da 
estrutura. Uma vez que os dados distribuídos são coletados, pode-se determinar 
a forma estrutural dinâmica através da utilização de fórmulas Serret-Frenet (Bal-
dwin, 2003). O mesmo não é possível com uso de extensômetros elétricos, que 
demandam um canal para leitura de cada extensômetro. O monitoramento de cada 
transdutor separadamente inviabiliza a análise do comportamento distribuído da 
estrutura, apenas de cada ponto onde o sensor foi instalado. A análise modal, que 
se baseia na aplicação de acelerômetros em pontos da estrutura é uma alternativa 
possível para a determinação do comportamento global da mesma. Porém, a utili-
zação de sensores ópticos tem se mostrado mais vantajosa.

Entendido o princípio de funcionamento dos sensores ópticos, pode-se afir-
mar que à medida que uma estrutura instrumentada com extensômetros de FBG 
é tensionada, é possível se estimar a forma que a mesma adquire quando sofre 
deformação. Essa técnica é conhecida por FBG �� ShapeSensing e tem um amplo 
campo de aplicações, como na medicina, onde pode ser utilizada em procedimen-
tos como o cateterismo para o posicionamento do cateter no organismo (Duncan e 
Raum, 2006). As principais aplicações se dão no campo da engenharia como, por 
exemplo, o monitoramento da forma e da força aplicada pelo vento nas turbinas 
de geração de energia eólica, o monitoramento em tempo real da deformação das 
asas dos aviões, garantindo maior segurança nos voos (Lallyet al., 2012). E, como 
sugerido neste trabalho, a aplicação desta tecnologia aliada a dispositivos de ins-
trumentação geotécnica, permite monitorar em tempo real e remotamente, a partir 
da deformação sofrida pelo dispositivo devido às tensões do maciço, o risco de 
movimentos de massa. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado no Laboratório de Mecânica dos Solos do Instituto Militar de En-
genharia (IME) um ensaio de flexão de um tubo inclinométrico de PVC. A Figura 5 
apresenta a estrutura utilizada no ensaio, constituída de um tubo inclinométrico de 
2,57 m de comprimento, com uma extremidade engastada e a outra livre. Foram 
dispostas quatro redes de Bragg espaçadas a cada 0,50 m a partir da extremidade 
livre e instaladas longitudinalmente na geratriz superior do tubo utilizando-se cola 
à base de cianoacrilato. A linha sólida da Figura 5 representa o eixo longitudinal da 
viga, enquanto que a linha tracejada ilustra a linha elástica da viga fletida.
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Figura 5. Estrutura da �iga utilizada no ensaio controlado de la�oratório do perfilômetro (inclinômetro) com FBG.

O aparato de monitoramento utilizado para a leitura da instrumentação ópti-
ca consistiu no interrogador óptico com 16 canais da marca MicronOptics, modelo 
sm230-800, e um computador portátil. O conjunto de medição utilizado para a exe-
cução das medições mecânicas é composto de sonda (torpedo) de inclinômetro hori-
zontal, unidade de leitura digital e cabo elétrico de ligação do torpedo com a unidade 
de leitura. 

O ensaio foi realizado impondo-se deslocamentos transversais progressivos na 
extremidade livre do aparato e medindo-se simultaneamente as deformações obser-
vadas no tubo através do interrogador ótico, e as inclinações horizontais disponibili-
zadas pelo sistema de aquisição da sonda perfilométrica (inclinométrico).

O torpedo foi colocado no tubo inclinométrico com as rodas-guia posicionadas 
em ranhuras diametralmente opostas. A Figura 1C apresenta o detalhe do plano de 
orientação do torpedo em um tubo inclinométrico. Foram realizadas medições nas 
duas posições possíveis para o encaixe do torpedo (A-A Cut). Os dados do torpedo 
são armazenados na unidade de leitura digital e, posteriormente, tratados.

A aquisição dos dados gerados pelos sensores de FBG é feita através do software 
ENLIGHT, da empresa MicronOptics, fabricante do interrogador utilizado. As 
redes são automaticamente reconhecidas dentro dos seus respectivos canais, 
quando o programa é acessado. As medições geradas são dadas pelo compri-
mento de onda medido com o tempo para cada sensor. As informações podem 
ser salvas em intervalos pré-estabelecidos e ficam armazenadas na pasta de 
dados criada pelo programa. 

A Teoria da Elasticidade demonstra que as deformações decorrentes de 
flexões em vigas sob a condição de flexão pura (momento fletor M constante) 
provocam em elementos lineares deformadas iguais a arcos de circunferência, 
ou seja, com curvatura constante, permitindo a determinação da deformação 
linear específica εx por aplicação geométrica simples, conforme apresenta a 
Figura 6 e a Equação 3.

         (3)

onde dθ é o ângulo formado pelos planos mn e pq quando deformados.
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Figura 6. �eformações de �iga so� flexão pura (Adaptado de Timoschenko e Gere, 1994).

Esta formulação clássica é utilizada também em sistemas submetidos à flexão 
simples (com esforço cortante) e apresenta uma relação linear entre a deformação 
εx e a variação do ângulo tangente da linha elástica (deformada) do elemento es-
trutural prismático.

Sendo assim, espera-se nos resultados dos ensaios de flexão a existência 
de uma relação linear entre os valores de deformação linear específica que foram 
medidos com os extensômetros ópticos e os valores dos ângulos de inclinação dis-
ponibilizados pelo inclinômetro.

RESULTADOS FINAIS

Os valores de comprimento de onda registrados pelo interrogador óptico fo-
ram transformados em deformações, conforme a Equação 2 e correlacionados com 
os valores dos ângulos de inclinação fornecidos pelo inclinômetro. 

A Figura 7 apresenta o gráfico que relaciona os ângulos obtidos a partir das 
leituras da sonda inclinométrica com os valores de deformação calculados a par-
tir dos valores de comprimento de onda medidos pelo sensoróptico, denominado 
FBG-1, através da Equação 2.

No ensaio de flexão do tubo inclinométrico, o Coeficiente de Correlação de 
Pearson calculado foi ρ1 = 0,9862 e o valor do Coeficiente de Determinação foi 
R² = 0,9725 para a equação indicada na Figura 7. Esses valores indicam que a 
utilização dos sensores ópticos associados à técnicas de inclinometria conven-
cionais é possível.
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Figura 7. Correlação o�ser�ada entre as medições do perfilômetro e o sensor   FBG-1.

A mesma análise foi realizada para os sensores FBG-2, FBG-3 e FBG-4, que 
estavam localizados a 1,0 m, 1,5 m e 2,0 m da extremidade fixa do tubo inclinô-
metro. O coeficiente de correlação de Person para o FBG-2 foi ρ2 = 0,9943, ρ3 = 
0,9976 para o FBG-3 e ρ4 = 0,9961 no ponto onde foi aplicado o FBG-4. Os Co-
eficientes de Determinação (R²) foram 0,9915, 0,9961 e 0,9914 para os sensores 
FBG-2, FBG-3 e FBG-4, respectivamente, conforme ilustrado nos gráficos apresen-
tados nas Figuras 8, 9 e10, nessa ordem.

Figura 8. Correlação o�ser�ada entre as medições do perfilômetro e o sensor   FBG-2.
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Figura 9. Correlação o�ser�ada entre as medições do perfilômetro e o sensor     FBG-�.

Figura 10. Correlação o�ser�ada entre as medições do perfilômetro e o sensor FBG-4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As deformações medidas nos extensômetros de FBG colados no tubo incli-
nométrico apresentaram excelente correlação com as deflexões angulares obtidas 
através da inclinometria convencional. Pode-se assim afirmar que a instrumentação 
baseada em extensômetros ópticos com redes de Bragg constitui uma alternativa 
viável para a medição contínua de deslocamentos horizontais e que a calibração 
deste tipo de medida em laboratório pode ser realizada de forma simples.

A instrumentação do tubo inclinométrico com esses extensômetros conferiu, 
portanto, uma interessante redundância, permitindo a obtenção de medições de 
forma contínua, remota e em condições climáticas severas, e possibilitando a veri-
ficação e calibração dos resultados de longo prazo com o uso do inclinômetro con-
vencional. Esta redundância aumenta a confiabilidade das medições e potencializa 
a utilização do aparato como elemento de alarme de movimentos de massa. 

Deve-se salientar que a inferência da posição espacial de um sólido, a partir 
do conhecimento de um conjunto de deformações discretas medidas, e das suas 
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condicionantes geométricas e propriedades físicas, depende sempre da elabora-
ção de um algoritmo de otimização, condicionado ao número de sensores utiliza-
dos. Entretanto, para o caso apresentado, o modelo de viga engastada-livre usu-
almente adotado nas medições inclinométricas convencionais pode ser facilmente 
justaposto. 

Antes da aplicação prática do aparato, entende-se ser ainda necessário o des-
dobramento de novos ensaios em ambiente controlado, efetuando-se a medição 
direta dos deslocamentos transversais e levando-se em conta o efeito da amplitude 
térmica nas medições. Ensaios de campo devem verificar a robustez requerida às 
fibras, aos segmentos sensores e à forma de fixação, bem como a atenuação do 
sinal em função dos conectores e das distâncias típicas necessárias até o local de 
condicionamento e processamento dos sinais.
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RESUMO

Este trabalho aborda estudos realizados sobre o comportamento de alvos de concre-
to especialmente projetados e submetidos a cargas de impacto balístico. São apresenta-
dos os efeitos desses impactos sobre o concreto e os resultados alcançados nos artigos 
apresentados. Constatou-se que a resistência à compressão e a espessura do concreto, 
e a dimensão máxima do agregado graúdo contribuem para o aumento da resistência ao 
impacto de alvos de concreto especial. O reforço do concreto também pode alterar a mag-
nitude dos danos gerados pelo impacto balístico.

Palavras-chave: concreto, impacto balístico, blindagem.

ABSTRACT

This paper presents studies about the behavior of concrete targets especially desig-
ned and subjected to impact loads. The effects of these impacts on concrete structures are 
exposed, as well as the results achieved in these studies. It was found that the com-
pressive strength and thickness of concrete, and the diameter of coarse aggregate 
have influence on increasing of impact resistance of special concrete targets. The 
strengthening of concrete can also change the level of the damage generated by 
the ballistic impact.

 

Keywords: concrete, ballistic impact, shield.

INTRODUÇÃO

O estudo do comportamento de estruturas de concreto tem uma grande im-
portância para os objetivos nacionais de defesa estabelecidos pela Política de De-
fesa Nacional (Brasil, 2005) e para as diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa 
(Brasil, 2008), pois grande parte das instalações físicas envolvidas nesses dois 



63 3o Trimestre de 2015 – 

instrumentos legais é composta por estruturas de concreto.
A aprovação da Estratégia Nacional de Defesa (Brasil, 2008) orientou diver-

sos planejamentos do Exército Brasileiro (EB) que culminaram no Projeto de Força 
do Exército Brasileiro (PROFORÇA) (Brasil, 2011), cuja prioridade contempla os 
projetos estratégicos indutores da transformação do Exército. Dentre os projetos 
estratégicos, pode-se citar: o Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estraté-
gicas Terrestres (PROTEGER), o Sistema Integrado de Monitoramento de Frontei-
ras (SISFRON) e a Defesa Cibernética.

A maioria das Organizações Militares das Forças Armadas e das instalações 
de órgãos de segurança pública dos três níveis da Federação (Federal, Estadual e 
Municipal) também é constituída por edificações de concreto.

O estudo do comportamento do concreto sob ações de impacto, tais como 
impactos balísticos e cargas explosivas, proporciona informações relevantes sobre 
como aumentar o nível de proteção e segurança de estruturas importantes para a 
defesa do país. 

A pesquisa científica voltada para o desenvolvimento de um concreto especial 
que seja capaz de manter a estabilidade e integridade das edificações, quando 
submetido às ações de impacto, converge para os objetivos do PROFORÇA e é 
essencial para a transformação não só do EB, mas também do país, no que diz 
respeito à segurança de sua infraestrutura e edificações.

O emprego dual também está presente na referida pesquisa científica. As 
estruturas de concreto resistentes a impactos balísticos e cargas explosivas, tais 
como presídios, delegacias, aquartelamentos e demais edificações governamen-
tais ou não, podem ser empregadas nas atividades de Garantia da Lei e da Ordem 
(GLO) e de segurança pública em grandes centros urbanos com elevados índices 
de violência, proporcionando uma maior segurança para os usuários destas insta-
lações.

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão bibliográfica de 
diferentes estudos sobre o comportamento de concretos especiais submetidos a 
impactos balísticos, incluindo seus resultados e sua análise.

IMPACTO BALÍSTICO E SEUS EFEITOS SOBRE O CONCRETO

Segundo Bangash (2009), o impacto balístico pode provocar danos globais e 
locais em uma estrutura de concreto. Exemplos de danos globais em uma estrutura 
de concreto são deformação por flexão, cisalhamento e fissuras de grande aber-
tura, enquanto os exemplos de danos locais podem ser penetração, perfuração, 
destacamento, estilhaçamento e estilhaçamento por punção. 

A penetração consiste na profundidade da cratera desenvolvida no alvo de con-
creto na zona de impacto sem, contudo, atravessá-lo por completo (Figura 1a). O 
destacamento é a ejeção de fragmentos da estrutura na face de ataque da mesma, 
ou seja, na face onde ocorre o impacto (Figura 1a). O estilhaçamento é a ejeção de 
fragmentos da estrutura na face oposta à face de ataque (Figura 1b). A perfuração 
é caracterizada pela passagem completa do projetil através de toda a espessura 
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do alvo de concreto, com ou sem uma velocidade residual (Figura 1c). O estilha-
çamento por punção é a ejeção de um fragmento (em forma de tronco de cone) da 
estrutura de concreto na face oposta à face de ataque (Figura 1d).

Existem dois conceitos distintos de mecanismo de penetração do projétil em 
alvos de concreto: o bifásico e o trifásico.

O mecanismo bifásico baseia-se na teoria da expansão cavitacional dinâmica, 
na qual o processo de penetração é dividido em duas fases: a de formação de cra-
tera e a de formação de túnel (Forrestal et al.,1994). A fase de formação de cratera 
inicia-se com a penetração do projétil na face de ataque do alvo e termina quando 
o projétil percorre, no interior do alvo, uma distância correspondente a duas vezes o 
diâmetro do projétil (Figura 2). A fase de formação de túnel inicia-se imediatamente 
após o término da fase de cratera e termina na penetração máxima do projétil.

O mecanismo trifásico contém as duas fases do mecanismo anterior (forma-
ção da cratera frontal e do túnel) e a fase de cisalhamento da espessura restante de 
concreto, ocasionando a formação de uma cratera posterior (Li e Tong, 2003 apud 
Li et al., 2005). A fase de formação do túnel pode não ocorrer quando a espessura 
do alvo for pequena (Figura 3).

Figura 1. �anos locais em placas de concreto so� impacto �al�stico segundo Bangash (2009) apud So�ral (2011).
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Figura 2. Mecanismo �ifásico de penetração do projétil em al�os de concreto (Carlucci e Jaco�son, 2008).

Figura 3. Mecanismo trifásico de penetração do projétil em al�os de concreto: (a) al�o de grande espessura; 
(�) al�o de pequena espessura. (Chen et al., 2004).

ESTUDOS EXISTENTES SOBRE IMPACTO BALÍSTICO NO CONCRETO

Diversos estudos abordaram concretos submetidos a impactos balísticos. Os 
corpos de prova de concreto tinham diferentes formas (cilíndrico, quadrado e retan-
gular), tendo resistência média à compressão fcm entre cerca de 26 MPa e 146 MPa. 
Em alguns trabalhos, utilizou-se argamassa de cimento com fcm entre em torno dos 
14 MPa e 72 MPa. A maioria dos corpos de prova de concreto foi reforçada inter-
namente com barras ou fibras de aço. Alguns corpos de prova de concreto  foram 
reforçados externamente com chapa de aço ou tecidos de compósitos de resina e 
fibras colados, conforme pode ser visto na Tabela 1.

Tabela 1. �ados so�re estudos so�re concretos so� carga �al�stica (Continua).

Autor
Corpo de prova Projétil

Forma (mm) Material fc (MPa) Reforço m (g) v (m/s) d (mm)

Hanchak
et al. (1992)

quadrado
(610 x 610 x 

178)

concreto conven-
cional e de alta 

resistência
48 e 140

malha de aço 
quadrada

(3 camadas) em 
todos os alvos

500 300 a 
1100 25,4

Forrestal
et al. (1996)

cilíndrico
(300, 410, 480, 

510 e 910)

argamassa 14; 20; 22;

nenhum

64 371 a 
1682 12,9;

concreto de alta 
resistência 51 e 63 480 e 

1600
405 a 
1358

20,3 e 
30,5
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Autor
Corpo de prova Projétil

Forma (mm) Material fc (MPa) Reforço m (g) v (m/s) d (mm)

Frew et al. 
(1998)

cilíndrico
(510 e 910)

concreto
de alta

resistência
58 nenhum 478 e 

1620
400 a 
1200

20,3 e 
30,5

Luo et al. 
(2000)

quadrado
(CAAR:

500 x 500 x 
300

AAR:
400 x 400 x 

300)

concreto de alta
resistência (CAAR) 

e argamassa de 
alta resistência 

(AAR)

72 (AAR);
116 (CAR)

armadura interna 
de aço (CAR) 
e fibras de aço 

(AAR)

900 301 a 
378 37

Song et al. 
(2005)

cilíndrico
(diâmetro:150;
espessura:64)

concreto de alta
resistência 76 fibras de aço – – –

Zhang et al. 
(2005)

retangular
(300 x 170 x 

150)

concreto conven-
cional e de alta 

resistência
45 a 235 fibras de aço 15 620 a 

700 12,6

Dancygier
et al. (2007)

quadrado
(800 x 800 x 

200)

concreto conven-
cional e de alta

resistência
40 a 119

armadura interna 
de aço (CA e 

CAR) e fibras de 
aço (CAR)

1500 203 a 
314 50

Vossoughi
et al.(2007)

quadrado
(31 x 31 x 25,4
31 x 31 x 38,1)

concreto simples 30 a 43

tecido de poli-
propileno ou de 

zylon (em uma ou 
ambas as faces)

34 167 a 
235 12,7

Mohamed
et al. (2009)

quadrado
(550 x 550 x 

200)

concreto simples e 
armado 35

malha de aço 
quadrada

(1 a 3 camadas)
175 974 a 

996 23

Tabela 1. �ados so�re estudos so�re concretos so� carga �al�stica (Continuação).

Autor
Corpo de prova Projétil

Forma (mm) Material fc (MPa) Reforço m (g) v (m/s) d (mm)

Hansson 

(2011)

cilíndrico

(1200, 1250 e 

1500)

e quadrado 

(1200 x 1200 x 

1200,

1200 x 1200 x 

600,

1200 x 1500 x 

540)

concreto conven-

cional e de alta 

resistência (simples 

e  armado)

43 a 146

malha de aço 

quadrada

(5 camadas)

3650 e 

4500
409 a 462 50

Almusallam et 

al. (2013)

quadrado

(600 x 600 x 

90)

concreto conven-

cional e de alta 

resistência

29 a 71

armadura interna 

de aço, fibras de 

aço e de polio-

lefina.

800
91 a

135
40

Jinzhu et al 

(2013)

cilíndrico

(diâmetro:1200;

espessura: 

300, 400, 500, 

600 e 700)

concreto simples 34, 26 nenhum
4990 a 

5300
400 a 415 64
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Autor
Corpo de prova Projétil

Forma (mm) Material fc (MPa) Reforço m (g) v (m/s) d (mm)

Werner et al. 

(2013)

quadrado

(300 x 300 x 

50)

concreto simples 47; 49 nenhum 9,5 870 7,62

Abdel-Kader e 

Fouda (2014)

quadrado

(500 x 500 x 

100)

concreto simples e 

armado
26

armadura interna 

de aço e chapas 

de aço nas faces.

175 201 a 431 23

Fonte: Lefone (2014).

Hanchak et al. (1992) realizaram um programa experimental com o objetivo de 
estudar a perfuração de lajes quadradas de concreto armado de dimensões 610 mm 
x 178 mm (fcm = 48 MPa e 140 MPa) quando submetidas ao impacto balístico de um 
projétil de aço (diâmetro d = 25,4 mm, ponta ogival e massa m = 500 g). A velocidade 
de impacto variou entre 300 m/s e 1100 m/s. Os autores constataram que um aumen-
to próximo a três vezes o valor inicial da resistência à compressão do concreto não 
acarretou aumento significativo no desempenho balístico da laje. A velocidade resi-
dual vr (após a perfuração) do projétil nos concretos de 140 MPa foi superior a 80% 
de vr nos concretos de 48 MPa. Além disso, as diferenças entre essas velocidades 
residuais diminuíram com o aumento da velocidade do projétil v (Figura 4).

Figura 4. Velocidade residual (�r) x �elocidade de impacto (�) (Hanchak, 1992).

Forrestal et al. (1996) realizaram ensaios de impactos balísticos em alvos ci-
líndricos de argamassa e de concreto. Os alvos de concreto possuíam valores de 
fcm iguais a 51 MPa e 63 MPa, enquanto os de argamassa, 14 MPa, 20 MPa e        22 
MPa. Os autores constataram que o comprimento de penetração xp foi proporcional 
à velocidade de impacto do projétil. O valor de fcm não influenciou significativamen-
te o valor de xp. A perda de massa não foi proporcional ao valor de v em todos os 
ensaios realizados. A perfuração ou a ruptura do concreto ocorreu para valores de 
v superiores a 1200 m/s.

Frew et al. (1998) executaram experimentos de impactos balísticos em alvos 
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de concreto cilíndricos (fcm = 58 MPa e diâmetros de 510 mm e 910 mm) com dois 
tipos de projéteis de aço (d = 20,3 mm e m = 478 g; d = 30,5 mm e m = 1620 g). A 
velocidade de impacto variou de 400 m/s a 1200 m/s. Observou-se que o valor de 
xp nos alvos de concreto e a perda de massa dos projéteis foram proporcionais ao 
aumento do valor de v.

Luo et al. (2000) estudaram o comprimento de penetração xp em blocos qua-
drados de concreto armado de alta resistência (fcm = 116 MPa) e de argamassa 
fluida de alta resistência (fcm = 72 MPa) com fibras de aço, sob a ação de impactos 
balísticos. A velocidade de impacto v variou em torno de 300 m/s a 378 m/s e os 
projéteis eram de aço (150 mm de comprimento, m = 900 g e d = 37 mm). Os blocos 
de concreto foram perfurados, enquanto os blocos de argamassa tiveram apenas 
penetração, com danos radiais na face lateral e frontal. A adição de fibras de aço 
à argamassa foi responsável pela diminuição da propagação de fissuras geradas 
pelo impacto. Pôde-se concluir que os blocos de argamassa fluida de alta resistên-
cia com fibras de aço tiveram melhor comportamento ao impacto balístico que os 
blocos de concreto armado.

Song et al. (2005) estudaram a influência da fração volumétrica de fibras de 
aço na resistência ao impacto de concretos (fcm = 66 MPa e 76 MPa). Os autores 
concluíram que a presença das fibras de aço possibilitou um aumento significativo 
da resistência ao impacto do concreto. Esse aumento de resistência ocorreu tanto 
na formação da primeira fissura, quanto na carga de ruptura do corpo de prova.

Zhang et al. (2005) apresentaram os resultados de um estudo experimental 
sobre a resistência ao impacto de concretos (fcm = 45 MPa a 235 MPa) submetidos 
ao impacto de projétil (d = 12,6 mm, ponta ogival e m = 15 g), com velocidades de     
620 m/s a 700 m/s. Foram executados diferentes processos de cura do concreto 
(com temperaturas de 30 oC, 90 oC e 250 oC) e elaborados 11 composições diferen-
tes de concreto. Os autores constataram que o valor de xp e o diâmetro da cratera, 
formada na face de ataque do alvo, reduziram quando ocorreu uma diminuição da 
relação água-cimento e um aumento de fcm. A incorporação do agregado graúdo 
melhorou a resistência ao impacto, expressa pela redução do valor de xp, diâmetro 
da cratera e propagação de fissura. Levando-se em conta os custos de fabricação, 
os autores concluíram que o concreto de alta resistência com fcm = 100 MPa foi o 
mais eficiente em termos de proteção contra impacto balístico.

Dancygier et al. (2007) analisaram a influência dos seguintes parâmetros na 
resistência ao impacto de placas de concreto armado: tipo e dimensão máxima do 
agregado graúdo, adição de microssílica e de fibras de aço e detalhamento da ar-
madura interna. O valor de fcm variou de 40 MPa a 119 MPa, tendo sido utilizados 
três tipos de agregado graúdo (quartzito, dolomita e basalto) e dois tipos de fibras 
de aço (67 de fator de forma  e 60 mm de comprimento; 60 de fator de forma e 30 
mm de comprimento). As placas foram submetidas ao impacto de um projétil de aço 
pontiagudo (d = 50 mm e m = 1500 g). A velocidade de impacto variou entre 203 
m/s e 314 m/s.

Os autores observaram, por meio dos valores da velocidade limite de perfura-
ção (vp) das placas ensaiadas, isto é, a velocidade de impacto do projétil que pro-
vocava a penetração do alvo sem que o projétil atravessasse por inteiro o concreto     
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(Figura 5), que o concreto de alta resistência apresentou uma maior resistência 
à perfuração que a do concreto convencional (fcm até 40 MPa). O valor de vp para 
alvos de concreto convencional foi próximo de 250 m/s, enquanto para os alvos de 
concreto de alta resistência, ficou entre 270 m/s e 315 m/s.

Figura 5. Velocidade limite de perfuração (�p) dos al�os de concreto armado normal (CA) e de alta resistência 
(CAAR) de acordo com o n��el de dano na face posterior ao impacto (�ancygier et al., 2007).

Também concluíram que as formulações existentes não são capazes de pre-
ver, de maneira satisfatória, a espessura limite de perfuração de elementos de con-
creto armado de alta resistência. Verificaram ainda que os agregados graúdos de 
maior dureza (quartzito e basalto) e os de maior dimensão proporcionaram um au-
mento significativo na resistência ao impacto e na redução de danos nas faces do 
alvo. Além disso, constataram que a principal contribuição da adição das fibras de 
aço no concreto foi a redução da área de danos no alvo. A armadura interna de aço 
favoreceu a redução da área de danos na face posterior do elemento de concreto.

Vossoughi et al. (2007) analisaram a resistência ao impacto de placas de con-
creto simples (fcm entre 30 MPa e 43 MPa) reforçadas por tecidos de polipropileno 
ou de zylon em uma ou ambas as faces. Os impactos foram realizados com projé-
teis pontiagudos (d = 12,7 mm e m = 34 g). A velocidade de impacto variou de 167 
m/s a 235 m/s. Constatou-se que a espessura da placa de concreto teve um efeito 
relevante na sua resistência ao impacto. Além disso, a proteção da face oposta do 
alvo com tecidos, de polipropileno ou de zylon, reduziu, significativamente, o esti-
lhaçamento do concreto na referida face.

Mohamed et al. (2009) estudaram o uso de malhas de aço galvanizado como 
camadas de proteção em placas de concreto simples (fcm = 35 MPa) visando au-
mentar sua resistência ao impacto balístico. As malhas de aço galvanizadas tinham 
dimensões de 500 mm x 500 mm, com abertura de 50 mm e diâmetro de fio de 2 
mm (Figura 6). As placas tinham sete configurações distintas, nas quais variaram-
-se os seguintes parâmetros: espessura, quantidade de malhas de aço e posição 
das malhas de aço (próximo à face frontal, próximo à face posterior e próximo às 
duas faces simultaneamente). Os impactos foram realizados com projéteis (d = 23 
mm e m = 175 g) de ponta truncada (ponta com formato de tronco de cone). A ve-
locidade de impacto variou de 974 m/s a 996 m/s.
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Pôde-se constatar que o uso da malha de aço levou a uma redução de, apro-
ximadamente, 30% no valor de xp das placas de concreto. Porém, o aumento do 
número de malhas de aço não proporcionou uma redução significativa do valor de 
xp. Verificou-se que o uso da malha de aço e o aumento da sua quantidade pro-
porcionaram uma diminuição significativa dos danos na face de ataque da amostra 
(em torno de 50%) e também na face posterior. Concluiu-se que a quantidade ótima 
e econômica de armadura é duas malhas de aço por placa de concreto, sendo uma 
próxima à face de ataque e outra próxima à face oposta.

Figura 6. �laca de concreto reforçada com a malha de aço (Mohamed et al., 2009).

Hansson (2011) avaliou o efeito da penetração e detonação de granada de ar-
tilharia e de bombas em alvos de concreto (cilíndricos e prismáticos). Utilizaram-se 
concretos simples e armado (fcm = 43 MPa, 97 MPa, 133 MPa e 146 MPa). Os pe-
netradores empregados tinham diâmetro de 50 mm e três diferentes geometrias de 
ogivas, correspondendo às seguintes razões entre o raio da ogiva e o diâmetro do 
penetrador (ro/dp): 3, 8 e 12. As massas dos penetradores eram de 3650 g e   4500 
g. A velocidade de impacto variou de 409 m/s a 462 m/s. Os ângulos de impacto dos 
penetradores com a face de ataque do alvo foram de 90° e 59,5° (Figura 7).

O autor verificou que o impacto oblíquo na face de ataque do alvo ampliou as 
solicitações de flexão atuantes no penetrador, levando ao risco de ruptura do mes-
mo. Constatou-se que o aumento do valor de v incrementou o valor de xp e que a 
geometria de ogiva (ro/dp = 3) apresentou o menor valor de xp.
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Figura 7. �isposição dos al�os de concreto quanto ao ângulo de impacto: (a) 90º; (�) 59,5º em al�o cil�ndrico; 
(c) 59,5º em al�o prismático. (Hansson, 2011).

Almusallam et al. (2013) estudaram o efeito do uso de fibras híbridas (uma 
combinação de fibras de aço e de poliolefina) na resistência ao impacto de lajes de 
concreto de resistência convencional (fcm = 29 MPa a 44 MPa) e de concreto de alta 
resistência (fcm = 54 MPa a 71 MPa). As lajes foram armadas na face oposta com 
uma malha de barras de aço de 8 mm de diâmetro distribuídas a cada 5 cm (Figu-
ra 8). Variou-se o valor de Vf (0%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,6% e 0,9%). Os projéteis 
empregados eram de aço temperado de ponta bi-cônica (d = 40 mm e m = 800 g) 
e atingiram velocidades de 91 m/s a 135 m/s. Os autores concluíram que a adição 
de fibras reduziu o destacamento do concreto de ambas as faces do alvo e que as 
fibras de aço foram mais eficientes do que as de poliolefina quando empegadas 
separadamente e em alvos distintos.
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Figura 8. �etalhe da armadura das lajes (Almusallam et al., 201�).

Jinzhu et al. (2013) submeteram alvos de concreto cilíndricos (1200 mm de 
diâmetro, comprimentos variáveis e fcm = 34 MPa) a impacto balístico. Foram uti-
lizados projéteis (d = 64 mm, m = 4990 g a 5300 g) com valores de v variando de 
401 m/s a 415 m/s. Os autores constataram que a energia cinética absorvida pelo 
alvo foi diretamente proporcional à espessura do mesmo. O valor de vr diminuiu à 
medida que a espessura do alvo aumentou, conforme ilustra a Figura 9.

Werner et al. (2013) realizaram ensaios balísticos em alvos de concreto sim-
ples, com três composições distintas (fcm situou entre 47 MPa e 49 MPa) nas quais 
a dimensão máxima do agregado graúdo (Dmáx) foi o parâmetro investigado. A velo-
cidade de impacto do projétil (d = 7,62 mm e m = 9,5 g) foi 870 m/s.

Verificou-se que a velocidade do projétil, após a perfuração do alvo, foi in-
versamente proporcional ao valor de Dmáx, caracterizando uma proporcionalidade 
direta entre a perda de energia cinética do projétil e o valor de Dmáx. Constatou-se 
que, quanto maior o valor de Dmáx, maior a resistência ao impacto do alvo, sendo a 
área total fraturada (soma das áreas de danos nas faces frontal e posterior do alvo) 
proporcional ao valor de Dmáx (Figura 10). Os autores concluíram que a forma e a 
distribuição dos fragmentos são independentes do valor de Dmáx.

Figura 9. Velocidade residual �ersus espessura do al�o (Jinzhu et al., 201�).

Abdel-Kader e Fouda (2014) analisaram a influência da taxa e do tipo de re-
forço em chapa de aço na resistência de alvos de concreto (simples, armado e 
simples reforçado com chapas de aço nas faces) submetidos ao impacto de projétil              
(d = 23 mm e m = 175 g), com velocidade de 201 m/s a 431 m/s. O valor de fcm  foi 
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26 MPa. Variou-se o posicionamento da armadura interna e da chapa de aço nos 
alvos de concreto. As chapas de aço foram empregadas na face de ataque, ou na 
face posterior, ou em ambas. A armadura interna foi considerada em três posições 
distintas em relação a cada uma das faces: 15 mm, 50 mm e 85 mm.

Os autores constataram que a localização da armadura interna demonstrou 
ser importante para atenuar o diâmetro da cratera formada na face oposta ao im-
pacto. Verificou-se que a chapa de aço proporcionou uma redução significativa 
de xp, apenas quando posicionada na face oposta ao impacto, e que sua principal 
contribuição quando empregada nessa posição foi a prevenção contra o estilhaça-
mento.

A Figura 11 apresenta os valores de xp em função de v extraídos dos estudos 
apresentados neste trabalho e reunidos na Tabela 1. Observa-se que, quanto maior 
valor de v, maiores os valores de xp. Até a velocidade v em torno dos 800 m/s, a 
tendência do crescimento de xp é linear, ao passo que para velocidade acima de 
800 m/s, esta tendência passa a ser exponencial.

Figura 10. Influência da dimensão máxima do agregado graúdo na área total de fratura do al�o e na perda de 
energia cinética do projétil (Werner et al., 201�).
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Figura 11. Valores de comprimento de penetração (xp) x �elocidade de impacto do projétil (�) em al�os de 
concreto dos estudos encontrados na literatura.

CONCLUSÕES

O presente trabalho apresentou uma revisão bibliográfica de diversos estudos 
sobre o comportamento de concretos e argamassas de diferentes resistências sob 
impactos balísticos.

Dos resultados obtidos pelos autores listados na Tabela 1, verificou-se que al-
guns parâmetros influenciam significativamente a capacidade do concreto de atuar 
como proteção balística.

A velocidade de impacto do projétil é um desses parâmetros. Quanto maior 
esta velocidade, maiores o comprimento de penetração do projétil no concreto e a 
perda de massa do alvo de concreto

A resistência à compressão do concreto também é um parâmetro relevante. 
À medida que a resistência à compressão do concreto aumenta, ocorre a redução 
do comprimento de penetração do projétil. Contudo, esta redução não ocorre na 
mesma proporção quando a resistência à compressão do concreto atinge valores 
de resistência muito elevados. 

Maiores valores da dimensão máxima do agregado graúdo e da espessura do 
concreto conduzem ao incremento da resistência ao impacto de concretos.

A presença de fibras de aço no interior do concreto contribui para a sua redu-
ção da perda de massa e da propagação de fissuras.

O emprego de armadura interna na forma de malha proporciona uma redução 
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significativa do comprimento de penetração do projétil e dos danos nas faces no 
concreto. O aumento do número de malhas contribui apenas para a redução dos 
danos nas faces. 

A proteção da face oposta do elemento de concreto com tecido de polipropi-
leno (ou de zylon) ou chapas de aço reduz o estilhaçamento do alvo. As chapas de 
aço também contribuem para a redução do comprimento de penetração do projétil.
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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica sobre a mode-
lagem de demanda direta em sistemas de transporte público e identificar as variáveis mais 
utilizadas. Foram selecionados trabalhos recentes de publicações conceituadas para iden-
tificar o processo de modelagem utilizado para diferentes sistemas de transporte público 
de média e alta capacidade. A partir desta análise, foram escolhidas duas variáveis mais 
comumente usadas, e testou-se a correlação delas com a demanda pelo sistema metro-
viário da cidade do Rio de Janeiro. Os testes realizados com diferentes características do 
sistema em relação às linhas e conjunto de estações mostraram uma boa correlação com 
os dados de população e emprego.

Palavras-chave: Modelos diretos; previsão de demanda.

ABSTRACT

This study aimed to present a literature review on the modeling of direct demand for 
public transport systems and identify the most frequently used variables. Recent studies 
from reputable publications were selected to identify the modeling process used for diffe-
rent public transport systems of media and high capacity. From this analysis, two variables 
most commonly used were chosen and the correlation between them with the demand for 
the subway system of the city of Rio de Janeiro was tested. Tests performed with different 
system characteristics in relation to the lines and set of stations showed a good correlation 
with the data of population and employment.

Keyiords: Direct models; demand forecast.
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INTRODUÇÃO

A previsão da demanda é objeto de estudo para todo e qualquer mercado, in-
dependente daquilo que se pretende ofertar. Mais do que isso, tornou-se definidora 
de onde se investir os escassos recursos disponíveis.

Uma vez que não existem recursos para se investir em todos os projetos, 
a seleção deles deve se dar de uma forma muito criteriosa. Quando se fala, por 
exemplo, em projetos de grande aporte de recursos, e que podem modificar com-
pletamente a vida e a rotina dos cidadãos de uma determinada região, esses crité-
rios devem ser ainda mais rigorosos.

Na área de transportes de passageiros, por se tratar de investimentos de 
grande porte, com vida útil de muitas e muitas décadas, essa previsão deve ser fei-
ta com ainda mais esmero e cuidado, buscando sempre uma maior assertividade.  

Em planos de transporte, de uma maneira geral, para estimativa da deman-
da, é utilizado o Modelo Sequencial de Quatro Etapas, proposto e detalhado de 
forma minuciosa nos trabalhos de Neves (1990). Entretanto, essa modelagem pos-
sui sempre horizontes de longo prazo, fazendo sentido apenas ser utilizada com 
intervalos de projeção de, no mínimo, 5 a 10 anos. Ainda assim, durante esses pe-
ríodos, é de extrema importância que os organismos, governamentais ou privados, 
tenham precisão em suas previsões, a fim de dimensionar todo o funcionamento 
do sistema, seja na parte operacional propriamente dita, ou nas áreas de suporte 
operacional, como bilheterias, segurança e limpeza, dentre outras. 

A previsão de demanda, de forma geral, pode apresentar erros significativos 
no curto prazo, não na forma agregada considerando todos os sistemas, mas para 
cada um dos modais, por não ser sensível a variações pequenas ocorridas em va-
riáveis utilizadas na modelagem. Assim, os erros no curto prazo podem ser altos, 
prejudicando a receita esperada pelas companhias responsáveis pelas operações 
de transporte nos primeiros anos, que são deveras significativos para o cálculo de 
valor do projeto.

Assim, muito mais do que acompanhar uma tendência do que pode estar 
acontecendo, é necessário obter previsões de curto prazo, que sejam as mais pre-
cisas possíveis, e até mesmo sinalizar momentos nos quais seja necessário algum 
tipo de mudança na estratégia da condução dos negócios.

A necessidade de entendimento dos processos de modelagem da demanda 
e dos principais parâmetros utilizados nestes modelos foram os principais motivos 
para desenvolvimento deste trabalho. Assim, na busca por trabalhos nesta área, 
verificou-se que têm sido utilizados modelos diretos de demanda, com base em 
regressões simples e georreferenciadas, visando quantificar o peso de cada parâ-
metro, ou variável, na demanda por sistemas de transportes públicos. Isto pode ser 
observado na seção a seguir deste trabalho em que são citados 9 (nove) estudos.

Assim, neste artigo apresenta-se uma revisão sobre estudos de modelagem 
de demanda, identificando as técnicas e variáveis mais utilizadas nos trabalhos re-
centes. Posteriormente, foram feitas análises com base em dados da demanda no 
sistema metroviário da cidade do Rio de Janeiro.
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REVISÃO DE MODELOS DE DEMANDA PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO

A revisão bibliográfica compreendeu uma busca em revistas indexadas de 
artigos que apresentavam uma modelagem de demanda em sistemas de transpor-
te público de média e alta capacidade.  Esta busca resultou em nove artigos que 
tratam da demanda de sistemas de metrô, de trens, de VLT e ônibus (BRT) em 
diferentes países. Um resumo de cada um dos estudos realizados nestes artigos é 
apresentado a seguir em ordem cronológica.

Kuby et al. (2004) fizeram um longo e detalhado trabalho acerca da previsão 
de embarques, por estação, de diversos sistemas de Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT, na sigla em português, ou LRT, em inglês, de Light Rail Transit) ao longo dos 
Estados Unidos da América (EUA). A motivação do trabalho partiu da observação 
da retomada de popularidade desses sistemas, em função do aumento das receitas 
deles da ordem de 77%, entre 1991 e 1999, contra acréscimos de 8% e 30% da 
população e do trânsito em geral, respectivamente. 

A ideia central do estudo era avaliar as variáveis que influenciavam a deman-
da pelos sistemas de VLT, incluindo aspectos relativos ao uso do solo, mas não se 
limitando a eles. Além disso, o objetivo era quantificar o efeito de cada uma dessas 
variáveis na quantidade média diária de embarques em dias úteis típicos (MDU) 
nos sistemas existentes. Não foram feitas diferenciações em relação a estações 
localizadas em zonas centrais de comércio, sendo estas tratadas da mesma forma 
que as demais estações; esse aspecto foi um tanto quanto inovador em sua abor-
dagem, quando comparado a estudos e trabalhos anteriores.

Estupiñán e Rodriguez (2008) desenvolveram um trabalho no qual avaliaram 
a relação entre o ambiente construído do entorno com a demanda, ao nível de 
estação, do Bus Rapid Transit (BRT) de Bogotá (Colômbia). De forma geral, a aná-
lise mostrou que os facilitadores para caminhadas e atividades de pedestres no 
entorno, aliadas a barreiras ao uso do carro, elevam significativamente o número 
de embarques nas estações. A ideia era fazer uma análise mais geral do que sim-
plesmente a relação entre o número de embarques e a densidade populacional e 
de empregos de uma região. 

A metodologia adotada compreendeu um levantamento de dados primários e 
secundários, a fim de se caracterizar o ambiente do entorno e desenvolver alguns 
índices de forma e diversidade de ocupação ainda não testados no contexto de 
corredores de ônibus e suas estações. Depois disso, tentar equacionar a relação 
entre oferta e demanda, com uma análise em um momento de mudanças que pro-
piciassem um estudo detalhado. Como dito anteriormente, o foco se deu no BRT 
da cidade de Bogotá.

Choi et al. (2012) realizaram um estudo sobre o metrô de Seul (Coreia do 
Sul), no qual desenvolveram modelos de previsão de demanda, no nível de esta-
ção, visando projetar o número de usuários embarcando de cada uma delas. De 
forma geral, eles afirmam que o modelo de previsão com esse detalhamento pode 
ser visto como um modelo espacial, com semelhanças estruturais com um modelo 
multiplicativo.

Alguns fatores eram tidos como de grande influência no número de usuários 
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de uma estação. Entretanto, eles podem variar de acordo com o horário do dia, em 
especial, em função do propósito de viagem. Desse modo, foram selecionados três 
períodos distintos: pico manhã (07h às 09h), vale (12h às 14h) e pico tarde (18h 
às 20h). Essa divisão teve como base uma pesquisa de viagem domiciliar, que 
mostrava que boa parte das viagens do pico da manhã era com base domiciliar, 
bem como as do pico tarde, mas com sentido de retorno à residência, e as do vale 
tinham viagens com e sem base domiciliar. Os fatores foram escolhidos com base 
dos estudos de Kuby et al (2004), Estupiñán e Rodriguez (2008), dentre outros. De-
pois, foram organizados em quatro grandes áreas: entorno, impedância à viagem, 
conexão intermodal e outros.

Sonh e Shim (2010) estudaram os fatores geradores de embarques nas es-
tações do metrô de Seul, com foco na área metropolitana. A variável dependente 
era a quantidade média semanal de entradas, ao nível de estação. A metodologia 
empregada fazia uso de um modelo de demanda agregado.

Somenahalli (2011) elaborou, em seu estudo, um modelo para projetar a de-
manda a nível de estação e de rota, para cidade de Adelaide (Austrália). No caso 
dos ônibus, os dados só estavam disponíveis por rota, e não por parada; para o me-
trô, foi possível coletar os dados ao nível de estação. De maneira geral, ele utilizou 
uma combinação dos mínimos quadrados ordinários (OLS), ou seja, uma regres-
são simples ou múltipla e uma regressão geográfica ponderada (GWR) que é uma 
regressão, na qual se atribui pesos distintos às variáveis, em função da localização 
delas e do ponto de referência.

O objetivo geral do trabalho de Somenahalli (2011)  foi determinar como a va-
riação dos níveis de serviço e de fatores socioeconômicos poderia afetar a deman-
da pelo transporte público na cidade de Adelaide. Foram avaliados os serviços de 
metrô e de ônibus, no pico manhã (de 7h às 9h) e no entre picos (de 9h às 15h). Foi 
definido o raio de 800 m, como a área de influência da estação/parada. A variável 
dependente considerada foi o número de embarques dos ônibus e do metrô, por 
rota, sempre com direção ao centro da cidade.

No trabalho desenvolvido por Cardozo et al. (2012), foi feita uma comparação 
entre dois tipos de modelagens preditivas: uma utilizando tão somente os Mínimos 
Quadrados Ordinários (OLS, da sigla em inglês para Ordinary Least Squares) e 
outra lançando mão de um sistema GIS (Geographic Information Systems, em in-
glês), para construir um modelo de Regressão Geograficamente Ponderada (GWR, 
da sigla em inglês para Geographically Weighted Regression). A ideia central do 
estudo foi a aplicação de ambas na projeção de demanda, no nível de estação, do 
metrô de Madrid (Espanha).

Apesar de reconhecerem a validade do modelo clássico de quatro etapas de 
Ortúzar e Willumsen (2001), os autores identificam algumas dificuldades de se uti-
lizar essa abordagem, quando se pretende fazer algo em um nível mais micro, tal 
qual a previsão no nível de estação, em função de se utilizar zonas de transportes 
de grande dimensão, que, por vezes, podem englobar mais de uma estação. Desse 
modo, os autores testaram o modelo GWR para mostrar que os diferentes fatores 
que influenciam as viagens possuem distintos pesos de acordo com cada uma das 
estações, em função das características dos entornos de cada uma delas.
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Segundo Ortúzar e Willumsen (2001), uma das vantagens de se utilizar os 
modelos de demanda direta, em relação ao de quatro etapas, reside no menor cus-
to e maior simplicidade dos primeiros. Na comparação entre o OLS e o GWR, eles 
afirmaram que o primeiro trata-se de um modelo global, com parâmetros calibrados 
de forma global para o sistema, enquanto o segundo é um modelo local, com parâ-
metros estimados de acordo com cada uma das localidades. Neste último, o maior 
peso é atribuído aos dados mais próximos das estações.

Pulugurtha (2012) desenvolveu um trabalho no qual avaliou, no nível de pon-
to de parada, dois modelos de previsão de demanda para o sistema de ônibus da 
Carolina do Norte (Estados Unidos), através de duas técnicas: Método de Proximi-
dade Espacial (SWM, da sigla em inglês para Spatial Proximity Method) e Método 
de Ponderação Espacial (SWM, da sigla em inglês para Spatial Weight Method). O 
objetivo geral era desenvolver essas modelagens utilizando dados georreferencia-
dos, bem como as características do entorno de cada ponto.

Uma das características singulares do trabalho foi o teste de distintas áreas 
de influência do entorno, diferenciadas pelo raio considerado, para se chegar à 
conclusão da amplitude do espaço a ser considerada, ao invés do estabelecimento 
de uma distância padrão. Em geral, o número de pessoas que utiliza o sistema de-
cai, quanto mais distante for a área considerada do ponto de parada.

Zhao et al. (2013) investigaram os fatores que afetariam a demanda pelo me-
trô, no nível de estação, em Nanjing (China). Eles desenvolveram um modelo de 
demanda direta para explicar o número de embarques em 55 estações, utilizando 
um Sistema de Informação Geográfica (GIS, da sigla em inglês para Geographic 
Information System) e a técnica de regressão múltipla das variáveis.

Tal qual em outros estudos, um ponto de grande atenção é delimitar a área 
de influência da estação, isto é, de captação de usuários (PCA, da sigla em inglês 
para Pedestrian Catchment Area). No presente caso, o autor adotou a distância de      
800 m. A média de entradas, por estação, foi adotada como a variável de demanda 
a ser estimada.

Chan e Miranda-Moreno (2013) desenvolveram um modelo de previsão de 
demanda, no nível de estação, para o metrô de Montreal (Canadá). Os autores 
trabalharam um modelo de demanda direto, levando em consideração variáveis 
intrínsecas ao sistema metroviário, bem como variáveis externas a ele. Assim, os 
objetivos do trabalho foram: desenvolver modelo de previsão de demanda, por es-
tação, no pico manhã, usando dados de embarque e desembarque (com dados de 
1998 a 2003) e determinar os fatores mais significantes para a demanda, através 
do cálculo de suas elasticidades.

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS E TABELA RESUMO

Com base na revisão efetuada, foi gerada a Tabela 1 destacando as principais 
variáveis testadas nos estudos apresentados, e aquelas que entraram na modela-
gem final.

As técnicas utilizadas variaram entre modelos regressivos, com técnicas di-
versas, e georreferenciados. Em média, cada estudo utilizou em torno de 23 variá-
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veis em seus testes, sendo o mínimo igual a 13, e o máximo, 42.
Como se pode perceber pela Tabela 1, algumas variáveis se destacam neste 

conjunto de estudos desenvolvidos. Enquanto alguns utilizam fatores socioeconô-
micos, outros dão destaque à facilidade de acesso às estações e à possibilidade 
de integração com outros meios de transporte. Também se percebe a utilização de 
variáveis dummy (0 ou 1) para aspectos específicos, e em função das peculiarida-
des de cada cidade estudada.

Na parte socioeconômica, nota-se a presença constante de variáveis referen-
tes à população, a empregos (seja em número de postos de trabalho, população 
ocupada ou percentual da população ocupada) e à renda. A educação também se 
destaca, aparecendo ora como número de matrículas, ora como número de univer-
sidades ou de instituições de ensino.

A facilidade do acesso ao sistema também é levada em consideração em mui-
tos estudos, algumas vezes através de índices desenvolvidos para medir esse as-
pecto, como presença de calçadas, seja na integração facilitada com outros meios 
de transportes, através de conexões com ônibus ou presença de park-and-ride, de 
maneira que o sistema de mobilidade da cidade esteja integrado e aumente sua 
atratividade. A qualidade do sistema também se apresenta em um número consi-
derável de análises, pois a regularidade e a confiabilidade de um sistema também 
podem se mostrar como itens preponderantes nas decisões de viagens.

O uso do solo (comercial, residencial ou industrial) e a presença de shopping 
centers, restaurantes, hotéis e hospitais são as variáveis de ocupação testadas em 
alguns casos. Em alguns trabalhos também foram utilizadas como variáveis carac-
terísticas específicas do local, como a proximidade com fronteiras internacionais, a 
presença de aeroportos e a presença de estações em centros comerciais.

Tabela 1. Resumo das variáveis e metodologias mais testadas.

Ø- Testadas e inclu�das na modelagem final
x - Testadas, mas não inclu�das na modelagem final.

Fonte: Os autores
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA DEMANDA NO METRÔ DO RIO DE JANEIRO

 A partir do resultado da revisão, procurou-se avaliar o comportamento da 
demanda num sistema de transporte público considerando duas varáveis bastante 
utilizadas nos estudos: população e emprego. Para isto, foram levantados alguns 
dados referentes a demanda do Metro do Rio de Janeiro, a fim de se avaliar a cor-
relação da demanda neste sistema com estas variáveis.

Breve Histórico do Sistema Metroviário do Rio de Janeiro
O metrô do Rio de Janeiro (MetrôRio) foi inaugurado em março de 1979, com 

apenas cinco estações, uma linha e 4,3 km de extensão. Já em 1981, foi inaugura-
da a linha 2. As expansões foram ocorrendo ao longo dos anos. Em abril de 1998, 
houve a concessão do sistema, que passou a ser operado por uma entidade priva-
da. Mais algumas estações foram inauguradas ao longo dos anos. No final de 2009, 
também houve uma mudança considerável na forma de operação do sistema. Até 
então, os usuários da linha 2 precisavam efetuar a transferência entre as linhas 
na estação Estácio; a partir de dezembro de 2009, os trens da linha 2 passaram a 
compartilhar os trilhos com os trens da linha 1, no trecho compreendido entre as 
estações de Central a Botafogo. A baldeação na estação Estácio passou a ocorrer 
somente nos finais de semana e feriados. 

Atualmente, o sistema metroviário do Rio de Janeiro conta com duas linhas, 
36 estações e cerca de 42 km de extensão, como mostra a Figura 1.

Figura 1. Mapa esquemático do MetrôRio.
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Dados Utilizados na Análise
Conforme mencionado anteriormente, foram utilizados dados de população, 

de emprego e da demanda pelo sistema metroviário para se analisar a correlação 
existente entre essas séries, a fim de se validar, ou não, a seleção das variáveis de 
população e emprego em estudos de previsão de demanda, para o caso específico 
do Rio de Janeiro.

�ados população residente (�R)
Os dados de população residente (PR) foram obtidos no site do Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), tanto para o município do Rio de 
Janeiro (RJ), quanto para a região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). Esses 
dados estão disponíveis para os anos de 2000 e 2010, anos para os quais foi reali-
zado o CENSO, pelo IBGE. Os valores são os apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. População da cidade e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Ano 2000 Ano 2010

Rio de Janeiro 5.857.904 6.320.446
RMRJ 10.894.156 11.872.164

As taxas de crescimento para a década dos anos 2000 foram de 7,90% e 
8,98%, para a cidade do Rio de Janeiro e para a RMRJ, respectivamente. Como os 
dados estão disponíveis somente para esses dois anos, foi necessário interpolar 
os valores para os anos entre 2000 e 2010. Assim, adotou-se o crescimento expo-
nencial. 

As taxas encontradas foram de 0,76% a.a. e 0,86% a.a., respectivamente, 
para a cidade do Rio de Janeiro e para a RMRJ. Assim, a série histórica para a 
população ficou conforme apresentado na Tabela 3. Os dados desta tabela foram 
utilizados, posteriormente, nos testes de correlação.

Tabela 3. Estimativa, ano a ano, de população do RJ, através de taxa geométrica.

Ano RJ RMRJ

2000 5.857.904 10.894.156
2001 5.902.592 10.988.217
2002 5.947.622 11.083.090
2003 5.992.995 11.178.782
2004 6.038.714 11.275.300
2005 6.084.782 11.372.652
2006 6.131.201 11.470.844
2007 6.177.974 11.569.884
2008 6.225.104 11.669.779
2009 6.272.594 11.770.536
2010 6.320.446 11.872.164

�ados de empregos (população ocupada)
Os dados referentes a emprego também foram obtidos no site do IBGE (2014). 

Como série mais próxima, trabalhou-se com o histórico, mês a mês, da população 
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ocupada total (POT), por essa refletir de forma realista a quantidade de postos de 
trabalho. Para esses dados, só estavam disponíveis os valores da região metropo-
litana do Rio de Janeiro. Os valores considerados estavam disponíveis na tabela 
“Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por 
regiões metropolitanas, segundo os meses da pesquisa”, no site do IBGE (2014).

Dados de demanda de passageiros
Os dados de demanda de passageiros foram obtidos junto à Concessionária 

que administra o Metrô do Rio de Janeiro (MetrôRio). Foram levados em considera-
ção os dados de Média Dia Útil de cada mês (MDUM), de 2003 a 2013.

Por MDUM, entende-se a média de demanda de passageiros nos dias úteis, 
isto é, exclui-se do cálculo dessa média os sábados, domingos, feriados, dias “enfor-
cados” (dias entre um feriado e um final de semana) e dias atípicos, cuja movimen-
tação na cidade tenha se alterado significativamente, mas somente naquele dia, seja 
para mais ou para menos (greves, acidentes com fechamento de vias, etc).

Como os dados de população são anuais, para a análise ter a mesma base, 
calculou-se, para cada ano, a Média Dia Útil Anual (MDUA), isto é, a média das 
MDUM de um determinado ano.

Testes de Correlação
Foram efetuados testes entre as séries de demanda (MDUA) e de população 

residente (PR) na região metropolitana e entre as séries de demanda (MDUM) e de 
população ocupada total (POT).

Como o Metrô apresenta algumas características importantes quanto às li-
nhas e estações, buscou-se avaliar a correlação dos dados de população e empre-
go com a demanda do sob quatro enfoques: 

a) Linha 1 – embarques na linha 1 do sistema;
b) Linha 2 – embarques na linha 2 do sistema;
c) Sistema – embarques totais no sistema, composto pelas linhas 1 e 2; e
d) Centro – embarque no grupo de estações do Centro da cidade, a saber: 

Central, Presidente Vargas, Uruguaiana, Carioca e Cinelândia.
O grupo Centro foi isolado para a análise uma vez que grande parte dos em-

pregos está concentrada nessa área; desse modo, os testes tiveram como objetivo 
checar se os embarques nessas estações estariam mais correlacionados com a 
série de população ocupada.

Os testes de correlação foram feitos através da ferramenta Análise de Dados 
no Microsoft Excel.

Dados de demanda de passageiros
Para avaliação da correlação entre a MDUA e a PR, foram utilizados dois 

cenários: um com a população da cidade do Rio de Janeiro e outro utilizando os 
dados da população da RMRJ.

Os valores de população utilizados foram os do ano de 2003 até o ano de 
2010, último ano para o qual se tem disponível os dados do Censo. Os resultados 
são apresentados na Tabela 4.
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Tabela 4. Resultado dos testes de correlação entre a MDUA e a PR.

Geométrica RJ RMRJ
Linha 1 0,988906 0,988884
Linha 2 0,995215 0,995207
Sistema 0,991275 0,991257
Centro 0,974605 0,974584

Os resultados encontrados foram bem altos, sendo o menor deles na relação 
entre as estações do Centro e as séries populacionais. A Linha 2 foi a que apre-
sentou maior valor de correlação, com índice acima de 0,995. Isto mostra que a 
população pode ser uma variável importante na definição da demanda.

Testes de correlação entre a MDUM e a POT
Para os testes entre a MDUM e a POT, os dados considerados foram os de 

mês a mês, em função de que os valores destas variáveis são fornecidos por perí-
odos mensais, o que nos permite uma análise mais estratificada. Os testes foram 
feitos com os valores mensais de janeiro de 2003 a junho de 2013.

Também foram testados os valores médios anuais de população ocupada, 
obtidos através da média dos meses de cada ano, frente à MDUA. Os resultados 
são mostrados na Tabela 5.

Tabela 5. Resultado dos testes de correlação entre a MDUM e a POT e entre a MDUA e a POT.

Mensal POT (RMRJ)

Linha 1 0,956540

Linha 2 0,963821

Sistema 0,965617

Centro 0,954694

Anual POT (RMRJ)

Linha 1 0,987881

Linha 2 0,993179

Sistema 0,993471

Centro 0,991389

 
Os resultados mostram que a correlação entre a série de população ocupada 

e a demanda é bem alta. Os resultados na base anual se mostraram muito altos, 
tendo sido o menor valor observado pouco abaixo de 0,99, porém, são dados mais 
agregados. Na análise com base em dados de média mensal, os valores, apesar 
de bem altos, foram ligeiramente menores, quando comparados à base anual. Tal 
diferença pode residir em algum efeito de sazonalidade, que deva ter se diluído 
quando adotada a base anual.
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CONCLUSÕES

A partir da revisão feita sobre modelagem da demanda de passageiros em 
sistemas de transporte público, percebe-se que na quase totalidade dos estudos as 
variáveis de emprego, em diferentes formas de medida, e população representam 
papel significativo na explicação da demanda. De uma certa forma, é esperado que 
quanto maior for a população e o nível de emprego, mais pessoas terão necessida-
de de movimentação, fazendo uso de sistemas de transportes. 

Nas análises realizadas entre a demanda do sistema metroviário do Rio de 
Janeiro e as variáveis de população e emprego, representadas pelas séries de 
população ocupada total e população residente, concluiu-se que essa relação é ex-
tremamente alta, atingindo valores próximos de 1,0. Desse modo, acredita-se que 
estas duas variáveis representem papel significativo para todo e qualquer projeto 
de infraestrutura de transportes que se faça. De certa forma, esta análise confirma 
o que é esperado quanto as variáveis que geram a necessidade de deslocamentos, 
isto é, a população residente e pessoas empregadas na região de influência do sis-
tema de transporte, como a cidade do Rio de janeiro, no caso estudado.  

Como sugestão de trabalhos futuros, indica-se a análise da relação dessas 
variáveis, e outras apresentadas na revisão bibliográfica, em um nível mais pontual 
do sistema, no caso, por estação, pois o desenvolvimento de um modelo desse por-
te poderá subsidiar o planejamento urbano e o planejamento das concessionárias 
no dimensionamento de recursos para cada uma das estações.
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