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Editorial
sta edição da RMCT, correspondente ao 4º trimestre 

de 2011, consolida o retorno da revista à periodicidade 

trimestral, originalmente prevista pelas Normas Para 

Publicação de Revistas Militares e, ao mesmo tempo, 

apresenta, na sua versão on-line, agora com ISSN 

próprio, um visual que a aproxima de sua forma impressa.

A atribuição desse ISSN representa um grande avanço para a revista, uma vez 

que, será possível, em breve, incluir a RMCT em bases de dados disponibilizadas 

pelo Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) e, além disso, elevar o deu QUALIS (Classificação de 

Periódicos) em todas as suas áreas de conhecimento. 

O corrente número publica um leque amplo de assuntos, compreendendo as áreas 

de Materias, Mecânica, Defesa, Engenharia Cartográfica, Elétrica e de Sistemas. 

Alguns dos temas explorados tangenciam aspectos de emprego militar ou dual, 

como é o caso de coletes balísticos ou de veículos aéreos não tripulados (VANT). 

Outros, aprofundam temas transversais.

Boa leitura.

E
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ABSTRACT

This work deals with the modeling and control of an aircraft for use in mission 
planning for Unmanned Aerial Vehicles (UAV). The methodology is as following: rst, 
a lateral-directional mode non-linear model of the chosen aircraft was obtained, and 
loops (stabilization, guidance and track generation) were designed to guarantee that 
the aircraft can follow a prescribed trajectory, which is generated appropriately to ac-
complish the mission. Finally, complete mission simulations were performed using 
hybrid dinamical systems. In the future, these techniques could be implemented and 
validated on flight simulators or in experimental plataforms.

Keywords: Modeling, Control, Unmanned Aerial Vehicles, Mission Planning.

RESUMO

Este trabalho trata da modelagem e controle de uma aeronave para uso no plane-
jamento de missões de veículos aéreos não-tripulados (VANT). A metodologia é a 
seguinte: primeiro, um modelo não-linear do modo látero-direcional da aeronave 
escolhida foi obtido, e as malhas (estabilização, guiamento e geração de trajetó-
ria) foram projetados para garantir que a aeronave pudesse seguir uma trajetória 
específica, a qual é gerada adequadamente para cumprir a missão. Finalmente, 
simulações de missões completas foram realizadas utilizando sistemas híbridos 
dinâmicos. No futuro, essas técnicas poderiam ser implementados e validadas em 
simuladores de vôo ou em plataformas experimentais.

Palavras-chave: Modelagem, Controle, Veículos Aéreos Não-Tripulados, Pla-
nejamento de Missão.

INTRODUÇÃO

Uma definição simples de planejamento de missão ´e a capacidade de ma-
pear a melhor rota para o alvo com o maior nível de segurança e probabilidade 
de sucesso. Neste contexto, parte-se da premissa da existência de um modelo 
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aerodinâmico para uma aeronave de asas fixas, e desenvolve-se uma metodologia 
para o planejamento de missões de VANT -missões estas, que são complexas e 
compostas de diversas etapas. 

Existem diversos trabalhos que empregam os ditos métodos formais em en-
genharia para o planejamento e controle de missões de VANT. Especificamente, 
em Seibel et al. (1998) e Costa e Carrilho da Cunha (2008), a verificação de sis-
temas híbridos (Frehse, 2005) é empregada, enquanto em Garrido e Carrilho da 
Cunha (2009) emprega-se a teoria de controle supervisório de Sistemas Híbridos 
(González et al., 2001). 

A proposta deste artigo é fornecer um modelo matemático completo para o 
problema de pla nejamento de missões de VANT como um sistema dinâmico híbri-
do (Goebel et al., 2009), com as malhas de estabilização e guiamento e algoritmos 
de geração de trajetórias projetadas, para o planejamento de missões segundo as 
abordagens de Seibel et al. (1998), Costa e Carrilho da Cunha (2008) e Garrido e 
Carrilho da Cunha (2009). Simulações computacionais foram utilizadas como forma 
de validação do modelo obtido. Um trabalho similar é Hemerly et al. (2006), onde 
se utiliza identificação paramétrica para o projeto das malhas de controle. Pode-
-se citar também Niculescu (2001), o qual apresenta leis de controle para o modo 
lateral sob inerência do vento (estabilização); Bélanger et al. (2008), que exibe um 
algoritmo de guiamento que utiliza modelos de controle preditivo e Pappas et al. 
(2004), que apresentam um algoritmo de geração de trajetória.

Assim, a contribuição deste artigo foi no sentido da abordagem de diferentes 
disciplinas que o assunto sobre aeronaves exige: modelagem, controle, planeja-
mento de missões, etc. Desta forma, foi realizada uma integração entre a modela-
gem e o controle em simulações de missão usando sistemas dinâmicos híbridos, e 
uma forma, então, de conscientizar o leitor das diversas etapas e da multidiscipli-
naridade envolvidas na tarefa de planejamento e controle de missões de um VANT. 

Este artigo está organizado da seguinte forma: na seção 2 é apresentada a 
formulação do problema, na seção 3 é descrito o modelo não-linear da aeronave 
e sua linearização. Na seção 4 foi especificado o controlador da malha de esta-
bilização, na seção 5 foi especificado o controlador da malha de guiamento e na 
seção 6 foram abordados os algoritmos de geração de trajetórias retilínea e circu-
lar e em seguida, na seção 7, foi gerado o sistema híbrido resultante do conjunto 
de trajetórias e foram realizadas simulações. Porém, na seção 8 encontram-se as 
conclusões deste trabalho, bem como as contribuições e propostas para trabalhos 
futuros. 

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA
Seleciona-se uma aeronave de asas fixas pois as aplicações militares reque-

rem alta velocidade a frente, grande raio operacional e baixa assinatura acústica. 
Além disso, os aviões podem ser projetados de forma a se comportarem de forma 
inerentemente estável e são, portanto, comparati vamente fáceis de pilotar a partir 
de uma estação de controle em terra. A aeronave escolhida foi o Cessna Skylane 
182, devido à disponibilidade de uma plataforma de testes no Centro Tecnológico 
do Exército (CTEx) (Pereira e Neves, 2007; Jensen e Pedersen, 2005). 
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As malhas de controle interna e externa a serem utilizadas neste trabalho en-
contram-se repre sentadas na Figura 1. A aeronave fornece as variáveis atualizadas 
aos sensores. Estas são enviadas ao bloco navegação responsável por fornecer 
a posição, altitude e velocidades angulares e lineares da aeronave, em relação 
a um sistema de coordenadas de referência. Estas informações são repassa das 
aos blocos guiamento, estabilização e geração de trajetória. A estabilização está 
relacionada à técnica de controle da atitude da aeronave em torno do seu centro 
de massa. O guiamento é responsável por dar o rumo da aeronave. A geração de 
trajetória tem a função de processar os dados produzidos pelo sistema de nave-
gação e compará-los com os dados da aeronave, gerando os sinais de erros cor-
respondentes e transformando-os em comandos de direção desejados. Esta malha 
interna realimenta a malha externa, controle da missão, responsável por gerar a 
trajetória a ser  seguida pela aeronave.

Figura 1. Malhas de Controle.

O enfoque deste trabalho se dará no modo altero-direcional da modelagem da 
aeronave escolhida, sob as hipóteses de um desacoplamento instantâneo das di-
nâmicas dos modos látero¬direcional e longitudinal, para pequenas perturbações, 
e de um efetivo controle para estabilização e guiamento longitudinal.

MODELAGEM 
O modelo aerodinâmico não-linear da aeronave utilizado foi extraído de Blake-

lock (1991). Versões com diferentes configurações podem ser encontradas em Nel-
son (1989), Stevens e Lewis (1992) e Jensen e Pedersen (2005). Os parâmetros 
para a aeronave Cessna foram extraídos de Roskam (2001). Não se apresentam 
as equações completas do modelo neste artigo, apenas faz-se menção `as princi-
pais variáveis. O modelo completo apresenta as seguintes variáveis de estado: 

      (1)

em que (vide Figuras 2a, 2b, 2c e 2d (Nelson, 1989)): 
VT : velocidade da aeronave; 
•	 α: ângulo de ataque; 
•	 β: ângulo de derrapagem; 
•	 φ,	θ e ψ: ângulos de rolagem, arfagem e guinada, respectivamente; 
•	 p,	q e r: velocidades angulares de rolagem, arfagem e guinada, respecti-

vamente; e
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•	 x,	y	e	z: coordenadas da posição da aeronave no sistema de coordenadas 
de navegação  (Pamadi, 1998).

As variáveis de entrada são: 

        (2)

em que (vide Figura 2 (Roskam, 1979):
• η fração do empuxo máximo (T/TM); 
•	 δe deflexão do profundor (elevator); 
•	 δa deflexão dos ailerons e
•	 δr deflexão do leme (rudder). 

As equações dinâmicas que descrevem a aeronave precisam ser lineariza-
das a fim de permitir a aplicação de determinadas técnicas de controle linear. De 
acordo com Stevens e Lewis (1992), equações não-lineares implícitas do modelo 
podem ser escritas como:

        

          (3)

que são obtidas a partir de três equações de forças (VT ,α,β) (Stevens e Lewis, 
1992), três equações de momento (p, q, r) (Stevens e Lewis, 1992) e duas equações 
cinemáticas (ϕ,θ) (Stevens e Lewis, 1992). As equações das coordenadas locais 
(x,y,z) e a equação do ângulo de guinada  foram inseridas no modelo posterior-
mente por intermédio de integração, pelo fato de que suas variáveis não entram na 
composição das demais equações diferenciais do modelo (Stevens e Lewis, 1992).  

O vetor de estados reduzido correspondente àquele mostrado na   EQ. 1,   
desprezando-se as variáveis , x, y e z. A partir da hipótese de pequenas perturba-
ções na condição de estado estacionário (equilíbrio) , obtém-se um conjun-
to de equações de estado lineares com coeficientes constantes. Expandem-se as 
equações de estado não-lineares (EQ. 3) em séries de Taylor em torno do ponto de 
equilíbrio  e mantém-se somente os termos de primeira ordem.



7 4o Trimestre de 2011 – 

  

Figura 2: Ângulos e Entradas da aeronave

A linearização é uma técnica de aproximação do sistema em torno de um ponto 
de operação. Esta só pode levar à predição do comportamento do sistema em uma vi-
zinhança deste ponto. Nenhum outro comportamento não-local, muito menos o com-
portamento global do sistema em todo o espaço de operação, podem ser preditos pelo 
modelo linearizado. Além disto, este ponto de operação deve ser um ponto de equilíbrio.  
De acordo com Stevens e Lewis (1992) e Nelson (1989), as condições para o estado de 
equilíbrio (estado estacionário) para o caso especifico de vôo reto e nivelado são:

           (4)

Sendo assim, foram usadas as EQ. 3 para linearizar o siste-
ma em torno do ponto de operação, utilizando as condições da EQ. 4.  
     Primeiro foi suposto um ponto de equilíbrio em , o ângulo de tra-
jetória inicial , foi considerado zero (voo plano e nivelado), sabendo-se que, de acordo 
com Stevens e Lewis (1992):
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   (5)
 

No programa de cálculo numérico utilizado neste trabalho os valores de  e  
foram substituídos nas equações não-lineares  e observou-se quais equações 
diferenciais eram não- nulas, ou seja, apareciam dependências em relação às outras 
variáveis, e foram encontradas quatro equações e quatro incógnitas,  , em 
função de ,

Resolvendo este sistema foram encontrados os seguintes valores para o ponto de 
equilíbrio:

           (6)

Assim, percebe-se que as perturbações no estado, as derivadas do estado e 
os vetores de entrada devem satisfazer a:

           

                                   (7)

Cada termo da EQ. 7 é um produto escalar, portanto  é a diferencial total de 
f1 devida às perturbações simultâneas em todos os elementos do vetor de estados. Estas 
equações podem ser escritas na forma de equações de espaço de estado lineares implí-
citas da forma:

                                                        (8)

na qual, as letras minúsculas e em itálico, e  representam as perturbações nos va-
lores de equili±rio dos vetores de estado e de entrada. As matrizes dos coeficientes são:  

         

(9)
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em que o subscrito  indica que as matrizes são calculadas no pon-
to de operação. Estas matrizes são chamadas de matrizes Jacobianas.  
As matrizes de espaço de estados do modelo linearizado são então:  

O procedimento de linearização revela o desacoplamento instantâneo dos mo-
dos longitudinal e látero-direcional para pequenas perturbações em torno do ponto 
de operação. Por inspeção da matriz A8 verifica-se que as variáveis relacionadas 
ao modo longitudinal , nas 1a, 2a  5a e 8a colunas, não fazem parte da 
composição das equações do modo látero-direcional , nas 3a, 4a 6a e 7a 
colunas, e vice-versa. Por outro lado, por inspeção da matriz B8, as variáveis do 
modo longitudinal são influenciadas apenas pelas entradas η e δr, enquanto as va-
riáveis do modo látero-direcional são influenciadas apenas pelas entradas δa e δr.

Se, ao fato do desacoplamento instantâneo dos modos longitudinal e látero-di-
recional para pequenas perturbações em torno do ponto de operação, for somada a 
hipótese de um efetivo controle para estabilização de cada modo, pode-se tratar o 
problema de controle dos dois modos separadamente. Neste trabalho então, foi tra-
tado apenas o controle para estabilização e guiamento do modo látero-direcional. 

Evidenciando-se as matrizes de espaço de estados do modelo linear látero-
-direcional, em que as variáveis de estado são , têm-se as matrizes:

  

(10)

(12)

(11)

(13)
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Os autovalores de Ajat são: 

       (14)
 

Analisando-se  estes  autovalores e comparando-os com (Nelson, 1989), observa-
-se que λ1 corresponde ao modo de rolamento, λ23  correspondem ao modo de rolamen-
to holandês e λ4 indica o modo espiral, que caracterizam os movimentos da aeronave.  

MALHA DE ESTABILIZAÇÃO 

A Figura 3 apresenta a malha de estabilização. Esta malha visa controlar as 
variáveis  e de modo a seguirem os valores de referência . Por hipóte-
se, a entrada de referência do ângulo de deslize lateral é nulo (βd = O) e a entrada 
do ângulo de rolagem (ϕr) provém da malha de guiamento. Deseja-se uma referên-
cia nula para o ângulo de deslize lateral com o objetivo de minimizar a derrapagem 
da aeronave nas manobras realizadas no modo látero-direcional. 

São definidos dois atuadores para as deflexões do aile-
ron (δa) e do leme (δr), conforme ilustrado na Figura 3. Os atuado-
res têm por entrada os sinais de comando μa e μr, respectivamente para  
o aileron e leme. As dinâmicas dos atuadores são representadas por funções de 
transferência de primeira ordem com constante de tempo de O, 1 s e erro de estado 
estacionário nulo em regime permanente para entrada em degrau.

  
Figura 3: malha de estabilização

Para o controlador da malha de estabilização estabeleceu-se uma abordagem 
por realimentação de estados e observador, conforme ilustrado na Figura 4 (Ogata, 
2003). A matriz de ganhos Kp do controlador por realimentação de estados foi espe-
cificada segundo a técnica LQR (Linear Qnadratic Regulator). A matriz de ganhos do 
observador de ordem completa Ke foi especificada por alocação arbitrária de póios. 
Por fim, foram inseridos dois integradores no canal direto de realimentação dos 
erros de entrada em relação a ϕd e βd, a fim de anular o erro de estado estacionário 
para entradas do tipo degrau. Esta técnica é denominada de sistema servo do tipo 1 
e é empregada quando o sistema a controlar não possui integrador no canal direto 
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(Ogata, 2003). A matriz de ganhos do sistema servo foi especificada juntamente com 
a matriz de ganhos do controlador por realimentação de estados, Kp, empregando-
-se um sistema aumentado, conforme procedimento especificado em (Ogata, 2003).  
Na Figura 4, tem-se:

• A, B e C são as matrizes do modelo em espaço de estados da planta do 
modo látero-direcional acoplada aos modelos dos atuadores; 

•  é o vetor de estados; 

•  é o vetor de saídas; 

•  é o vetor de estados estimados; 

•  a integral dos erros em /3 e 4, respectiva-
mente; 

•  é o vetor de entradas para os atuadores; e, 

Figura 4: Controlador da malha de estabilização (LQR + observador de estados).

1. Máxima sobre-elevação para β : Mp< 5º; 
2. máxima sobre-elevação para ϕ: Mp< 5º; 
3 . tempo de acomodação para β : ts< 10s; 
4. tempo de acomodação para ϕ: ts < 10s e
5. erro de estado estacionário nulo. 

Estes requisitos foram arbitrados, tendo por base um comportamento gené-
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rico dos VANT. Na prática, devem ser oriundos do projeto do VANT, ou seja, do 
tipo de aplicação a qual este se destina. As especificações de desempenho em 
estabilidade podem depender, por exemplo, do tipo de carga que é utilizada, como 
estabilidade em apontar uma câmera para uma área etc.

Pode-se demonstrar que o par (A,B) é controlável e o par (A,C) é ob-
servável (Alves, 2010), o que viabiliza a abordagem de controle adotada.  
      As matrizes de ponderação para o cálculo das matrizes de ganho do controlador KC 
e do sistema servo KI foram ajustadas por tentativa e erro até que as especificações 
do comportamento fossem atingidas. As matrizes de ponderação encontradas foram  

  (15)

em que QC é a matriz de ponderação de estados, Rc é a matriz de ponde-
ração de entradas e díag(λ1...;;λn) denota uma matriz diagonal com elemen-
tos λ1...;;λn, na diagonal principal e com todos os outros elementos zerados.  
As matrizes de ganhos do controlador por realimentação de estados e do sistema 
servo calculadas são, respectivamente:

O esquema do observador está ilustrado na Figura 4. Observando que o pólo de 
maior valor absoluto do controlador LQR é -79,0803+34,8306i e que possui valor abso-
luto 86, 4110. Escolheram-se então os pólos do observador em aproximadamente três 
vezes este pólo, isto é, em -260. Desta forma, os pólos desejados do observador  foram:  

     (18) 

Sendo assim, a alocação arbitrária de póios, obteve-se a matriz de ganhos do 
observador:

     (19) 

(16)

(17)
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Para simulação do controlador, foi utilizado o modelo não-linear completo da 
aeronave Cessna, porém com as derivadas das variáveis do modo longitudinal   

 iguais a zero, tornando, desta forma, o voo somente no modo látero-
-direcional. Trabalha-se assim com a hipótese do desacoplamento instantâneo dos 
modos látero-direcional e longitudinal para pequenas perturbações somada à hipó-
tese da existência de um efetivo controlador para estabilização do modo longitudinal.  
     Para os saturadores, foram incluídos os valores encontrados no Flight Cear (Ol-
son, 2010) para o aileron e para o leme, que correspondem aos valores  

 –15° <  δa  <   20° e   – 16° < δr < 16°. 
O modelo não-linear foi então comparado com o mode-

lo linear do modo látero-direcional. Esta simulação foi realizada duran-
te 10 s, aplicando-se uma entrada degrau de 50° no ϕd  a partir de 1  
s. As entradas do modo longitudinal do modelo não-linear foram mantidas constan-
tes e iguais às do ponto de equilíbrio. 

O resultado desta simulação está ilustrado na Figura 5 e representa as va-
riáveis do modo láterodirecional, bem como as deflexões no aileron e no leme. 
Pode-se comprovar que as especificações foram atendidas. Como o objetivo deste 
trabalho é utilizar o modelo da aeronave somente para simulações e a malha só se 
destina a cumprir a estabilização, os requisitos de estabilidade propostos (máxima 
ultrapassagem, tempo de acomodação e erro de estado estacionário nulo) são sufi-
cientes. Com isso, constata-se que o controlador LQR associado ao observador de 
estados especificado se comportou de maneira satisfatória (erro entre os modelos 
linear e não-linear < 10%) nas variáveis do modo látero-direcional. 

Por fim, foi realizada uma série de simulações com o modelo não-linear 
submetido à malha de estabilização para confirmação do raio de curvatura má-
ximo, parâmetro fundamental para as estratégias de geração de trajetória. Po-
de-se comprovar que |ϕd|= 50º é o máximo ϕd para a não saturação das defle-
xões do aileron e do leme. Com base nas análises determinou-se que o raio  
13.

Figura 5: Variáveis do modo látero-clirecional oriuridas da malha de estabilização nos modelos  não-linear e linear.
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máximo de curvatura (Rr) 933,56 m para |ϕd|= 50º.

GUIAMENTO 

O controlador utilizado para a malha de guiarnento é um controlador do tipo 
proporcional (P). Este controlador foi escoffiido por ser o mais encontrado na maio-
ria dos artigos e livros consultados e por ser, de certa forma, simples de ser especi-
ficado. Ele transforma o erro do ângulo de guinada desejado em relação ao ângulo 
de guinada atual da aeronave no ângulo de rolagem a ser seguido pela aeronave. 

A planta para a malha de guiamento tem como entrada o ângulo de rolagem 
comandado para a malha de estabilização ϕd e, como saída, o ângulo de rumo da 
aeronave . Pode-se observar que substituindo os valores de  do ponto de 
equilíbrio na equação referente a , conclui-se que = , em que  é a velocidade 
angular de guiagem, obtida como saída da malha de estabiização, vide Figura 4. A 
entrada de referência do ângulo de deslize lateral é mantida nula, βd = 0º.                                                                    

Desta forma, a função de transferência para a malha de guiamento é obtida a 
partir das premissas acima é dada por:  

         (20)  
 

Os pólos e zeros da função  estão nas Tabelas 1 e 2, nas quais estão indicados 
a frequência natural ϖ0 e a razão de amortecimento  para os pólos e zeros complexos escri-
tos na forma –ϖ0 ±	 jϖ0 . Tem-se ainda que = 0,1459, isto quer dizer 
que para uma entrada degrau de ϕd = 1 rad, o  é uma rampa com inclinação 0,1459 rad/s.  

Tabela 1: Posições dos pálos de G(s).

Tabela 2: posições do zero de g  (s)
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O controlador da malha de guiamento foi especificado por análise do lu-
gar das raízes da função de transferência com entrada ϕd e saída (EQ. 20).  
 

As especificações de desempenho do controlador da malha de guiamento são:  

1. Não haver sobre-elevação em 

2. Tempo de acomodação de  em torno de 10 5;

3. Não saturar δa ou δr

 
Como visto na ϕd Seção 4, no controlador da malha de estabilização, a refe-

rência do ângulo de rolagem Çb de 50° (0, 8727 rad) é o limite aproximado para 
começar a saturação em e δa ou δr.

Por outro lado, a função  possui um pólo na origem, sendo desnecessário 
um controlador integral ou derivativo. Desta forma, como o controlador proporcional 
(Kp) está no canal após a saída do erro do ângulo de guinada  , tem-se 
que o valor máximo para Kp  é ϕdmáx=0,8727 ou 50º. 

Por tentativa e erro, chega-se então ao seguinte: fazendo Kp= 4, tem-se que o 
pólo dominante passa a ser s -0,986, por inspeção do lugar das raízes da função de 
transferência . Esse pólo corresponde a uma constante de tempo dominante 

 = 1,014 s e a um tempo de acomodação para a resposta ao degrau de apro-
ximadamente 5 s. Por outro lado, o erro máximo em  deve ser aproximadamente 
12,5° para este Kp . 

    Foi realizada uma simulação com o saturador para o sinal de erro em  
em ± 12,5°, a fim de não violar a restrição em ϕd e, consequentemente em δa ou 
δr. Esta simulação foi realizada para um degrau em d = 12,5° com um tempo de 
simulação de 10 s. O comportamento das variáveis do modo látero-direcional, as 
deflexões do aileron e do leme, o ângulo de guinada e a posição 2D do VANT estão 
representados na Figura 6. Confirma-se, portanto, pelas simulações com o modelo 
não-linear, que o controlador proporcional especificado atendeu aos requisitos da 
malha de guiamento, não houve máximo-sobresinal em , não houve saturação no 
δa ou no δr e para um de 12,5°(ideal) o tempo de acomodação não ultrapassou 10 s. 

 
GERAÇÃO DA TRAJETÓRIA 

A lei de controle do modo látero-direcional do VANT é feita de modo que o ângulo 
entre o rumo ( ) da aeronave e o rumo desejado ( d) seja zero. São definidos dois 
algoritmos para geração da trajetória, retilínea e circular, conforme o proposto em 
(Pappas et al., 2004). O rumo desejado é calculado conforme indicado na Figura 7.  
      Na Figura 7a,  é o vetor posição do ponto de passagem anterior,  é o vetor 
posição do ponto de passagem destino e  é  o vetor da posição atual da aeronave. 
É importante ressaltar que apesar das coordenadas dos referidos pontos perten-
cerem ao , para o modo de controle láterodirecional, será considerado apenas o 
plano XY paralelo ao plano da Terra (sistema de coordenadas  de navegação).
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Figura	6:	Variáveis	do	modo	látero-direcional,	deflexões	do	aileron	e	do	leme,	ângulo	de	guinada	e	posição	
2D do VANT oriundos da malha de guiamento para çb = 12,5° de navegação.

O ângulo de rumo desejado é definido pelas coordenadas do vetor da seguin-
te forma:

Em uma:
• ;
•  é o vetor que liga a aeronave ao destino;
•  é o vetor que liga o ponto  ao ponto ;
•  é o vetor unitário ;
• ;

Figura 7: a)Modelo da trajetoria Retilnea b)Modelo da trajetoria circular.

•	 χtrack e o comprimento da projeção do vetor   na direção ; e;
•	 Kr é o parâmetro de convergência de rastreio, que deve ser compatível 

com o valor do raio de curvatura máximo do veculo, Rr = 933,56 m, deter-
minado no final da Seção 4. Dessa forma escolheu-se Kr = 1000 m.
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A seguir, apresenta-se o cálculo do erro do ângulo de guinada e para alimen-
tar o controlador proporcional da malha de guiamento. Seja ’a a normalização do 
ângulo de rumo atual da aeronave a para o intervalo de  define-se o erro no 
rumo pela diferença e= d – ’a , também devendo ser normalizado de  a  ir. 
O erro  e alimenta então o controlador da malha de guiamento. 

O fim de uma etapa de trajet6ria retilínea é marca-
do quando o veículo atinge o semiplano perpendicular a ps indica-
do na região hachurada na Figura 7a, dado pela configuração: χtrack< 0.  
A trajetória circular é dada pela Figura 7b em que:

•  é o ponto a ser sobrevoado;
•  é a posição atual de VANT;

•  o vetor unitário na direção radial;
•  o vetor unitário na direção radial;
•  ’a  é o rumo atual da aeronave;
•  ’next  é próximo rumo a ser seguido e
•  ’next  é próximo rumo a ser seguido e
•  Tobs é o tempo de observação.

Para o cálculo do rumo desejado na trajetória circular, aplica-se o algoritmo de gera-
ção de trajetória retilínea com , em que  é o parâmetro de convergência 
e  

A condição de parada é que o tempo de sobrevoo seja maior ou igual ao tem-
po de observação e quando ocorre o alinhamento com o próximo trecho, ou seja:  
t e O. 

       (22) 

CONTROLE DA MISSÃO 

A modelagem da Missão foi realizada na forma de um Sistema Dinâmico Hí-
brido (Goebel et al., 2009), o qual está ilustrado na Figura 8. Na Figura 8 existe o 
bloco da Dinâmica	Contïnua	Chaveada, no qual se encontram os comandos para 
cada etapa da missão, representados pelos blocos da geração de trajetória. Há 
uma chave, a qual é ativada sucessivamente mediante um comando da Dinâmica 
Discreta, em que é realizada a Seleção do Modo. Dentro do bloco da Dinâmica	
Contïnua	Chaveada existe o bloco da Malha de Guiamento, onde estão os blocos 
completos do modo láterodirecional, estabilização e guiamento. O bloco de Detec-
ção de Eventos representa os eventos de fim de etapa, responsáveis pelas tran-
sições entre os estados no bloco da Dinâmica	Discreta. Por fim, o bloco Dinâmica	
Discreta contém uma máquina de estados, onde se encontram as etapas da mis-
são. Supõe-se que o sistema híbrido permaneça estável ante aos chaveamentos 
e que não ocorram comportamentos espúrios do tipo Zeno (Goebel et al., 2009).  
Foi realizada uma simulação de uma missão completa conforme a descrição a seguir:  
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• Etapa 1: Trajetória retilínea do ponto (Om, Om) até o ponto (9.000m, 9.000m), 

• Etapa 2: Trajetória circular ao redor do ponto (10.000m, 10.000m) por 180 s 
no sentido horário, com rumo final de 450.

• Etapa 3: Trajetória retilínea do ponto (10.000m, 10.000m) até o ponto 
(19.000m, -1.000m), 

• Etapa 4: Trajetória circular ao redor do ponto (20.000m, Om) por 180 s no 
sentido antihorário, com rumo final de -135°, 

• Etapa 5: Trajetória retilínea do ponto (20.000m, Om) até o ponto (10.000m, 
-10.000m), 

•Etapa 6: Trajetória retilínea do ponto (1O.000m, -1O.000m) até o ponto 
(1O.000m, Om), 

• Etapa 7: Trajetória retilínea do ponto (tO.000m, Om) até o ponto (Om, Om). 

                                             Figura 8: Sistema Híbrido.  

A trajetória do VANT para o modelo não-linear está ilustrada na Figura 9. É 
notório verificar o funcionamento dos algoritmos de geração de trajetória de acordo 
com o especificado, a estabilidade frente aos chaveamentos e a não violação das 
restrições das superfícies de controle e ângulos.
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Figura 9: Ângulos de rolagem, de guinada e trajetória do VANT para o modelo não-linear

CONCLUSÕES

Este trabalho teve como principal contribuição a integração da modelagem com 
o controle de uma aeronave de asas fixas (Cessua Skylane 182) na simulação de uma 
missão usando sistemas dinâmicos híbridos. A principal finalidade é a posterior apli-
cação no Planejamento e Controle de Missões. Neste trabalho foi utilizado somente o 
modo látero-direcional, considerando que há um efetivo controle no modo longitudinal.  
     As limitações deste trabalho foram no sentido da não abordagem do con-
trole do modo longitudinal. Pode-se inferir também a não modelagem da in-
fluência do vento e do consumo de combustível, necessárias para a par-
te externa de caracterização do contexto operacional de uma missão.  
Como perspectivas para trabalhos futuros sugere-se, num primeiro momento, a 
especificação e validação do controlador para a estabilização e o guiamento 
longitudinal, seguida da avaliação conjunta do desempenho dos controladores 
para os modos látero-direcional e longitudinal. Num segundo momento, sugere-
-se a validação do modelo em simuladores de voo, como o Flight Cear (Olson, 
2010) ou na plataforma experimental existente no CTEx (Pereira e Neves, 2007).  
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ENVELHECIMENTO DAS FIBRAS DE ARAMIDA 
UTILIZADA EM COLETES BALÍSTICOS NÍVEL – III

ABSTRACT

Personal body armors is an apparatus designed to ballistic protection of the 
front and the back of the thorax, upper abdomen and the back through a vest con-
sisting of ballistic resistant materials, usually enclosed in a nonremovable cover. 
Typically, the ballistic panels are produced with fibers of: aramid, polyethylene and 
high strength polymers. The ballistic protection is established considering the bul-
let characteristics: the composition, shape, mass, and caliber. In addition, during 
the vest design phase, the angle of incidence and impact velocity of the projectile 
should be oversee. Ordinarily, the type IIIA armor is suitable for routine wear, ho-
wever, weather conditions, ultraviolet radiation,  and sweat may reduce the panels 
performance. Therefore, the present study aims to verify the degradation of fibers 
employed in 7 years old personal body armors type IIIA  by  using infrared spectros-
copy, scanning electronic microscopy and thermal analysis.

Keywords: aramid, degradation, personal body armors and FTIR  

RESUMO

O Colete de Proteção Balística, nível de proteção IIIA, é um aparato destina-
do a fornecer proteção a área frontal, dorsal, e lateral do combatente por meio de 
painéis balísticos, placas balísticas e uma capa em tecido resistente destinada a 
acomodar os painéis e as placas. Tipicamente, os painéis balísticos são confeccio-
nados com fibras de aramida, polietileno e polímeros de alta resistência. A proteção 
balística é estabelecida   considerando as características do projétil: a composi-
ção, a forma, a massa, e o calibre. Ademais, durante a fase de design do colete, 
o ângulo de incidência e a velocidade de impacto do projétil devem ser previstos. 
Frequentemente, a blindagem tipo IIIA é apropriada para o desgaste de rotina, no 
entanto, as condições climáticas, a radiação ultravioleta, a umidade e o suor podem 
reduzir o desempenho dos painéis. Assim, o presente estudo tem como objetivo 
verificar a degradação morfológica das fibras empregadas em coletes tipo IIIA de 7 
anos de idade utilizando espectroscopia de infravermelho, microscopia eletrônica 
de varredura e análise térmica.

Palavras-chave: aramida, degradação, colete de proteção balística e FTIR
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INTRODUÇÃO

O colete de proteção balística ou colete à prova de balas é um aparato desti-
nado a oferecer proteção a área frontal, dorsal, e lateral do combatente utilizando 
painéis balísticos, placas balísticas e uma capa em tecido resistente (Norma Exér-
cito Brasileiro). Os materiais que constituem os painéis balístico determinam o nível 
de proteção do colete. Estes são planejados conforme a ameaça balística que de-
vem suportar considerando, entre outras coisas, a composição, a forma, o calibre, 
a massa, o ângulo de incidência e a velocidade de impacto dos projéteis. Para o 
Exército Brasileiro, diversas normas regulam a: avaliação técnica, fabricação, aqui-
sição, importação e destruição dos coletes balísticos empregados pelo combaten-
te. Essas normas especificam os requisitos técnicos e detalham a metodologia dos 
ensaios de verificação da resistência do colete quanto a penetração de projéteis de 
armamentos leves.

Tipicamente, as placas balísticas dos coletes utilizados são produzidas com 
fibras de aramida ou fibras de polietileno de ultra alto peso molecular - PEUAPM. A 
aramida é uma fibra sintética baseada em uma poliamida de cadeia longa com pelo 
menos 85% das amidas ligadas a 2 anéis aromáticos. A orientação das cadeias e 
as ligações químicas secundárias produz um material muito resistente e leve que 
encontra emprego em diversas aplicações: pastilha de freio, tecidos para proteção 
em altas temperaturas, substituição de asbestos, cabos e cordas, tecidos para pro-
teção balística, etc. Apesar das propriedades notáveis, os compostos de aramida 
estão sujeitos a degradação devido a ação química, luz ultravioleta e umidade. 
Assim, o envelhecimento dos coletes balísticos deve ser considerado durante o pla-
nejamento do seu ciclo de aquisição. Contudo, não existem estudos e/ou pareceres 
técnicos de domínio público que atestem e caracterizem o final da vida do material. 

No presente trabalho, tem-se por objetivo verificar o estado de degradação da 
fibra de aramida dos Colete de Proteção à Prova de Bala tipo IIIA utilizados pelo 
Exército Brasileiro.

EXPERIMENTAL

Os coletes estudados foram recolhidos no 1º Depósito de Suprimentos do 
Comando Militar do Leste – Rio de Janeiro. Estes foram separado nas suas partes 
diversas: capa, forro e placas balísticas. No caso dos coletes estudados, a placa 
balística anterior constituía-se de uma placa rígida de PEUAPM. A placa posterior 
constituía-se, entretanto, de um compósito de aramida formado por prepregs da 
fibra. O forro que revestia as placas balísticas foi produzido por lâminas flexíveis de 
PEUAPM e lâminas de polibenzoxazolos. Finalmente, o revestimento externo do 
colete, a capa, era formado por um tecido de poliamida sintética. Como os materiais 
mais suscetível a degradação são as fibras de aramida presente nos forros dos 
coletes, o estudo foi direcionando à este material. 
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Microscopia Eletrônica de Varredura: 
A superfície das amostras foi investigada por microscopia eletrônica de varredura 
sem recobrimento das amostras. Os experimentos foram realizados em um 
equipamento Zeiss, modelo EVO-10.

Ensaio Termogravimétrico: 
A termogravimetria foi realizada em uma termobalança modelo TGA 50H da 

Shimadzu em atmosfera de nitrogênio com vazão de 50 mL min-1. Foram utilizados 
pequenos pedaços dos filmes com cerca de 7 mg. O aquecimento foi efetuado a 
uma razão de 5oC min-1 a partir da temperatura ambiente até 700oC.

Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier
As análises por espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) foram realizadas em um espectrofotômetro NICOLET, modelo 6700. Os es-
pectros dos filmes foram obtidos utilizando pastilhas de KBr. Todos os espectros 
foram obtidos em atmosfera de nitrogênio, a partir de 128 varreduras com uma 
resolução de 4 cm-1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1- Ilustra o aspecto visual do colete de proteção balística estudados.

Foi observado que a integridade física dos coletes estudados não comprome-
teu-se devido a degradação da capa ou das costuras que possuíam aspecto visual 
razoável. Entretanto, as placas balísticas e o forro, responsáveis pela proteção 
balística do colete, estavam em estado precário de conservação. O exame visual 
evidenciou que as placas balísticas anteriores apresentaram acentuada delamina-
ção ou descolagem. Delaminações ou descolagens são ocorrências indesejáveis 
em materiais compósitos (Mallick, 1997), uma vez que atuam como elementos mo-
dificadores das propriedades originais do sistema como um todo. A microscopia 
eletrônica de varredura foi utilizada para avaliar superfície do filamento da fibra de 
aramida dos coletes em estudo. Para efeito comparativo, um filamento de material 
não degradado foi utilizado como referência. A Fig. 2a refere-se a um conjunto de 
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filamentos de uma amostra de referência, com fibrilas unidas e alinhadas. A Fig. 
2b ilustra um conjunto filamentos de aramida obtidos do material degradado em   
estudo. É possível observar, na Fig. 2b, fibras com diversas fibrilas soltas e emara-
nhadas, o que provavelmente é consequência do processo de envelhecimento do 
material.  

Figura 2 – Micrografias das fibras de aramida: (a) amostra de referência, (b) feixe pertencente aos coletes 
estudados

Pode-se verificar nos espectros da Fig. 3 as bandas características dos com-
postos da fibra de aramida.

Figura 3 – Análise de FTIR do fio de aramida degradado

Entretanto, sinais de degradação são visíveis no espectro. A diminuição do 
pico típico dos compostos de PPTA em ~3322 cm-1, amida A (N-H ligado por inte-
ração de hidrogênio quando C=O e NH are em configuração trans), sugere a pre-
sença de umidade (Chatzi, 1986; Xiaoyan, 2011; Chin, 2009). A banda larga entre 
3600cm-1 e 3000 cm-1 sugere acoplamento da banda da amida  com a banda da 
água absorvida e fracamente ligada. Contudo, o acoplamento da banda também 
pode ser consequência da técnica utilizada para preparação da amostra. Para tra-
balhos futuros, pode ser necessário minimizar e padronizar a utilização de KBr. O 
aumento da intensidade do pico da amida I (Chatzi, 1986; Xiaoyan, 2011; Chin, 
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2009), 1640 cm-1, e seu deslocamento para comprimento de onda inferiores pode 
ser o resultado da interrupção das interações de hidrogênio entre o grupamento CO 
e NH promovido pela cissão das cadeias e a oxidação pela radiação UV (Chatzi, 
1986; Xiaoyan, 2011; Chin, 2009). A radiação UV também é responsável pelo au-
mento da intensidade do pico de amida II, 1540 cm-1, e amida III, 1319 cm-1, devido 
a quebra das ligações C-N (Chatzi, 1986; Xiaoyan, 2011; Chin, 2009). O pico pre-
sente em 1420 cm-1 evidência a hidrólise da cadeia principal de amida para amina 
e ácido carboxílico (Zhang, 2006). 

A Fig. 4 apresenta a curva termogravimétrica do material estudado. Conside-
rando eventos térmicos de decomposição (temperatura inicial, a metade da tempe-
ratura de decomposição, e a temperatura final) observados na Fig. 3 e utilizando 
dados de literatura, verifica-se redução da temperatura inicial de decomposição em 
mais de 50oC (Cai, 2010), sugerindo que esta amostra é termicamente mais instá-
vel que a amostra de referência. A Tab. 1 mostra os resultados obtidos na literatura 
(Chin, 2009).

Figura 4: Termogramas das amostras de aramida dos coletes estudados.

Tabela 1 – Temperaturas características de fibras de alto desempenho (Chin, 2009)

Temperatura (oC) Kevlar® 49 Kevlar 129® Nomex®

Temperatura inicial 548,1 542,4 423,7

Metade da temperatura de decomposição 592,7 598,6 632,24

Temperatura final 643,7 660,4 784,2

A diminuição da estabilidade térmica observada na Figura. 4 pode ser efeito 
direto da degradação estrutural da fibra discutidos e apontados nas análises de 
FTIR. Os processos químicos que promovem a cissão de ligações e a interrupção 
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de interações químicas diminuem a estabilidade da cadeia diminuindo o valor da 
temperatura inicial de decomposição.

CONCLUSÕES 

Conclui-se que as fibras poliméricas das placas balísticas dos coletes de pro-
teção, nível de proteção IIIA, apresentam evidência de degradação química após 
7 anos de uso. A constatação de quebra e oxidação das ligações sugere o com-
prometimento das propriedades balísticas. Porque a proteção balística oferecida 
pelos coletes é planejada por meio das propriedades mecânicas e morfológicas dos 
materiais que compõe os coletes, os equipamentos com mais de 7 anos de uso são 
inadequados para operações em condições reais.
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ABSTRACT 

The most commonly used techniques to obtain dynamical similarity rela-
tionships between a prototype (full-scale) system and its scaled model are the di-
mensional analysis and the characteristic equation methods. The former is wide-
ly employed in the similarity studies applied to vehicle dynamics appearing in the 
specialized literature and allows obtaining, without a detailed knowledge about the 
system, a minimal but not unique set of dimensionless Π parameters. In spite of be-
coming a paradigm in vehicle dynamic similitude, this method leads to different sets 
of parameters and is strongly dependent on the designer experience, demanding a 
trial-and-error procedure to obtain a set of Π parameters having physical meanin-
gs. This paper shows a jointly application of both methods for obtaining similarity 
in vehicle dynamics. A parameterization normally employed in fluid mechanics is 
carried out on the governing differential equation of a half-car system, naturally lea-
ding to dimensionless Π parameters. The approach is systematic, hence easy to be 
applied to more complex vehicle vertical dynamic models involving more complica-
ted and numerous equations. Numerical simulation results show that the prototype 
dynamical behavior can be accurately predicted from resulting scaled models, by 
using the obtained dimensionless governing differential equation.

Keywords: similarity, vehicle dynamics, mathematical modeling, characteristic 
equation method, scaled model.

RESUMO

As técnicas mais utilizadas para obter relações de similaridade dinâmica entre 
um sistema protótipo e seu modelo reduzido são os métodos da equação caracte-
rística e da análise dimensional. O primeiro é amplamente utilizado nos estudos de 
similaridade aplicada à dinâmica de veículos que aparecem na literatura e permi-
te obter, sem conhecimento detalhado do sistema, um conjunto mínimo, mas não 
único de parâmetros Π adimensionais. A despeito de ter se tornado um paradigma 
nessa área, o método conduz a diferentes conjuntos de parâmetros e é fortemente 
dependente da experiência do projetista, exigindo um processo de tentativa/erro 
para se obter um conjunto de parâmetros Π com significados físicos. Este artigo 
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mostra uma aplicação conjunta dos dois métodos para a obtenção da similaridade 
dinâmica de veículos. Uma parametrização normalmente empregada em mecânica 
dos fluidos é feita na equação diferencial de governo de um sistema do tipo meio 
carro, obtendo-se naturalmente parâmetros Π adimensionais. A abordagem é sis-
temática, portanto fácil de ser aplicada em modelos mais complexos de dinâmica 
vertical de veículos envolvendo equações mais complicadas e numerosas. Resul-
tados numéricos mostram que o comportamento dinâmico do protótipo pode ser 
previsto com precisão a partir de modelos reduzidos, usando a equação diferencial 
adimensional de governo obtida.

Palavras-chave: similaridade, dinâmica de veículos, modelagem, método da 
equação característica, modelo em escala.

INTRODUÇÃO

Tradicionalmente, a indústria automobilística tem se valido de estudos da di-
nâmica de veículos validados por meio de testes em protótipos de tamanho real. 
A larga escala de fabricação garante que os elevados custos dessa metodologia 
sejam diluídos pelas grandes quantidades de unidades comercializadas. Recen-
temente, porém, aspectos ligados à segurança e facilidade de locais apropriados 
para os testes, aliados ao menor custo, têm direcionado esforços para o uso da pre-
dição do comportamento dinâmico de veículos por meio do uso de modelos em es-
cala reduzida, principalmente na indústria de defesa, cuja produção é muito menor. 

Essa aplicação industrial despertou, nos últimos anos, o interesse pela aplica-
ção da teoria da similaridade ao estudo da dinâmica de veículos. Alleyne e Brennan 
descreveram o Illinois Roadway Simulator (IRS), que consiste em um equipamento 
de teste de veículo em escala reduzida usado para estudos de dinâmica e contro-
le de protótipos ou veículos em escala real (Alleyne & Brennan, 1999; Brennan & 
Alleyne, 2000). Em 2001, os mesmos autores apresentaram as vantagens do uso 
desses equipamentos e veículos em escala reduzida para validar resultados de 
simulações computacionais da dinâmica e controle de plataformas em escala real 
(Alleyne & Brennan, 2001). No mesmo ano, um modelo adimensional e considera-
ções sobre o projeto de um sistema de suspensão pneumático foram discutidos por 
Quaglia e Sorli (2001). Um estudo mais recente (Patil et al, 2003) descreveu o pro-
jeto, a simulação, a implementação e o teste de regulação de patinagem de rodas 
em sistemas de frenagem antibloqueio em um veículo em escala reduzida. Uma 
descrição de como modelos em escala podem ser usados para facilitar o processo 
de prototipagem de sistemas de controle de veículos foi reportada por Longoria et al 
(2004). No mesmo ano, Brennan (2004) estendeu conceitos prévios sobre modelos 
dimensionais do comportamento de veículos em escala para determinar condições 
de similaridade em rolagem e arfagem e Polley e Alleyne (2004) apresentaram uma 
descrição da análise dimensional de pneus de veículos em escala. O Teorema Π de 
Buckingham (Buckingham, 1914) foi aplicado por Verma et al (2008) no desenvol-
vimento de um veículo em escala dinamicamente similar a um veículo sobre rodas 
de tamanho real, multiuso e de alta mobilidade. Witaya et al (2009) descreveram o 
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desenvolvimento de um veículo em escala para simulação de interação dinâmica 
em ambiente em escala com operador.

De acordo com Young (1971), existem dois métodos comumente utilizados 
para o estabelecimento de relações de similaridade entre um protótipo e um mode-
lo em escala. O primeiro é baseado em análise dimensional e o segundo na análise 
da equação característica. Apesar de amplamente citados nas referências descri-
tas acima, aspectos relativos à obtenção da similaridade dinâmica entre sistemas 
pela semelhança das suas equações diferenciais de governo (segundo método) 
são pouco explorados. Entres os exemplos do uso da modelagem específica para 
o estudo da dinâmica de veículos, podem ser citados Alleyne (1997) e Shen et al 
(2007). Observa-se, no entanto, que os pesquisadores da área de dinâmica de 
veículos privilegiam o método da análise dimensional e, quando focalizam a mode-
lagem específica, o fazem de forma estanque, conforme destacou Brennan (2004). 
Neste trabalho, os dois métodos para o estabelecimento da similaridade completa 
da dinâmica vertical de veículos, entre um dado protótipo e um modelo em escala, 
são considerados em um enfoque conjunto em que, de uma forma sistemática, 
determinam-se os parâmetros Π a partir da adimensionalização das equações dife-
renciais de governo do sistema e faz-se uma análise das condições necessárias à 
similaridade das excitações de base. 

A sequência normalmente utilizada para obtenção dos parâmetros Π adimen-
sionais pelo método da análise dimensional é a seguinte (Kittirungsi, 2008): 

i. identificação das equações diferenciais de governo do sistema de interesse;
ii. identificação das variáveis e parâmetros que aparecem nas equações de 

governo e identificação das suas unidades fundamentais;
iii. identificação da fórmula dimensional associada a cada variável;
iv. determinação do número de parâmetros Π adimensionais;
v. derivação dos parâmetros Π.
Neste artigo, propõe-se adotar a seguinte sequência para a obtenção dos 

parâmetros Π adimensionais:
i. identificação das equações diferenciais de governo do sistema de interesse;
ii. adimensionalização (parametrização) das equações diferenciais de governo 

por meio do cálculo de coeficientes adimensionais;
iii. definição dos parâmetros Π adimensionais como sendo os coeficientes da 

equação diferencial de governo adimensional obtida.
A sequência proposta para obtenção dos parâmetros Π adimensionais conduz 

a um conjunto não mínimo de parâmetros Π. Contudo, o conjunto obtido assegura 
a similaridade dinâmica completa no espaço adimensional. Esse método é ilustrado 
pela sua aplicação direta em um sistema do tipo meio carro assimétrico com dois 
graus de liberdade.

MODELO DE 1/2 CARRO

Este estudo se desenvolve pela aplicação da metodologia proposta ao mode-
lo de meio carro representado esquematicamente na Figura 1. Considera-se o mo-
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vimento de salto ou cavalgada (bounce), que é a oscilação ao longo do eixo vertical 
quando o veículo passa por uma oscilação do terreno, associado ao movimento de 
arfagem (pitch), que é a rotação em torno do eixo transversal ao plano da Figura 1.

Figura 1 – Meio carro assimétrico.

A equação diferencial de movimento que rege o grau de liberdade de desloca-
mento vertical do sistema em estudo, assumindo que a massa parte da posição de 
equilíbrio estático (origem do referencial z coincidente com a posição de equilíbrio 
estático), é dada pela Equação (1). 
 

Agrupando os termos em dz/dt,	dθ/dt,	z	e	θ, obtém-se:

A equação diferencial de movimento que rege o grau de liberdade de rotação 
do sistema é dada por:

Agrupando os termos em dz/dt,	dθ/dt,	z	e	θ, reescreve-se:
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EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DE MOVIMENTO NA FORMA ADIMENSIONAL

Para obter as equações diferenciais na forma adimensional, primeiramente 
parametrizam-se o tempo t e os estados representados pelo deslocamento vertical 
z, pela velocidade vertical dz/dt, pelo deslocamento angular em arfagem θ e pela 
velocidade angular em arfagem dθ/dt, necessários para a determinação das condi-
ções iniciais das equações diferenciais no domínio adimensional. Estabelecem-se, 
assim, as relações entre essas grandezas nos espaços dimensional e adimensio-
nal.

As constantes de rigidez e de amortecimento equivalentes do sistema são 
dadas por:

         (5)

         (6)

Para a parametrização da coordenada z, dada em metros, que se refere ao 
grau de liberdade de deslocamento vertical, utiliza-se a variável zeq dada pela Equa-
ção (7), que é o deslocamento da massa do sistema em metros até a posição de 
equilíbrio estático. Desse modo, a variável deslocamento da massa no domínio 
adimensional, z*, é dada pela Equação (8). Como o ângulo de arfagem é dado em 
radianos, ou seja, é já uma grandeza adimensional, o deslocamento angular adi-
mensional é tomado como o próprio ângulo. Assim sendo, a relação entre o deslo-
camento angular no domínio dimensional e adimensional é dada pela Equação (9).

 
         (7)

         (8)

                       (9)

Para a parametrização do tempo t, dado em segundos, define-se um valor de 
tempo τ, também em segundos, dado pela Equação (10), e estabelece-se a para-
metrização do tempo no domínio adimensional t* pela divisão do tempo t por τ:

         (10)

          (11)

θ* = θ
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Para a parametrização da velocidade, utilizam-se as variáveis zeq e τ definidas 
em (7) e (10), respectivamente, que definem uma velocidade veq, em m/s, dada pela 
Equação (12). A parametrização da velocidade é, então, determinada pela Equação 
(13).

           (12)

         (13)

Considerando as parametrizações expressas nas Equações (8) e (11), obtém-
-se as relações entre diferenciais e variáveis no domínio dimensional e adimensio-
nal, conforme as Equações (14) a (20).

           
(17)

(18)

(19)

(20)
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Substituindo-se as relações dadas pelas Equações (14) a (20) na Equação 
(2), chega-se à forma da equação diferencial de movimento vertical (bounce) do 
sistema:

Embora as variáveis z* e t* sejam adimensionais, a Equação (21) tem dimen-
são de força por conta dos coeficientes das variáveis e de suas diferenciais. Com 
o objetivo de tornar essa equação adimensional, divide-se a equação pelo produto 
m.g, o que faz com que ela tome a forma adimensional apresentada na Equação 
(22).

Dividindo-se a Equação (22) pelo coeficiente do seu primeiro termo, obtém-se 
uma forma adimensional mais compacta para a equação do movimento em bounce:

O objetivo, agora, é a adimensionalização da Equação (4), que rege o movi-
mento relativo ao grau de liberdade em arfagem. Considerando as parametrizações 
expressas nas Equações (8) e (11), obtém-se as relações entre diferenciais e vari-
áveis no domínio dimensional e adimensional, conforme as Equações (24) a (26):

Substituindo as relações dadas pelas Equações (14) a (20) e (24) a (26) na 
Equação (4), chega-se à seguinte forma da equação diferencial de movimento em 
arfagem:
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Utilizando-se a relação entre o momento de inércia polar para o movimento 
de arfagem, Ip, e o valor do produto m.L2, e dividindo-se a equação resultante pelo 
coeficiente do seu primeiro termo, chega-se a uma forma mais compacta da equa-
ção adimensional de movimento em arfagem apresentada na Equação (28). Nessa 
equação, cte1 vale 17/192 e L1 é o comprimento do veículo.

          

DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS Π ADIMENSIONAIS

Os parâmetros Π adimensionais garantem a similaridade dinâmica completa 
dos sistemas em tamanho real (protótipo) e em tamanho reduzido (modelo em es-
cala). Eles são definidos, para o sistema em análise, como sendo os coeficientes 
adimensionais das Equações (23) e (28):
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Para modelos mais complexos, aos parâmetros Π definidos seguindo o pro-
cedimento proposto também assumem formas mais complexas. Embora se possa 
chegar a parâmetros Π com expressões mais simples por meio do procedimento 
que envolve o uso da matriz dimensional, esses parâmetros de forma mais comple-
xa garantem seguramente a similaridade dinâmica completa, o que seria mais difícil 
de se obter pelo método da análise dimensional.

Os parâmetros Π assim definidos garantem a similaridade dinâmica completa 
dos sistemas (protótipo e modelo em escala), contanto que as condições iniciais 
adimensionais e as formas das excitações de base adimensionais sejam corres-
pondentes para ambos os sistemas. Estas condições compõem o conjunto de re-
quisitos necessários para se garantir a similaridade dinâmica dos sistemas.

SIMULAÇÕES E RESULTADOS

Os parâmetros do modelo em escala são dados na Tabela 1 e as condições 
iniciais são dadas por z0m = -0,01 m, dz0m/dt = 0 m/s, θ0m = 0 rad e dθ0m/dt = 0 rad/s. 
Os parâmetros do protótipo são dados na Tabela 2 e as condições iniciais para o 
protótipo são z0p = -0,1 m, dz0p/dt = 0 m/s, θ = 0 rad e dθ0p/dt = 0 rad/s. 

O comportamento adimensional do sistema é regido pelo sistema de equa-
ções diferenciais composto pelas Equações (44) e (45), em que as condições ini-
ciais são dadas por z0

* = -0,488, dz0
*/dt* = 0, θ* =0 e dθ0

*/dt* = 0, sendo que os parâ-
metros Π dados pelas Equações (29) a (43) têm seus valores dados na Tabela 3.

Para prever o comportamento do protótipo a partir do modelo em escala pas-
sando por um modelo adimensional, seguem-se as seguintes etapas:

i. a partir das equações diferencias do protótipo, determina-se o modelo em 
escala semelhante, igualando-se condições iniciais, excitações de base e 
parâmetros adimensionais correspondentes;

ii. constrói-se o modelo adimensional a partir do modelo em escala, usando-
-se as parametrizações das Equações (8), (9) e (11);

iii. simula-se o modelo adimensional, obtendo-se resultados adimensionais 
que valem tanto para o modelo quanto para o protótipo, uma vez que as 
equações diferenciais adimensionais de governo, (44) e (45), são as mes-
mas para ambos;

iv. obtêm-se os resultados do protótipo sem simulá-lo, partindo-se do modelo 
adimensional e utilizando-se as equações de parametrização (8), (9) e (11);
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v. simula-se diretamente o protótipo e comparam-se os valores das variáveis 
resultantes da previsão do seu comportamento obtidos na etapa anterior.

Os resultados obtidos a partir do modelo adimensional e das condições ini-
ciais dadas, para o deslocamento e a velocidade verticais e deslocamen-
to e velocidade angulares, estão mostrados nas Figuras 2 a 5, onde são 
comparados com os resultados obtidos da simulação direta do protótipo.

Tabela 1. Parâmetros	do	modelo	em	escala
mm 20 kg

kfm 5474.743 N/m
bfm 91.021 N.s/m
lfm 0.089 m
krm 4800 N/m
brm 78.018 N.s/m
lrm 0.160 m

Tabela 2.	Parâmetros	do	protótipo
mp 730 kg
kfp 19960 N/m
bfp 1050 N.s/m
lfp 0.898 m
krp 17500 N/m
brp 900 N.s/m
lrp 1.602 m

Tabela 3.	Parâmetros	Π
Π1 0.373
Π2 0.499
Π3 0.201

Π4 0.172

Π5 1.412

Π6 0.533

Π7 0.467

Π8 0.033

Π9 1.091

Π10 0.062

Π11 0.095

Π12 0.093

Π13 2.943

Π14 0.165

Π15 0.258
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Figura2 - Deslocamento do protótipo para as condições iniciais dadas.

Figura 3  -  Velocidade do protótipo para as condições iniciais dadas.

FIigura 4 - Deslocamento angular do protótipo para as condições iniciais dadas.
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Figura 5 -  Velocidade angular do protótipo para as condições iniciais dadas.

Considerando-se, agora, o protótipo com parâmetros dados pela Tabela 1, con-
dições iniciais nulas e excitação de base em degrau onde t0p = 1 s e Ap = 0.1 m, ob-
tém-se o mesmo modelo em escala com parâmetros dados pela Tabela 2, condições 
iniciais também nulas e excitação de base em degrau, onde t0p é o instante inicial do 
degrau e Ap sua amplitude. Os parâmetros zeqm, dado pela razão m.g/keq, e τm, dado 
pela Equação (10), podem ser calculados com os valores numéricos das Tabelas 
1 e 2. Os resultados preditos para o deslocamento e velocidade verticais e para o 
deslocamento e velocidade angulares estão mostrados nas Figuras 6 a 9, onde são 
comparados com os resultados obtidos pela simulação direta do protótipo.

Figura 6 - Deslocamento do protótipo para condições iniciais nulas e excitação de base em degrau.
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Figura 7 - Velocidade do protótipo para condições iniciais nulas e excitação de base em degrau..

Figura 8 - Deslocamento angular do protótipo para condições iniciais nulas e excitação de base em degrau.

Figura 9 - Velocidade angular do protótipo para condições iniciais nulas e excitação de base em degrau..

De forma análoga ao caso da excitação de base em degrau, considera-se 
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agora, também para condições iniciais nulas, uma excitação de base senoidal  zrp = 
Ap.sen(ωp.t), conforme a Equação (46), com Ap = 0,1 m e ωp = 10 rad/s. Para esta 
excitação de base atuando no protótipo, tem-se que a excitação de base no modelo 
deve ser dada pela Equação (47), onde Am é dada por Am=Ap.zeqm/zeqp e zeqm e zeqp 

podem ser calculados com o uso da Equação (7) e das Tabelas 1 e 2. A excitação 
de base no domínio adimensional é dada pela Equação (48). Os resultados com-
parativos para excitação de base senoidal estão mostrados nas Figuras 10 a 13.

Figura 10 - Deslocamento do protótipo para condições iniciais nulas e excitação de base senoidal.

Figura 11 - Velocidade do protótipo para condições iniciais nulas e excitação de base senoidal.
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Figura 12 - Deslocamento angular do protótipo para condições iniciais nulas e excitação de base senoidal.

Figura 13 - Velocidade angular do protótipo para condições iniciais nulas e excitação de base senoidal.

A coincidência dos resultados para o protótipo obtidos pelos dois caminhos 
(predição por meio do modelo adimensional e simulação direta do seu modelo), 
mostrados nas Figuras 2 a 13, revela que o enfoque conjunto apresentado pode 
ser usado na análise da dinâmica vertical para o sistema estudado, conduzindo à 
similaridade dinâmica completa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresenta um enfoque conjunto que utiliza a modelagem especí-
fica e a análise dimensional para o estudo da dinâmica de veículos. A coincidência 
dos resultados, predito e simulado, obtidos nas simulações do modelo de meio car-
ro assimétrico, aponta para a possibilidade da aplicação satisfatória desta técnica 
em modelos mais complexos. 

A aplicação desta técnica em modelos mais complexos é objeto de estudo 
corrente, assim como a sua extensão para a análise da similaridade dinâmica in-
completa aplicada à dinâmica vertical de veículos sobre rodas. Essa extensão pas-
sa pelo estudo e definição de uma métrica que permita quantificar a similaridade 
dinâmica incompleta.
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ABSTRACT

This paper presents considerations about the effects of combat fatigue on cog-
nitive performance and its influence on the military use of maps, documents consi-
dered important for combat decision making. It is suggested that a critical assess-
ment of competence of Cartography, in order to provide input to facilitate the use of 
the maps, reducing the cognitive effort of the combatant, and consequently reduced  
intellectual performance due to the effects of combat fatigue, when exposed to the 
hardships of the battlefield.

Keywords: combat fatigue, cognition, maps, Cartography.

RESUMO

Este trabalho reúne considerações a respeito dos efeitos da fadiga de com-
bate no desempenho cognitivo de militares e sua influência na utilização de cartas, 
consideradas documentos de fundamental importância para a tomada de decisões 
em combate. Sugere-se que haja uma apreciação crítica, de competência da Car-
tografia, com o intuito de fornecer contribuições para facilitar a utilização das cartas, 
diminuindo o esforço cognitivo do combatente, o qual tem seu desempenho inte-
lectual reduzido em função dos efeitos da fadiga de combate, quando exposto às 
adversidades do campo de batalha.

Palavras-chave: fadiga de combate, cognição, cartas, Cartografia.

INTRODUÇÃO

O emprego das Forças Armadas em uma situação de combate real exige que 
seus militares estejam preparados para as situações adversas inerentes à guerra, 
e tenham segurança nas s uas tomadas de decisão, as quais irão ditar os rumos 
da batalha.
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A guerra representa uma situação de renúncia, caracterizada por momentos 
de angústia, pressão psicológica, privação do sono, restrição alimentar, exaustão 
física e a privação de diversas outras necessidades básicas e motivadoras para 
o ser humano. Foi com muita propriedade que Alberto Augusto Martins deixou re-
gistrado nos versos da Canção do Exército o trecho “A paz queremos com fervor, 
a guerra só nos causa dor”, expressando assim, os sentimentos negativos que os 
próprios militares têm com relação ao ambiente hostil característico de uma guerra.

Lieberman, et al. (2002) afirmam que quando os seres humanos são expostos 
a múltiplas pressões, o desempenho cognitivo é substancialmente degradado, ha-
vendo poucas estratégias práticas disponíveis para sustentar um bom desempenho 
sob tais condições. Bezerra (2000) acrescenta que o ciclo continuado de operações 
militares diurnas e noturnas provoca rapidamente efeitos deletérios notórios nos 
militares, e que a capacidade da área cognitiva diminui mais rapidamente do que a 
força e a resistência física. Sendo assim, os comandantes e seus assessores têm o 
seu desempenho mais rapidamente afetado do que a tropa em geral, assim como 
um homem-carta mais do que um municiador, por exemplo.

Esses sintomas referentes à redução do desempenho dos militares são refle-
xos do que a literatura classifica como fadiga de combate. Bezerra (2000) afirma 
que o termo fatiga de combate aplica-se às reações do organismo para suportar o 
estresse inerente ao campo de batalha, e que afetam negativamente o desempe-
nho dos soldados. US Army (1994) define o termo fadiga de combate como sendo 
um grupo de sinais físicos, mentais e emocionais, que resultam naturalmente do 
trabalho mental e emocional de enfrentar o perigo sob condições hostis. 

Nesse contexto, este trabalho tem por objetivo apresentar os efeitos da fadiga 
de combate e a sua influência na utilização de cartas, em virtude da importância 
que tais documentos têm para a tomada de decisões em combate. Sugere-se que 
haja uma apreciação crítica de competência da Cartografia, uma das ciências que 
alicerçam a da Engenharia Cartográfica, com o intuito de fornecer contribuições 
para facilitar a utilização das cartas, diminuindo o esforço cognitivo do combatente, 
o qual tem seu desempenho intelectual reduzido em função dos efeitos da fadiga 
de combate, quando exposto às adversidades do campo de batalha. 

FADIGA DE COMBATE

 A natureza das atividades militares expõe seus executores a inúmeras con-
dições adversas de trabalho. Em um combate é muito comum a ocorrência de situ-
ações em que o militar passa horas ou até dias privado do sono e da alimentação. 
Pode-se citar, ainda, o desconforto, os ruídos excessivos, o desgaste físico, o iso-
lamento, as incertezas, a insegurança, o medo, entre outros fatores adversos (US 
Army, 1994).

 O psicólogo Abraham Maslow apresentou uma teoria a respeito da motiva-
ção do Homem, em que as necessidades humanas estão organizadas em níveis 
(Figura 01), e podem ser representadas em uma pirâmide de acordo com uma hie-
rarquia de importância (Pisandelli, 2010). 
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Figura 1 – Hierarquia de necessidades de Maslow (Adaptado de Pisandelli, 2010).

Para Maslow, na base da pirâmide estão as necessidades primitivas, ou seja, 
as necessidades instintivas e de vital importância para o ser humano. O segundo 
nível das necessidades humanas é constituído da necessidade de segurança, ca-
racterizado pela busca de proteção física, financeira, familiar, entre outros.

 Segundo a Teoria de Maslow, um nível só poderá ser satisfeito quando a ne-
cessidade do nível inferior já foi suprida, sendo assim, o topo da pirâmide só será 
satisfeito quando as necessidades do restante da pirâmide forem atendidas. Qual-
quer frustração ou apenas a possibilidade de frustração da satisfação de certas 
necessidades passa a ser considerada ameaça psicológica, a qual produz reações 
gerais de emergência no comportamento humano. Essas reações de emergência 
alteram significativamente o comportamento assim como o grau de motivação do 
individuo para realizar tarefas que não estejam relacionadas com a eliminação des-
sa frustração (Pisandelli, 2010). 

 As adversidades inerentes à atividade militar, citadas anteriormente, estão 
relacionadas, principalmente, com os dois primeiros níveis da Pirâmide de Maslow, 
resultando em alterações comportamentais motivadas pela busca da satisfação 
das necessidades fisiológicas, influenciando negativamente no desempenho dos 
militares.

 A Teoria de Maslow, quando contextualizada em uma situação de combate, 
explica a ocorrência de alguns sintomas que compõem um grupo amplo de sinais 
físicos, mentais e emocionais, denominado fadiga de combate. Seus sintomas têm 
em comum o fato de provocarem sensações desagradáveis na vítima, podem in-
terferir na execução da operação militar e são amenizados com o repouso, repo-
sição de necessidades físicas e atividades que restauram a autoconfiança. Outros 
termos tais como exaustão ou reação ao estresse de combate, também podem ser 
utilizados para se referir à fadiga de combate (US Army, 1994).

 A fadiga de combate surge em resposta ao enfrentamento ou exposição 
prolongada às ameaças presentes nas operações militares. US Army (1994) divide 
tais ameaças em dois grandes grupos, como apresentado na tabela 01.
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Tabela 01 – Exemplos de ameaças inerentes ao combate (US Army, 1994)

Ameaças Físicas

Ambientais

Calor, frio, umidade, tremores, explosões, falta de 

oxigênio, venenos, substâncias corrosivas, radia-

ção, agentes infecciosos, exigências físicas, bri-

lhos de luz, escuridão, neblina, terreno de difícil 

progressão.

Fisiológicas

Privação do sono, desidratação, desnutrição, falta 

de higiene, fadiga muscular, cansaço, baixa imuni-

dade, doenças, ferimentos.

Ameaças Mentais

Cognitivas

Excesso de informações, falta de informações, 

ambigüidades, incertezas, longo tempo de espera, 

imprevisibilidade, regras de combate, decisões difí-

ceis, procedimentos operacionais, reconhecimento 

de impotência.

Emocionais
Medo, ansiedade, luto, ressentimentos, raiva, frus-

tração, perda, culpa, tédio, perda de fé.

 Quando o indivíduo é exposto a uma situação ameaçadora, primeiramen-
te são ativados os mecanismos naturais de defesa, aumentando as capacidades 
orgânicas para enfrentar a ameaça, caracterizando-se como uma fase positiva 
para o combatente. Em, seguida, mantido o estímulo ameaçador, ocorre a fase 
de resistência, caracterizada pela ativação de estímulos adaptativos, em que 
o indivíduo convive com a ameaça, sem que o seu desempenho seja afeta-
do. Quando a adaptação já não é mais possível, instala-se a fase de exaustão, 
caracterizada pela redução das reservas energéticas e o desenvolvimento de 
patologias, podendo até causar a morte. O tipo de resposta de cada indivíduo 
frente ao estresse depende, não somente da magnitude e freqüência do evento 
estressor, mas também da união de fatores ambientais e genéticos. Mesmo as 
capacidades individuais de interpretar, avaliar e elaborar estratégias de enfren-
tamento são geneticamente influenciadas. (Teixeira et al., 2008). 

 Bezerra (2000) corrobora, definindo a fadiga de combate como sendo os 
sintomas decorrentes de situações, no campo de batalha, em que não é possível 
a manutenção da força, potência, ritmo ou desempenho em atividades físicas ou 
intelectuais. O tempo necessário para se desenvolver a fatiga de combate pode 
varia em função da intensidade e duração da fase de resistência à ameaça e da 
aptidão, experiência e o preparo do militar para o combate (US Army, 1994).

 Com relação aos sintomas da fatiga de combate, US Army (1994) escla-
rece que existem sinais que normalmente são notados na maioria dos soldados 
antes, durante ou após o combate, mas que não impedem que eles continuem 
lutando e realizando as suas tarefas essenciais. Outros sinais mais graves tam-
bém são apresentados, os quais servem de alerta e devem merecer atenção 
especial por parte dos líderes que, dependendo do caso, providenciarão a eva-
cuação do combatente a um local adequado para sua recuperação (tabela 02):
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Tabela 02 – Sintomas da fadiga de combate (US Army, 1994)

Sintomas Comuns Sintomas Graves

Sinais Físicos 

Tensão, dores, tremedeira, inquietação, nervo-

sismo, sustos sem motivo, suor frio, pele páli-

da, boca seca, pontadas no coração, tonteira, 

formigamento nos membros, cãibras, dor de 

estômago, vômito, diarréia, constipação, mic-

ção freqüente, cansaço, sensação de corpo 

pesado.

Movimentos constantes e repetitivos, 

encolhimento do corpo somado a tre-

medeiras, partes do corpo ou sentidos 

incapacitados sem qualquer razão física, 

imobilidade total, olhar vago, cambaleios.

Sinais Mentais / 

Emocionais 

Ansiedade, pessimismo, queixas, irritabilida-

de, xingamentos, falta de atenção, falhas na 

memória, dificuldade de raciocínio, dificuldade 

para falar, dificuldade para se comunicar, insô-

nia, pesadelos, choro, raiva.

Fala atravessada, falta de higiene pes-

soal, indiferença ao perigo, perda de 

memória, gagueira severa, perda da voz, 

medo de dormir, ver ou ouvir coisas ir-

reais, mudanças emocionais extremas, 

crises de choro, desejo de morrer, isola-

mento social, histeria, desinteresse em 

se alimentar, paralisia sob fogos.

 
 Para ilustrar o processo de fadiga de combate, segue o relato de um soldado 

americano de infantaria que serviu no Vietnã: 

  “A força desapareceu por completo de meu corpo. Era capaz de dor-
mir encostado a uma árvore, enquanto esperava a chegada de uma co-
luna. Ainda assim, não podia deixar de sair em patrulhas. Você vai a um 
ponto de referência A, a um ponto de referência B, vai ali, vai acolá. Todos 
os dias. Acaba entrando numa rotina que anestesia sua mente. Em pouco 
tempo, você não passa de um zumbi, de um morto vivo” (Guerra na Paz, 
1984 apud Bezerra 2000).

 Somente após a Segunda Guerra Mundial que a relação entre o estresse e 
a atividade militar começou a ser estudada. Percebeu-se que os transtornos apre-
sentados pelos soldados não se deviam apenas pelas condições físicas a que fo-
ram submetidos, mas também às pressões psicológicas (Lipp, 2003).

 Alguns dados históricos evidenciam a influência da fadiga de combate, con-
tribuindo para alertar sobre a importância que deve ser dada às questões relacio-
nadas a esse tema: 

• Durante a Segunda Guerra Mundial, um em cada quatro soldados ameri-
canos era evacuado por razões exclusivamente psiquiátricas (Lamauve, 
1996). 

• Em 1945, a 6ª Divisão de Fuzileiros Navais Norte Americanos esteve en-
volvida na batalha de Okinawa, na qual foram apuradas 2.662 baixas por 
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ferimento em combate e 1.289 baixas motivadas por fadiga de combate, 
aproximadamente a relação de um caso de fadiga de combate para cada 
dois feridos (US Army, 1994).

• Em 1973, durante os três primeiros dias da Guerra do YOM KIPUR, 60% 
das baixas israelenses foi por motivos de traumas psíquicos, sem haver 
qualquer debilidade física (Lamauve, 1996).

• No teatro do Pacífico na Segunda Guerra Mundial, havia cerca de uma 
ocorrência de evacuação por motivos neuropsiquiátricos para cada militar 
ferido no combate. A maioria deles, no entanto, não veio das zonas de 
combate, eles estavam em serviço de apoio ao combate. O que gerou a 
fadiga de combate foi a combinação de isolamento, monotonia, tédio, des-
conforto, medo de doenças, lesões e ataques surpresa (US Army, 1994).

 Percebe-se, então, a necessidade de se buscar soluções para a recupe-
ração, o tratamento e a prevenção das fadigas de combate, até porque o militar 
fatigado, quando não é afastado de suas tarefas, oferece risco à atividade militar, 
em virtude das possíveis falhas que pode cometer, motivadas pela sua debilidade 
física e psicológica.

 O combate moderno tem se caracterizado por exigir do militar maior preparo 
para lidar com as situações em haja privação do sono. De acordo com Thompson 
(1984), devido à modernização dos equipamentos militares, com armamentos de 
alto poder de destruição e elevada mobilidade das tropas, as guerras futuras, assim 
como foram as do passado recente, serão de curta duração, caracterizadas por 
operações de combate continuadas. As Bases para a Modernização da Doutrina de 
Emprego da Força Terrestre (Doutrina Delta), preconizam o que segue:

 “A continuidade da operação deverá ser assegurada mediante a am-
pla utilização do combate noturno e do ataque de oportunidade, com 
freqüente substituição dos elementos em primeiro escalão, para se manter 
permanente pressão sobre o inimigo. Para isso, as GU que realizarão as 
ações decisivas deverão ser organizadas, temporariamente, com estrutura 
quaternária, a fim de favorecer a substituição dos elementos em primeiro 
escalão, sem a redução do poder de combate e propiciando ao comandan-
te maior flexibilidade para fazer face às situações de conduta. No entanto, 
deve ser dada especial atenção aos efeitos psico-fisiológicos da pri-
vação do sono em operações continuadas, sentidos, principalmen-
te, pelos militares envolvidos em atividades de comando e controle”  
(Exército Brasileiro, 1996). 

 A privação do sono é uma conseqüência natural das atividades de planeja-
mento e execução de missões, principalmente quando se trata do combate conti-
nuado. A sonolência naturalmente dificulta a execução de uma resposta acertada. 
Essa condição afeta diretamente a percepção do homem, diminuindo as velocida-
des de reação aos estímulos e de processamento das informações. Dessa forma, 
uma mesma idéia tem que ser repetida diversas vezes para que seja integralmente 
assimilada e compreendida. (Lieberman et al., 2002).
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 A degradação do desempenho cognitivo, já começa após ou mesmo durante 
as primeiras 24 horas de privação de sono. Quanto mais um soldado permanece 
sem dormir, mais lento fica seu raciocínio. Passam a ocorrer lapsos na atenção e 
a velocidade é reduzida em favor da precisão. São afetados o raciocínio lógico, a 
memória, a tomada de decisão e a capacidade de solução de problemas (US Army, 
1999).

 Domingues (2004) acrescenta que declínios no desempenho cognitivo em 
operações militares podem resultar em falhas humanas, justamente em momentos 
importantes do desenrolar dos embates. Neste sentido, lapsos de memória, aten-
ção e/ou raciocínio lógico podem vir a prejudicar o sucesso de estratégias e plane-
jamentos.

 Quando os prazos de atuação são curtos, os horários das refeições são 
relegados a um segundo plano (US Army, 1994). Com a restrição alimentar, o orga-
nismo tenderá a utilizar as reservas energéticas de glicogênio muscular, ao exauri-
-las passa a utilizar a glicose sanguínea para manter a homeostase do organismo. 
Chegando ao estado de hipoglicemia, o sistema nervoso central será imediatamen-
te afetado, diminuindo sobremaneira as capacidades de concentração, de análise 
e de avaliação (McArdle et al., 2003), conseqüentemente, haverá uma diminuição 
na eficiência do processo decisório.

 Bezerra (2000) destaca que, embora normalmente se façam todos os esfor-
ços para que o soldado esteja no auge de sua forma, é quase impossível prepará-
-lo para não sentir os efeitos da privação de sono, da deficiente alimentação, da 
árdua atividade física e das adversas condições climáticas a que se submete em 
combate. Assim, a partir do momento em que entra no campo de batalha, a fadiga 
originada por um ou vários desses elementos reduz gradativamente sua eficiência.

 Em seu estudo, Domingues (2008) afirma que o Exército Brasileiro (EB) ain-
da não possui uma doutrina que aponte para o correto gerenciamento da manu-
tenção do desempenho cognitivo do militar no combate, é necessária uma correta 
averiguação dos efeitos do estresse sobre as capacidades de analisar e decidir do 
comandante e seus assessores, para que se possa descrever o quão nociva pode 
ser a presença da fadiga de combate sobre o resultado dos planejamentos e das 
decisões tomadas pelos homens que detêm a responsabilidade de conduzir o com-
bate, com o máximo de eficiência e o mínimo de baixas.

A COGNIÇÃO E A UTILIZAÇÃO DE CARTAS

 Uma carta constitui-se da representação, em escala, sobre um plano, dos 
acidentes naturais e artificiais encontrados na superfície do solo. Apesar de repre-
sentar as feições do terreno em escala, não é absolutamente precisa, pois sendo 
a superfície da Terra elipsoidal, não permite sua representação exata num plano, 
dando origem a deformações inevitáveis (Exército Brasileiro, 1980). Trata-se de 
um documento constituído de um conjunto de símbolos, pontos, linhas, polígonos, 
letras e cores, dispostos de tal maneira que facilite a transmissão das informações 
ali contidas. Para Scherma & Ferreira (2008), a leitura de cartas requer o domínio 
desse sistema semiótico, ou seja, dessa linguagem cartográfica.
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 Para Martinelli (1991), a utilização dos mapas estimula a operação mental, 
ocorrendo assim uma interação entre o mapa e os processos mentais do usuário. 
Tal processo envolve muito mais que a percepção imediata dos estímulos. A cogni-
ção, a memória bem como, a reflexão, a motivação e a atenção são requeridas.

 Para Godoy (2006), a cognição é estudada pela psicologia cognitiva, e se 
traduz no ato ou processo de conhecer, e envolve atenção, percepção, memó-
ria, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. O termo é derivado da 
palavra latina cognitione, que significa a aquisição de um conhecimento através 
da percepção. Reúne os processos mentais ativados no pensamento, na percep-
ção, na classificação, no reconhecimento e compreensão que, através do raciocí-
nio conduz ao aprendizado de determinados sistemas e soluções de problemas. 
Resumidamente, pode-se dizer que cognição é a forma como o cérebro aprende, 
recorda e pensa sobre toda informação captada através dos sentidos. 

 Uma carta pode ser utilizada para as mais diversas finalidades. O entendi-
mento do seu conteúdo exige que o usuário tenha um conhecimento prévio de al-
guns conceitos ali envolvidos para que possa extrair corretamente as informações 
que lhe interessam com maior presteza e exatidão.

 Para o Exército Brasileiro, as cartas são classificadas, de forma geral, em 
topográficas, planimétricas, fotográficas, em relevo e especial. Existem, ainda, ou-
tras classificações específicas para o uso militar, em função do seu conteúdo e sua 
finalidade (Exército Brasileiro, 1980). Pela classificação do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), verificam-se outros termos, como cadastral, geo-
gráfica e temática. Contudo, a utilização de todos os tipos de carta vai requerer a 
ativação de processos cognitivos que vão variar de acordo com o tipo de informa-
ção extraída e a maneira como o usuário obteve essa informação. A compreensão 
de conceitos referentes a escala, isolinhas, declinação magnética, sistemas de co-
ordenadas, convenções cartográficas, entre outros, também são necessários para 
que o indivíduo tenha condições de utilizar corretamente uma carta.

 Para se obter a distância entre dois pontos, por exemplo, deve-se interpretar 
a informação referente à escala da carta que normalmente é impressa nas margens 
do documento. Além disso, é exigido raciocínio matemático para a obtenção da 
distância desejada em função da distância medida na carta.

 Ao fazer o planejamento de uma rota no caso de uma viagem motorizada, 
por exemplo, o indivíduo deve estar atento aos detalhes representados na carta, 
tais como pontos de referência, postos de combustível, hospedagem, oficinas me-
cânicas, entre outros. Devendo, ainda, recuperar de sua memória ou consultar a 
documentação específica acerca das convenções cartográficas. 

 Uma carta pode ser usada também por praticantes do desporto orientação. 
Durante a prática dessa atividade, são exploradas as habilidades na tomada de 
decisão na escolha dos melhores itinerários em busca dos objetivos. A visão espa-
cial e a criatividade também são necessárias para visualizar como um ponto será 
abordado com maior rapidez. 

 Exército Brasileiro (2000) ilustra a questão dos processos cognitivos na uti-
lização das cartas, fazendo um paralelo do desporto orientação com um caso verí-
dico de um corredor de longas distâncias, que era também um matemático, o qual 
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antes de começar uma prova de maratona, se propunha a resolver um problema 
de matemática que necessitava de umas três horas de trabalho mental para sua 
resolução. Desta maneira, tinha certeza de que não se aborreceria com a monoto-
nia apresentada por uma corrida deste tipo. Assim, ele fazia os 42 km da maratona 
numa atividade completa, ocupando tanto mente como o corpo. 

 Allen (1991, apud Issmael, 2008) ressalta, porém, que cada indivíduo pos-
sui habilidades e capacidades diferentes para lidar com a informação do espaço 
geográfico. Os indivíduos têm diferentes níveis de habilidade em raciocínio lógico, 
memória visual ou experiência em determinado tipo de informação e, em decorrên-
cia, desempenham as atividades mentais relacionadas aos processos cognitivos 
de maneira diferente.
 
UTILIZAÇÃO DE CARTAS EM COMBATE

 As cartas são documentos utilizados por todas as armas, quadros e servi-
ços, sendo necessário que todos os militares sejam capazes de utilizá-la (Exército 
Brasileiro, 1980). Em combate, as cartas servem como base para os mais variados 
tipos de planejamento, como por exemplo, das manobras, das patrulhas, do apoio 
de fogo, do apoio logístico, dos reconhecimentos, da ocupação do terreno, dos 
ataques, enfim, de todas as ações em que seja necessário o conhecimento do 
espaço geográfico. Além do planejamento, a carta é imprescindível nos ensaios e, 
principalmente, na execução das missões, para que os militares possam se orientar 
e alcançar com precisão e celeridade o seu objetivo. 

 O combate, porém, caracteriza-se por uma situação atípica, muito diferente 
da que estamos acostumados a vivenciar no cotidiano. As condições físicas e psico-
lógicas não se comparam às de um indivíduo que executa uma pista de orientação 
durante uma atividade de lazer. Como já apresentado anteriormente, as ameaças 
do combate provocam no militar os efeitos da fadiga de combate, caracterizada, en-
tre outros sinais, pela falta de atenção, falhas na memória, dificuldade de raciocínio 
lógico e redução da capacidade de solução de novos problemas.  

 Kellett (1987) contribui com o relato de um episódio ocorrido durante a 2ª 
Guerra Mundial:

“Durante a retirada de Dunquerque o Gen Horrocks, então um comandante de 
batalhão, percebeu que o perigo maior não eram os alemães, mas sim o cansaço. 
Depois de dois dias e duas noites sem dormir, ele sentiu que seu raciocínio não 
estava bom. Resolveu o problema determinando que o oficial de informações dor-
misse durante o dia, sempre que possível, de forma que à noite pudesse pela carta 
verificar se o batalhão seguia pelo itinerário certo, enquanto dormia em seu carro. “

 Atualmente, o Exército Brasileiro (EB) utiliza as cartas topográficas em diver-
sas atividades militares voltadas para o adestramento das tropas, considerando-as 
como o documento cartográfico mais importante para ser empregado em combate. 
As principais escolas de formação militar, como a Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) que forma os oficiais combatentes de carreira do EB, ministram 
aos seus cadetes e alunos instruções de topografia, orientação e afins, tendo como 
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objeto de estudo as referidas cartas, e como referência bibliográfica o manual C 
21-26 Leitura de Cartas e Fotografias Aéreas, que além de fornecer as bases con-
ceituais, orienta os militares que o material utilizado na instrução (a carta) deve ser 
o idêntico ao empregado em combate.

 Acredita-se, pois, que a forma pela qual as informações são dispostas em 
uma carta topográfica, possa favorecer a ocorrência de erros humanos, quando a 
carta é utilizada por indivíduos influenciados pelos agentes estressores presentes 
em um combate. 

Alguns trabalhos como os de Domingues (2008), Bezerra (2000) e Lamauve 
(1996), buscam soluções para amenizar os efeitos do estresse em combate. Outras 
estratégias também são utilizadas, tais como estimular a coesão do grupo, executar 
treinamentos mais realistas e utilizar planos de disciplina de sono (US Army, 1994). 
Sugere-se, pois, que a atenção também seja voltada para o material utilizado pelo 
militar. É plausível que, devido à redução da capacidade cognitiva motivada pelo 
estresse em combate, ocorram dificuldades para a utilização das cartas topográfi-
cas. Acredita-se, então, que uma intervenção do cartógrafo no processo de elabo-
ração desses documentos cartográficos, possa vir a facilitar o seu uso pelo militar 
e, consequentemente, reduzir o esforço mental necessário para a sua utilização. 

O PAPEL DO CARTÓGRAFO

  As pesquisas sobre desempenho humano receberam grande impulso du-
rante a Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, as informações práticas eram extre-
mamente necessárias, quanto ao modo de como os soldados eram treinados para 
utilizar equipamentos mais complexos e para lidar simultaneamente com a perda 
de atenção. Após a Segunda Guerra Mundial foram iniciadas discussões acerca 
das informações geoespaciais, tendo em pauta a importância da impressão visual 
no design cartográfico e na clareza e legibilidade dos mapas. Esse fato motivou 
uma análise geral do processo de elaboração dos documentos cartográficos, pro-
piciando assim, a idealização das teorias de comunicação cartográfica (Issmael, 
2008).

 A construção de cartas envolve a escolha de elementos que podem ser or-
ganizados de forma a transmitir uma mesma informação de maneiras diferentes. 
Em um projeto de Engenharia Cartográfica, diversos detalhes são considerados, 
tais como as variáveis visuais, a seleção de cores, o tipo de projeção, o sistema 
de coordenadas, a escala de representação e a toponímia, além da triagem das 
informações que vão compor a carta e da utilização de técnicas para facilitar a per-
cepção visual, visando assim, propiciar uma comunicação cartográfica adequada 
às necessidades do usuário. 

 A Engenharia Cartográfica reúne conceitos advindos da Semiologia Gráfica, 
Teoria Gestaltista, Teoria da Modelização, Teoria Cognitiva, entre outros (Issma-
el, 2008). O cartógrafo deve conhecer as necessidades, interesses, habilidades e 
aptidões do usuário para atender-lhe satisfatoriamente, porém, este artigo mostra 
que nos casos de combate, mesmo tendo a informação necessária diante dos seus 
olhos, o militar estando sob efeito da fadiga de combate pode vir a ter dificuldades 
em extraí-la corretamente do documento hoje disponível. Sendo assim, entende-se 
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que, nesses casos, os aspectos relacionados aos estados físico, mental e emocio-
nal do usuário devem ser também considerados na elaboração das cartas, para 
que haja uma comunicação cartográfica eficiente.

 Recursos tecnológicos também podem ser associados, como mapas inte-
rativos, sistemas de informação geográfica e sistemas de posicionamento, porém, 
deve-se atentar para a ocorrência de algo semelhante com o que os psicólogos 
militares denominam de “fadiga técnica”, que é motivada pelo emprego de equi-
pamentos mais complexos, necessitando de maior perícia para operá-los. Nesse 
cenário, os soldados muitas vezes são obrigados a utilizar equipamentos depois de 
rápidos treinamentos, e quando enfrentam condições estressantes, desaprendem 
rapidamente, antes mesmo de terem a sua capacidade física ou mental reduzida 
(Bezerra, 2000). 

 Almeida (2010) relata que durante o desempenho de sua função como co-
ordenador das instruções militares do 26º Batalhão de Infantaria Pára-quedista, 
observou algumas dificuldades encontradas por alguns militares, na utilização de 
cartas. Mesmo longe dos efeitos da fadiga de combate, é notória a resistência em 
compreender e aplicar corretamente os cálculos necessários para a obtenção do 
ângulo QM (ângulo entre as direções do norte de quadrícula e do norte magnético), 
que se configura em dado de fundamental importância para a orientação da carta 
em relação ao terreno. Foi notada também, a ocorrência de equívocos na inter-
pretação das cores que se apresentam em tonalidades muito próximas, como por 
exemplo, massas d’água (azul) e áreas não trafegáveis (azul marinho). As simbo-
logias de linhas de transmissão e de trilhas (caminhos) também se confundem até 
mesmo para os oficiais, durante o planejamento dos exercícios. Esses são apenas 
exemplos simples de equívocos que ocorrem, e que podem ser significantemente 
agravados numa situação de combate. 

 Uma intervenção do cartógrafo, indo a campo, buscando conhecer as princi-
pais dificuldades e erros cometidos pelos militares e, ainda, aplicando os conceitos 
provenientes da Engenharia Cartográfica, pode trazer relevantes benefícios para a 
cartografia brasileira, e ainda, proporcionar mais segurança ao militar que necessi-
ta dos documentos cartográficos para o cumprimento de seus deveres, ainda que 
exposto aos malefícios das ameaças presentes no combate.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

 Os sinais decorrentes da fadiga de combate são praticamente uma constan-
te nos campos de batalha, porém tal fato não justifica os erros e acidentes que são 
motivados pelos seus efeitos (US Army, 2004).

 A guerra, infelizmente, é uma realidade para a qual os militares devem estar 
preparados. Todas as iniciativas no sentido de proporcionar um melhor desempe-
nho de nossas Forças Armadas são válidas, principalmente quando se relaciona 
com a carta, que é um documento básico e fundamental para os planejamentos e 
tomadas de decisão em combate.

 O controle do estresse e as medidas que visam minimizar seus efeitos são 
de grande importância para evitar falhas no processamento de informações que en-
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volvem a utilização de cartas, porém, acredita-se, também, que muito pode ser feito 
pelos cartógrafos no sentido de identificar os detalhes mais afetados pela fadiga de 
combate e introduzir modificações na configuração atual das cartas topográficas 
(ou até propor um documento cartográfico específico a essas situações), facilitando 
a sua utilização por aquele que se expõem aos perigos do campo de batalha. 

  Dessa forma, busca-se, no campo da Engenharia Cartografia, suprir a tropa 
com meios adequados à realidade dos campos de batalha, cumprindo assim, o 
papel do cartógrafo e da Engenharia Militar.
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ABSTRACT

This paper presents one new methodology for development of new S-boxes 
based in random walk, whose objective is provide greater security for cryptographic 
algorithms that perhaps come to use it. To evaluate the efficiency of this methodo-
logy, we used a framework of metrics to evaluate the randomness and nonlinearity 
of the transformations.

Keywords:  Bioprocess  Modeling,  Mecanicist  Model,  Artificial  Neural  
Networks; Artificial Intelligence; Intelligent Model.

RESUMO

Este trabalho apresenta uma nova metodologia de construção de caixas-S 
baseada em caminhos aleatórios, cujo objetivo é agregar maior segurança aos 
algoritmos criptográficos que por ventura vierem a utilizá-las. Para a avaliação da 
eficiência desta metodologia, foi utilizado um arcabouço de métricas com o objetivo 
de avaliar a aleatoriedade e a não linearidade das transformações.

Palavras-chave: Modelagem de Bioprocesso, Modelo Mecanicista, Redes 
Neurais Artificiais, Inteligência Artificial, Modelo Inteligente.

o inteligente.
INTRODUÇÃO

O estudo de caixas-S tornou-se uma área muito importante da criptografia, 
pois esta função é a única transformação responsável pela confusão dos bites na 
maioria dos algoritmos de criptografia simétrica. Pelo conhecimento que se tem o 
primeiro algoritmo que utilizou essa metodologia de confusão de bites, foi o algo-
ritmo LUCIFER eleito em 1977 o padrão DES com algumas modificações, versão 
mais atual FIPS 46-3 (Raymond, 1999). Todavia, os primeiros algoritmo de substi-
tuição monoalfabético e posteriormente os polialfabético, de certa forma também 
utilizaram essa metodologia ainda que de forma primaria, como por exemplo a 
simples rotação de caracteres.
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      Publicamente, a constatação da importância de se utilizar caixas-S foi 
ressaltada durante o concurso do algoritmo AES em 1999, quando foi observado 
que todos os cinco algoritmos finalistas faziam uso destas transformações. Desde 
então, muitos estudos e ataques foram concentrados nessa linha de pesquisa. Tra-
balhos como os de (Liu, 2005), (Kudou, 2009), (Zaïbi, 2009), (Tran, 2008), (Kazmi, 
2009), (Chen, 2004) e (Burnett, 2005), são exemplos de pesquisas de avaliação e 
desenvolvimento de novas caixas-S.

      Em especial, os trabalhos de (Kazmi, 2009) e (Burnett, 2005) podem ser 
destacados, pois são trabalhos bem próximos em relação à metodologia de caixas-
-S apresentada neste trabalho. O trabalho de (Kazmi, 2009) utiliza a mesma teoria 
de caminhos aleatórios para a confecção de caixas-S, porém com uma metodolo-
gia e lógica totalmente diferente da apresentada neste trabalho. Já o trabalho de 
(Burnett, 2005) tem uma semelhança com este trabalho pelo fato de também utili-
zar funções booleanas como núcleo de suas caixas-S. 

      Segundo (Chen, 2004), geralmente as funções de caixas-S são projetadas 
de duas formas: ou utilizando funções matemáticas ou de forma aleatória. Nesse 
contexto, pode-se observar que propostas de caixas-S que utilizam funções ma-
temáticas surgem com maior frequência, como por exemplo, (Liu, 2005), (Kudou, 
2009), (Zaïbi, 2009) e (Tran, 2008). As estruturas matemáticas mais utilizadas para 
a confecção de caixas-S são geralmente funções logarítmicas; funções exponen-
ciais; estruturas algébricas e mapeamento caótico, ou seja, funções fundamenta-
das em teoria do caos. Já as propostas de caixas-S projetadas de forma aleatórias, 
geralmente utilizam estruturas como caminhos aleatórios ou heurísticas, como por 
exemplo, (Kazmi, 2009), (Chen, 2004) e (Burnett, 2005).

      Ademais, as caixas-S também são classificadas em estáticas ou dinâmicas. 
As caixas-S estáticas geralmente são representadas por tabelas de mapeamento, 
este tipo de representação é utilizado pela maioria dos algoritmos de criptografia 
simétrica em bloco, como é o caso do AES. Já as caixas-S dinâmicas, geralmente 
utilizam o processo on-the-fly e são dependentes da chave criptográfica.

      A utilização de caixas-S dinâmicas agrega maior segurança para os algo-
ritmos criptográficos, entretanto, normalmente o tempo de processamento dessas 
caixas-S é maior. Logo, fica a critério do projetista e da necessidade de comunica-
ção a escolha da estrutura mais conveniente para a construção de caixas-S.

      Nesse contexto, este trabalho apresenta um novo modelo para a constru-
ção de caixas-S. Seu diferencial está na utilização de caminhos aleatórios de tal 
forma que cada caminho dependa de uma chave secreta. Outro diferencial está na 
abstração das funções utilizadas para a composição dos vértices, ou seja, a estru-
tura de caminhos aleatórios projetada independe das escolhas das funções que 
comporão os vértices do grafo.

DESCRIÇÃO DO MODELO

Caixas-S são representadas por funções na forma f:{0, 1}N → {0, 1}M que re-
presenta o mapeamento de N bites de entrada para M bites de saída. Quando N > 
M, se todas as possíveis saídas são mapeadas pela função f, então se diz que a 
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caixa-S é sobrejetiva. Quando N < M, se todas as saídas são distintas, então se diz 
que a caixa-S é injetiva. E quando N = M, se a função f for sobrejetiva e injetiva, se 
diz que é bijetiva.

Sendo assim, o modelo apresentado terá como objetivo construir funções 
em que N = M com características bijetivas. Para isso, seja um grafo direcionado 
G=(V,E), em que V = {x1, x2, ..., xn} são os vértices, E as arestas (xi, xj) e n o número 
de vértices. Essa estrutura será utilizada para a construção do modelo de caixas-S 
da seguinte forma:

Cada vértice possuirá uma transformação matemática responsável por mani-
pular os bites. 

Um vetor de bites (chave) com tamanho maior ou igual a 128 determinará a 
sequência dos vértices utilizados para a transformação.

Para a transformação, escolhe-se uma posição i da chave como ponto de 
partida e  xi mod 128 será o vértice inicial para a leitura do grafo. A partir desse ponto, 
a variável i sempre será incrementada em uma unidade até que todas as posições 
do vetor sejam percorridas. 

Se o bite i da chave for igual a um, então o vértice xi mod 128 será utilizado. 
Na transformação inversa a mesma posição i é escolhida como ponto de partia, 

entretanto, x(i  - 129) mod 128 é o vértice inicial e a partir daí, a variável i é decrementada. 
Os vértices utilizados na transformação inversa são os mesmos da transfor-

mação direta, logo, a mesma regra é estabelecida: Se o bite da posição i da chave 
for igual a um, então o vértice x(i - 129) mod 128 será utilizado para a confusão dos bites. 

Os algoritmos 1 e 2 representam as transformações das caixas-S direta e i

Figura 1: Transformação direta.

 
Figura 2: Transformação inversa.
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Como observado, o modelo para a construção da caixa-S é dependente de 

uma chave secreta. Logo, as caixas-S baseadas neste modelo necessitam utili-
zar o processo on-the-fly, ou seja, o processo de confusão terá que ser realizado 
a cada rodada sem a possibilidade de se utilizar uma tabela de mapeamento 
pré-processada, diferentemente do que ocorre com a maioria das caixas-S está-
ticas, como por exemplo, a caixa-S original do AES.

Transformações on-the-fly implicam em vantagens e desvantagens. A des-
vantagem é que a transformação consumirá maior tempo de processamento se 
comparadas com as tabelas pré-processadas. E a vantagem é que consumirá 
menos memória, e pelo fato de ser dependente da chave secreta, dificulta para 
o inimigo conhecer qual a ordem das funções utilizadas na transformação. No 
caso específico das caixas-S que utilizam o modelo apresentado neste trabalho, 
o número de combinações possíveis é igual a 2128, ou seja, por força bruta, no 
pior caso o inimigo teria que testar 2128 possíveis caminhos aleatórios para des-
cobrir a combinação correta da caixa-S dependentes de uma chave secreta.

CARACTERÍSTICAS DO MODELO

A chave secreta é responsável por determinar a ordem e os vértices utiliza-
dos na transformação, logo, considerando que a chave é composta de um vetor 
binário, a probabilidade de um dado vértice xi ser utilizado na transformação é 
igual a 0.5. Não obstante, como a ordem das transformações influencia, a pro-
babilidade de um dado vértice xi ir para um vértice xj através aresta (xi, xj) é igual 

a . Em outras palavras, 
 
indica o número de zeros entre dois 

bites uns presentes no vetor da chave secreta.
Outra característica importante é o número de vértices utilizados na trans-

formação. Para que todos os vértices sejam utilizados, é necessário que a chave 
secreta possua todos os bites iguais a um, todavia, geralmente as chaves secre-
tas são produzidas por geradores de chaves aleatórias ou funções de expansão 
de chave, e para a aceitação de bons geradores e funções de expansão de 
chaves, são empregados testes estatístico cujo objetivo é avaliar a aleatorieda-
de da sequência binária resultante. Dentre os testes recomendados pelo NIST 
(Rukhin, 2010) está o Teste de Frequência Monobit que visa verificar se para 
um determinado vetor binário o número de zeros é proporcional ao número de 
uns. Nesse diapasão, o Teste de Frequência Monobit é um dos requisitos para 
os geradores de chaves e funções de expansão serem considerados aleatórios, 
então, pode-se perceber que não serão utilizadas chaves não balanceadas para 
determinar um caminho aleatório no grafo e, por este motivo, o universo de 2128 
possíveis caminhos não é totalmente explorado.

      Considerando que os geradores de chaves aleatórias devem produzir 
chaves balanceadas mais ou menos o seu desvio padrão, o número de chaves 
com essa característica estaria em torno de 2127, e esse ainda é um número 
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satisfatório para resistir a ataques de força bruta. Para o conhecimento desse nú-
mero, a distribuição das chaves foi caracterizada levando em consideração o peso 
de hamming de acordo com a equação 1, sendo assim, uma distribuição binomial 
foi obtida em que o eixo de x representa os 128 grupos de chaves, e o eixo de y a 
função f(x), que por sua vez representa a proporção de chaves com hamming igual 
a x.(ver Figura 3).

Equação: 

ni é o número de chaves pertencentes ao grupo com peso de hamming igual a i.

Figura	3	-	Distribuição	binomial	dos	grupos	de	chaves	µ=	64	e	σ	= .

CONSTRUÇÃO DA CAIXA-S

      A fim de validar a integridade e eficiência do modelo, a presente seção 
tem como objetivo apresentar a construção de uma caixa-S que utilize o modelo 
proposto neste trabalho.

      Para a composição dos vértices, as funções responsáveis por manipular 
os bites foram dividias em cinco categorias, quais sejam: rotação cíclica; permuta-
ção entre bites; XOR entre bites; XOR com constantes e mapeamento inverso em 
corpos finitos.  A Tabela 1 ilustra as funções utilizadas para a composição do grafo.

      Essas categorias foram escolhidas devido à sua simplicidade, utilização 
difundida em algoritmos criptográficos e o baixo custo computacional. Já a escolha 
das funções foi realizada da seguinte forma: Para a rotação cíclica foram utilizadas 
todas as possíveis rotações para um conjunto de oito bites. Nas categorias permu-
tação entre bites e XOR entre bites, a ordem foi estabelecida de forma aleatória. 
Já na categoria XOR com constantes, as constantes é que foram determinadas de 
forma aleatória. E na categoria inverso em GF(2n), os polinômios foram escolhidos 
de tal forma que fossem irredutíveis em seu corpo.

A função x <<< n significa uma rotação cíclica de n bites para a esquerda so-
bre o vetor x, e x >>> n uma rotação cíclica de n bites para a direita sobre o vetor x.
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Tabela 1 - Funções utilizadas para composição do grafo.

  
A permutação entre bites, como por exemplo, {10, 21, 32, 03, 54, 65, 76, 47}, 

significa que o bite de entrada na posição x será mapeado para a posição y, essa 
representação é dada na forma xy. Como a sequência de saída sempre será em 
ordem crescente  de 0 à 7, o subíndice y foi omitido da Tabela 1.

Para a função XOR entre bites, considerando, por exemplo, a transformação 
{-,-,-,-,0,1,2,3}, os bites representados pelo símbolo “-“ não sofrerão alteração, ou 
seja, yi = xi. Enquanto que os bites da posição que possuem números, indicam que 
estes bites sofrerão manipulações. Para este exemplo foram realizadas as seguin-
tes operações: y4 = x0 ⊕ x4; y5 = x1 ⊕ x5; y6 = x2 ⊕ x6 e y7 = x3 ⊕ x7.

O procedimento que realiza a operação XOR entre constantes é similar ao an-
terior, o que os diferem, é que neste todos os bites serão manipulados. Consideran-
do como hipótese a constante {0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1}, o procedimento seria realizado 
da seguinte forma: y0 = x0 ⊕ 0; y1 = x1 ⊕ 0; y2 = x2 ⊕ 0; y3 = x3 ⊕ 1, y4 = x4 ⊕ 1; y5 
= x5 ⊕ 0, y6 = x6 ⊕ 1 e y7 = x7 ⊕ 1.

Para o mapeamento inverso em corpos finitos foram utilizados os seguin-
tes polinômios: {31 = x3+x+1}; {32 = x3+x2+1}; {41 = x4+x+1}; {42 = x4+x3+1}; {43 = 
x4+x3+x2+x+1}; {51 = x5+x2+1}; {52 = x5+x3+1}; {53 = x5+x3+x2+1}; {54 = x5+x4+x2+x+1}; 
{55 = x5+x4+x3+x+1}; {56 = x5+x4+x3+x2+1} e {81 = x8+x4+x3+x+1}.

Esses polinômios foram utilizados de tal forma que a concatenação entre eles 
fosse igual a oito bites. Portanto, foram feitos arranjos entre polinômios de grau 4 e 
arranjos entre polinômios de grau 3 e 5.

Distribuição das funções sobre o grafo

Como observado, foram elaboradas 97 funções para a composição dos 128 
vértices do grafo. Para distribuição dessas funções, os 128 vértices foram divididos 
em 8 grupos de 16 vértices. Dessa forma, para conseguir uma distribuição balan-
ceada, foi considerado o sexto grupo de funções contendo 32 repetições da trans-
formação {81}. Logo, o número de funções por categoria fica redistribuído conforme 
a Tabela 2.
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Tabela 2: Número de funções por categoria.

     Assim sendo, as distribuições das funções por categorias foram realizadas 
conforme ilustrado na Tabela 3.

Tabela 3: Distribuição das categorias sobre o grafo.

Tabela 3: Distribuição das categorias sobre o grafo.

O objetivo desta distribuição é manter a proporção das funções para cada 
grupo. As categorias com 16 funções foram distribuídas mantendo 2 funções por 
grupo, enquanto que as categorias com 32 funções foram distribuídas mantendo 4 
funções por grupos. Nesse diapasão, cada grupo possui um número específico de 
funções conforme ilustrado na Tabela 4.

      Não obstante, a categoria RC possui apenas 14 funções, por este motivo 
foi acrescentada mais uma função nas categorias XC e IN. Assim, o primeiro e o úl-
timo grupo possuem um comportamento diferente do apresentado na Tabela 4, pois 
estes dois grupos possuem apenas uma função da categoria RC, na qual as duas 
funções extras são responsáveis em compensar essa carência. Logo, o primeiro 
grupo possui 3 funções da categoria XC e o último grupo 5 funções da categoria IN.
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Tabela 4: Distribuição genérica.

A Tabela 5 ilustra o mapeamento das funções para cada vértice, tendo como 
referência as Tabelas 1 e 3.

Tabela 5: Distribuição das funções sobre o grafo.

        Tabela 6: Exemplo de chave de 128 bites.
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Tabela 7: Funções utilizadas considerando a chave da Tabela 6.

COMENTÁRIOS DA CAIXA-S

  Para construir caixas-S baseadas no modelo apresentado, dois pontos são 
fundamentais. O primeiro é a escolha das funções utilizadas para a composição 
dos vértices. E o segundo é a distribuição dessas funções sobre os vértices.

      Quanto à escolha das funções, é importante garantir uma boa variedade, 
pois quanto maior o número de funções mais difícil será para o inimigo mapear os 
possíveis caminhos aleatórios equivalentes. Caso contrário, se o número de fun-
ções for reduzido, a probabilidade de possíveis caminhos aleatórios equivalentes 
será alta e desta forma o custo computacional para o ataque de força bruta será 
reduzido.

      Quanto à distribuição das funções, é importante garantir que as funções 
estejam bem distribuídas sobre os vértices de tal forma que a chave consiga sele-
cionar os vértices que não se anulem. Caso essa distribuição não seja bem plane-
jada, funções que trabalhem de forma semelhante ou até mesmo que se anulem 
podem gerar pontos fixos.

      Nesse contexto, podem-se perceber dois níveis de segurança. O primeiro 
nível de segurança está relacionado ao modelo da caixa-S, enquanto o inimigo 
não conseguir reduzir e encontrar possíveis caminhos aleatórios equivalentes de 
tal forma que seja viável em tempo computacional, a segurança da caixa-S está 
garantida. Já o segundo nível de segurança está relacionado à escolha e à distri-
buição das funções, uma vez que o inimigo consiga mapear a caixa-S utilizada, é 
importante garantir que as funções gerem transformações com alta aleatoriedade 
e não linearidade, garantindo dessa forma a resistência da caixa-S contra ataques 
diferenciais e lineares.
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AVALIAÇÃO DA CAIXA-S

     Esta seção tem como objetivo avaliar o segundo nível de segurança da 
caixa-S, ou seja, supondo que um inimigo consiga mapear a caixa-S utilizada, ain-
da assim qual seria a resistência da caixa-S?

      Para responder esta pergunta, a caixa-S construída na seção 4 será 
submetida à avaliação das métricas Strict Avalanche Criterion (SAC) e correlação 
proposta por (Webster, 1986); não linearidade proposta por (Pieprzyk, 1988) e as 
métricas de análise da frequência de vários pesos de hamming, análise da frequên-
cia de vários valores diferenciais e análise dos pesos de hamming de acordo com 
a posição do bite propostas por (Mar, 2008).

Coleta da amostra de chaves
      O universo de chaves utilizado neste trabalho é igual a 2128, portanto, não 

há recurso computacional viável para a análise das caixas-S de todas as possíveis 
chaves. Logo, houve a necessidade de se trabalhar com uma amostra.

      Foram estabelecidas duas condições para a seleção da amostra de cha-
ves. A primeira condição era que o gerador de chaves tinha que passar nos testes 
estatísticos propostos pelo NIST (Rukhin, 2010). E a segunda, que a distribuição da 
amostra fosse caracterizada conforme a distribuição do universo de chaves apre-
sentada na Figura 1.

      O gerador utilizado para avaliação foi SecureRandom disponível no pa-
cote security da linguagem de programação Java. Ele foi escolhido pois o mesmo 
foi desenvolvido com base na FIPS 140-2, passando maior credibilidade para sua 
utilização.

      No processo de avaliação, o primeiro requisito foi satisfeito em aproxima-
damente 70% dos casos.  A Tabela 8 ilustra os parâmetros de configuração utili-
zados para a avaliação da amostra de chaves. Em que n representa o número de 
bites do vetor de entrada. Os demais parâmetros possuem significados diferentes 
em cada teste, então, recomenda-se para um melhor entendimento de cada pa-
râmetro e até mesmo do objetivo e sistematização de cada teste, que consulte a 
referência (Rukhin, 2001).

Tabela 8:	Configuração	utilizada	no	conjunto	de	teste.
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Para atender o segundo requisito, foi necessário coletar uma amostra de 106 
chaves. A Figura 4 ilustra a distribuição obtida.

Figura 4: Distribuição binomial da amostra de 106	chaves	com	µ=	64	e	σ	=	 .

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

O objetivo dessa avaliação é verificar o segundo nível de segurança da caixa-
-S, ou seja, partindo da hipótese de que o inimigo conheça a função de transforma-
ção, as métricas têm como objetivo verificar a resistência dessa função em relação 
aos ataques linear e diferencial.

AVALIAÇÃO DA NÃO LINEARIDADE

Em (Pieprzyk, 1988) essa métrica foi especificada para funções booleanas 
na forma , entretanto, a função de transformação da caixa-S é da for-
ma , logo, para avaliar essa função, é necessário considerar a menor 
distância de um dos vetores para o conjunto das funções afins. Dessa forma, o 
processo de avaliação é similar ao apresentado em (Pieprzyk, 1988), sendo a única 
diferença o número de vetores avaliados para cada entrada da função.

Na avaliação da caixa-S foram utilizadas as 106 chaves da amostra. Para 
cada chave foi verificado a não linearidade da função. A Figura 5 ilustra a não line-
aridade das funções, o eixo x representa a não linearidade, e o eixo y o número de 
funções com a não linearidade x.
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Figura 5: Não linearidade das caixas-S da amostra de chaves coletadas.

      
A caixa-S original do AES possui uma não linearidade igual a 112. Realizando 

uma comparação, pode-se perceber que a maioria das caixas-S analisadas pos-
suem não linearidade igual a 106. Sendo assim, a não linearidade da composição 
de funções resultantes dos diversos caminhos aleatórios pode ser considerada sa-
tisfatória.

Quanto aos demais valores, pode-se observar que certas combinações de 
funções atingem uma não linearidade maior do que a obtida pela caixa-S original 
do AES, contudo, o inverso também é evidente, existem certas composições que 
resultam em caixas-S com não linearidade igual a 80 por exemplo. Entretanto, essa 
fraqueza pode ser suprida pela escolha das funções que compõe os vértices. Pois 
dependendo das funções utilizadas para a composição dos vértices, pode ser que 
os valores obtidos sejam melhores do que os apresentados pelas funções escolhi-
das neste trabalho, haja vista que o critério de escolha das funções booleanas que 
compõe o grafo, não foi o principal foco deste trabalho.

CRITÉRIO DE AVALANCHE ESTREITA (SAC)

 Esta métrica é considerada uma combinação das métricas de completude e 
efeito avalanche, logo, apenas o SAC foi utilizada para medir a aleatoriedade dos 
bites de saída em função de pequenas variações dos bites de entrada.

Para a realização do teste foram consideradas todas as possíveis 256 en-
tradas de oito bites, e cada entrada foi comparada com outras oito entradas em 
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que apenas a posição i foi complementada. Então, para cada entrada x e xi foram 
obtidas as saídas y = f(x) e y’ = f(xi). A partir dessa saída foi obtido o vetor avalan-
che . Para cada delta foi verificado o nível de aleatoriedade, ou seja, a 
proporção de zeros e uns. Após obter todos os vetores avalanches, verificou-se que 
na média o nível de aleatoriedade é próximo de 0.5, demonstrando que as caixas-S 
possuem um bom nível de aleatoriedade.

AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO

O objetivo desta métrica é avaliar a independência entre os vetores avalan-
ches. Para medir a correlação, o mesmo processo de coleta do SAC foi utilizado. 
Foram consideradas todas as possíveis 256 entradas de oito bites, e cada entrada 
foi comparada com outras oito entradas em que apenas a posição i foi complemen-
tada. Então, para cada entrada x e xi foram obtidas as saídas y = f(x) e y’ = f(xi), 
a partir dessa saída foi obtido o vetor avalanche . Então, foi verificada a 
correlação entre todos os pares de vetores, totalizando 32896 comparações.

O valor médio da correlação entre os vetores para toda a amostra de caixas-
-S analisadas foi de 0.3. Essa medida demonstra um bom nível de independência 
entre os vetores, já que os vetores totalmente independentes possuem correlação 
igual a zero. Conseguir produzir vetores independentes significa obter maior resis-
tência contra ataques que visam mapear diferentes saídas por dedução de mapea-
mentos previamente conhecidos, ou seja, quanto menor a correlação entre vetores 
avalanches mais difícil será para o inimigo realizar ataques diferenciais.

AVALIAÇÃO DA ANÁLISE DA FREQUÊNCIA DE VÁRIOS PESOS DE HAMMING
   

Esta métrica é uma variação do SAC e por este motivo também avalia a ale-
atoriedade dos bites de saída. Para verificar essa característica, é observado se 
a distribuição dos pesos de hamming dos bites de saída produz uma distribuição 
binomial.

Da mesma forma que nas métricas anteriores, para a avaliação dessa mé-
trica, foram consideradas todas as possíveis 256 entradas de oito bites, e cada 
entrada foi comparada com outras oito entradas em que apenas a posição i foi 
complementada. Então, para cada entrada x e xi foram obtidas as saídas y = f(x) e 
y’ = f(xi), a partir dessa saída foi obtido o vetor avalanche . Sendo assim, 
foi calculado o peso de hamming de cada vetor conforme ilustrado na Figura 6.
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Figura 6: Distribuição de hamming da amostra de caixas-S.

 A Figura 7 ilustra a avaliação dessa métrica aplicada na caixa-S original do 
AES. Se realizada uma comparação, pode-se perceber que, na média, as caixas-S 
avaliadas possuem características semelhantes à da caixa-S original.

 O resultado dessa métrica sendo satisfatório reforça a convicção de que as 
caixas-S possuem um bom nível de aleatoriedades mesmo quando submetidas a 
pequenas variações nos bites de entrada.

Figura 7: Distribuição de hamming da caixa-S do AES.
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AVALIAÇÃO DA ANÁLISE DA FREQUÊNCIA DE VÁRIOS VALORES DIFERENCIAIS

Esta métrica tem como objetivo analisar a uniformidade dos vetores avalan-
ches, ou seja, verificar se a frequência dos vetores avalanches é caracterizada por 
uma distribuição uniforme. No processo de coleta de dados, foram consideradas to-
das as possíveis 256 entradas de oito bites, e cada entrada foi comparada com ou-
tras oito entradas em que apenas a posição i foi complementada. Então, para cada 
entrada x e xi foram obtidas as saídas y = f(x) e y’ = f(xi), a partir dessa saída foi 
obtido o vetor avalanche . Para cada delta foi realizada a contagem da 
frequência. A Figura 8 ilustra a distribuição da frequência dos vetores avalanches.

Figura 8: Distribuição da frequência dos vetores avalanches.

      Na Figura 8, pode-se observar que a amostra da caixa-S atende ao requi-
sito esperado, logo, pode-se concluir que as caixas-S avaliadas possuem um bom 
nível de aleatoriedade e também uma boa distribuição quanto a frequência de seus 
vetores avalanches. De acordo com (Mar, 2008), quando a avaliação dessa métrica 
é satisfatória, significa que as caixas-S possuem boas propriedades de completude.

AVALIAÇÃO DOS PESOS DE HAMMING DE ACORDO COM A POSIÇÃO DO BITE

Esta métrica tem com objetivo verificar se os índices dos vetores avalanches 
geram uma distribuição uniforme. Caso essa característica seja observada, fica ca-
racterizado que as caixas-S possuem um bom nível de segurança, caso contrário, 
se a os valores do eixo X apresentarem variações no eixo Y, significa que as caixas-
-S podem apresentar fraquezas e indícios de padrões que poderão ser explorados 
na elaboração de ataques. Caso o valor Y seja muito baixo para um determinado 
valor de X, significa que a posição X dos bites dos vetores avalanche são iguais 
com muita frequência, e caso o valor Y seja muito alto, significa que os bites são 
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complementares na maioria dos casos. Dessa forma, em um ataque diferencial, 
para uma determinada posição X seria mais fácil prever o valor esperado.

      Portanto, para avaliar essa característica, foram consideradas todas as 
possíveis 256 entradas de oito bites, e cada entrada foi comparada com outras oito 
entradas em que apenas a posição i foi complementada. Então, para cada entrada 
x e xi foram obtidas as saídas y = f(x) e y’ = f(xi), a partir dessa saída foi obtido o 
vetor avalanche .

Considerando o conjunto de todos os deltas, foi construída uma matriz Mm,n, 
em que n indica o número de deltas e m o número de colunas. A partir da matriz 
Mm,n, foram computadas as frequências de cada coluna, e verificado se essas frequ-
ências eram caracterizadas por uma distribuição uniforme. A Figura 9 ilustra a dis-
tribuição da amostra de caixas-S avaliadas, e se realizada uma comparação com a 
caixas-S original do AES (vide Figura 10), pode-se observar que a distribuição da 
caixa-S do AES possui algumas variações em Y.

Figura 9: Distribuição da frequência dos vetores avalanches por índice dos bites.

CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a uma nova metodologia de construção de caixas-S 
dinâmicas. Sua arquitetura está fundamentada no conceito de caminhos aleatórios, 
sendo a chave secreta a responsável por definir o caminho aleatório a ser percor-
rido e desta forma determinado o conjunto de funções utilizadas no processo de 
transformação.

Quanto ao nível de segurança, a nova proposta de construção de caixas-S 
é composta por dois níveis. O primeiro nível de segurança está atrelada à chave 
secreta utilizada, e sua complexidade de quebra por força bruta é da ordem O(2n), 
sendo n o tamanho da chave utilizada. No caso específico da avaliação realizada 
neste trabalho, a complexidade foi de O(2128). Já o segundo nível de segurança 
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está associado às funções utilizadas para a composição dos vértices. Para de-
monstrar a importância dessa escolha, foi apresentado o processo de distribuição 
das funções, e em seguida realizou-se a avaliação de segurança de uma amostra 
de caixas-S com o objetivo de verificar se o segundo nível de segurança era satis-
fatório. Para isso, utilizou-se um arcabouço de métricas e verificou-se mediante a 
avaliação realizada, que as funções escolhidas foram satisfatórias. Contudo, vale 
ressaltar que outras funções podem ser utilizadas na tentativa de obter melhores 
resultados quando submetidas às métricas de avaliação, como por exemplo, as 
bent functions propostas por (Rothaus, 1976).

Figura 10: Distribuição da frequência dos vetores avalanches por índice dos bites (AES).
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