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Editorial
 sociedade moderna tem sido surpreendida, em uma frequência 
próxima à mensal, com o lançamento de novos produtos cada vez mais 
sofisticados. Essa tendência é resultado do expressivo desenvolvimento 
científico, onde se pode destacar o observado na ciência de materiais. 
Seu desenvolvimento se faz sentir, junto às famílias, pelo lançamento 
de utensílios de uso diário, utensílios de uso pessoal, aparecendo aqui, 

entre outros, os aparelhos de televisão e os telefones celulares, com telas dobráveis, que vêm 
dominando a atenção geral.

É importante verificar que o desenvolvimento científico e tecnológico está por trás dessa 
tendência de colocar ao dispor do ser humano, a cada dia, produtos cada vez mais próximos 
de suas necessidades. A ciência, aqui entendida como o conhecimento ou a prática sistemática, 
e a tecnologia, como um conceito envolvendo o conhecimento técnico e científico bem como 
sua aplicação com o uso de ferramentas e materiais criados a partir de seu conhecimento, são 
aspectos fundamentais para esse desenvolvimento social, embora poucos se detenham em avaliar 
os custos envolvidos no desenvolvimento desses produtos que são assumidos, em grande parcela, 
por fontes governamentais.

No Brasil a área de pesquisa e desenvolvimento de atividades ligadas à ciência e tecnologia é 
feita em diversas entidades, nem todas subordinadas a um mesmo ente organizacional, o que tem 
sido apontado por alguns estudiosos1 como uma questão a ser discutida em benefício de maior 
eficácia na aplicação de recursos. As atividades militares, por suas características, exigem que seus 
técnicos tenham conhecimento de técnicas de vanguarda, superiores à de seus oponentes, o que 
tem funcionado como um elemento de alavancagem dessas atividades. O exército através, entre 
outros organismos, do IME que, através de seus programas de Pós-graduação, tem desenvolvido 
ações relativas à C&T especialmente orientadas para emprego no âmbito da Força Terrestre.

Além disso, através da Revista Militar de Ciência e Tecnologia, o IME tem procurado 
representar um papel de elemento difusor das atividades aqui desenvolvidas e catalisar, junto 
a outras instituições dessa área, os esforços no sentido de promover uma orientação mínima ao  
desenvolvimento harmônico dessas atividades.

A
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Otimização do algoritmo VSTC utilizando programação paralela

Mateus L Assunção, Vinícius G Pereira, Bruno R Campana, Anderson V C Oliveira,  
Raquel C G Pinto,  Carla L Pagliari 

Instituto Militar de Engenharia
Praça General Tibúrcio, 80, 22290-270, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

RESUMO: Nesse trabalho, o algoritmo de compressão de 
imagens “Variable Size Transform Coder” (VSTC) foi paralelizado. 
Após análise das principais etapas do algoritmo, definimos 
propostas para implementar a paralelização em rotinas específicas 
do processo de codificação. Foram geradas duas versões do 
algoritmo: uma usando MPI para uma plataforma genérica de 
cluster, e outra usando OpenAcc a ser executada em GPU. Os 
resultados obtidos levaram a uma redução média de tempo de 
execução, em relação ao algoritmo original, de 32,3% na versão 
com OpenAcc e 87,7% na versão com MPI. 

PALAVRAS-CHAVE: programação paralela, programação em 
GPU, algoritmo VSTC, compressão de imagens.

ABSTRACT: In this work, “Variable Size Transform Coder” 
algorithm (VSTC) was parallelized. After we analyze the main steps 
in the algorithm, we defined proposals to implement parallelization 
on specific routines of the coding process . Two versions of the 
algorithm were generated: one of them using MPI, for a cluster  
general platform,  and the other one using OpenAcc, to running 
with GPU. Results led to an average reduction in execution time 
of 32.3% for OpenAcc version when compared to the original 
algorithm and 87.7% for MPI version.

KEYWORDS: parallel programming, GPU programming. VSTC 
Algorithm, image compression.

1. Introdução
O desenvolvimento na computação de alto desempenho 

tem sido motivado por simulações numéricas de sistemas 
complexos como a meteorologia, o clima, dispositivos me-
cânicos, circuitos eletrônicos, processos de fabricação de 
produtos e reações químicas. 

A computação paralela vem sendo explorada nas princi-
pais atividades de alto desempenho. É uma forma de com-
putação em que muitos cálculos são realizados de maneira 
simultânea, que operam segundo o de que problemas de alta 
complexidade muitas vezes podem ser divididos em partes 
menores, que são então resolvidos simultaneamente, dimi-
nuindo o tempo de execução da computação do problema. 
Apesar de ser muito explorada atualmente, a computação pa-
ralela não é novidade. Paralelismo vem sendo empregado por 
muitos anos, principalmente em computação de alto desem-
penho, mas o interesse nele tem crescido ultimamente devido 
às limitações físicas que limitam a evolução do hardware da 
CPU (Unidade Central de Processamento). 

A integração de computação paralela, redes de alto de-
sempenho, e tecnologias de multimídia estão conduzindo 
ao desenvolvimento de servidores de vídeo - computadores 
projetados para servir centenas ou milhares de solicitações 
simultâneas de vídeo em tempo real. Cada fluxo de vídeo 
pode envolver tanto taxas de transferência de dados de mui-
tos megabytes por segundo quanto grandes quantidades de 
processamento de codificação e decodificação. 

O algoritmo VSTC [1] é um novo algoritmo de compres-
são de imagens que tem apresentado bons resultados de com-
pressão, em termos de taxa-distorção, superando algoritmos 
como o H.264/AVC [2] e MMP [3]. Entretanto, o conjunto de 
ferramentas utilizados na codificação, como a predição e as 
transformadas espaciais, associadas à natureza recursiva do 
algoritmo VSTC, eleva bastante o seu tempo de execução. 
A computação paralela é uma das alternativas para diminuir 
o tempo necessário para a realização das tarefas. Para isso, 
faz-se necessário o estudo das técnicas de paralelismo dispo-
nível atualmente, de modo a serem implementadas no código 
do VSTC.

O objetivo deste trabalho é propor duas versões paralelas 
do algoritmo VSTC de compressão de imagens. A primeira 
versão implementa o paralelismo através da comunicação de 
processos MPI, enquanto a segunda visa à execução do algo-
ritmo em unidades de processamento gráfico (GPU).

Este artigo está organizado da seguinte forma. Na seção 
2, abordamos a computação paralela, apresentando conceitos 
sobre a comunicação MPI e a arquitetura de placas gráficas, 
assim como os modelos de programação utilizados em cada 
um, como o CUDA e o OpenAcc. O algoritmo de compres-
são de imagens VSTC é apresentado na seção 3, onde uma 
visão geral do seu funcionamento é feita seguindo as etapas 
do algoritmo.

Na seção 4, apresentamos uma análise que nos leva a um 
levantamento dos possíveis pontos do algoritmo a serem pa-
ralelizados, utilizando tanto o MPI, quanto a GPU. Assim, so-
luções de paralelismo são propostas para o algoritmo VSTC. 
A seção 5 apresenta os resultados obtidos de cada uma das 
implementações propostas, enquanto que as conclusões  são 
apresentadas na seção 6.

2. processamento paralelo
Microprocessadores baseados em uma única unidade 

central de processamento (CPU) impulsionaram aumentos de 
desempenho e reduções de custo nas operações lógicas nos 
computadores por mais de duas décadas. Esses dispositivos 
trouxeram bilhões de operações de ponto flutuante por 
segundo (GFLOPS) para o desktop e centenas de bilhões   
para os servidores em cluster. A demanda sempre aumentou, 
criando um ciclo positivo para a indústria de computadores 
[4].

Durante muito tempo, o aumento da velocidade de pro-
cessamento dos dispositivos foi alcançada a partir do aumen-
to da frequência do clock da CPU [5]. Entretanto, os fabri-
cantes se depararam com restrições de calor e outros limites 
físicos para que continuassem a evolução do hardware por 
nessa linha [4]. Os fabricantes de microprocessador passa-
ram para o modelo de várias unidades de processamento, 
conhecida como núcleos, que são usadas em cada chip para 
aumentar o poder de processamento, exercendo um grande 
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impacto sobre a comunidade de desenvolvimento de softwa-
re [4]. A partir de 2005, os principais fabricantes de micro-
processadores começaram a oferecer processadores com dois 
núcleos e na sequência três, quatro, seis e oito [5].

A GPU (Graphics Processing Unit), que é unidade de 
processamento presente nas placas de vídeo, possui na ordem 
de milhares de núcleos, cada um deles sendo multithread. 
Processadores com muitos núcleos, especialmente as GPUs, 
têm liderado a corrida de desempenho em ponto flutuante 
desde 2003, pelo fato da GPU ser especificamente voltada 
para a programação paralela, enquanto a arquitetura da CPU 
ser otimizada para o código sequencial [4]. 

O processamento paralelo consiste em múltiplos proces-
sadores executando partes de um mesmo programa simul-
taneamente, tendo como objetivo principal reduzir o tempo 
total de processamento (wall-clock time). É diferente do pro-
cessamento serial onde as expressões são executadas uma 
após a outra.

Para aferir o desempenho de programas paralelos, as 
medições mais aceitas são a eficiência e o speed-up [6]. A 
eficiência avalia como o algoritmo paralelo usa o tempo nos 
vários processadores e é calculada de acordo com a Eq. 1:

E( p)= Ts
p⋅Tp (1)

Onde, p é o número de processadores da aplicação,  Ts é 
o tempo de execução do algoritmo sequencial e Tp é o tempo 
de execução do algoritmo paralelo, executando com p pro-
cessadores.

Já o speed-up avalia o ganho de tempo que o processa-
mento paralelo apresenta sobre o sequencial e pode ser aferi-
do através da equação Eq. 2:

speedup= Ts
Tp (2)

O ganho de speed-up deveria tender a p, que seria o valor 
ideal. No entanto diversos fatores, impendem que esse ideal 
seja alcançado, como por exemplo a sobrecarga de comuni-
cação entre os processadores. Dessa forma, a Lei de Amdahl 
é utilizada para encontrar o máximo speed-up esperado para 
um sistema. Essa lei considera que o speed-up é limitado pela 
fração sequencial do programa. A Lei de Amdhal é descrita 
pela Eq. 3:

SpeedupTeorico= 1

(1−f )+f
p

(3)

Onde f é a fração do código  do programa que, de fato, 
foi paralelizada e p é o número de processadores utilizado. 
Dessa forma, a Lei de Amdhal considera que a parte serial 
de execução do programa vai limitar o speed-up esperado, 
independente de quantos processadores são utilizados na 
execução do programa. 

2.1 Programação MPI

O MPI (Message Passing Interface) é um padrão de in-
terface para a troca de mensagens em arquiteturas paralelas 
com memória distribuída. Ele define um padrão de troca de 
mensagens, através da sintaxe e da semântica de um conjunto 
básico de rotinas [7]. O padrão MPI é o método de comunica-

ção em computação paralela mais portátil e mais amplamente 
utilizado, oferecendo robustez, escalabilidade e portabilida-
de sem comprometer o desempenho da aplicação [8].

A programação usando MPI assume que as estruturas de 
dados não são compartilhadas, mas divididas entre os múlti-
plos processadores. Essa divisão de armazenamento requer 
uma técnica de decomposição do domínio, que vai gerar um 
custo adicional.

No ambiente MPI, as aplicações são constituídas por um 
ou mais processos que se comunicam através de funções de 
envio e recebimento de mensagens entre processos. Um con-
junto fixo de processos é criado no início da aplicação, mas 
eles podem executar diferentes programas. Por isso, algumas 
vezes o padrão MPI é referido como pertencente à classifica-
ção MIMD [10]. 

Todos os processos que são executados em processadores 
diferentes têm acesso a sua própria memória local e se comu-
nicam através de uma rede. Assim, é possível que todos exe-
cutem o mesmo código, pois o MPI cria uma cópia de cada 
variável para cada processo, executando o programa [11]. 

A paralelização MPI é vantajosa à medida que permite 
a execução em máquinas paralelas, reduzindo o tempo de 
execução, e ainda oferece alocação e armazenamento distri-
buídos [9]. 

No MPI, cada processo é identificado por um ranque esta-
belecido no início da execução do programa e a comunicação 
entre os processos pode ser ponto a ponto, onde os processos 
utilizam operações para enviar mensagens de um para outro, 
ou através de operações coletivas de comunicação [10]. 

Apesar do padrão MPI ser bastante complexo, um con-
junto de seis primitivas básicas é capaz de solucionar uma 
grande quantidade de problemas [8]. Esse conjunto mínimo 
de rotinas resumidamente possui funções que incluem: ini-
ciar e terminar o ambiente MPI, identificar processos, enviar 
e receber mensagens. Um dos tipos de parâmetros dessas 
primitivas são os comunicadores, que especificam grupos de 
processos e o contexto das operações que serão executadas. 
Eles servem principalmente para assegurar que mensagens 
de diferentes propósitos não sejam confundidas [10].

Outra característica importante do MPI é que a troca de 
mensagens não é determinística, assim não é garantido que 
as mensagens cheguem na ordem em que foram enviadas. A 
responsabilidade de assegurar a execução determinística é do 
programador, que pode distinguir mensagens através de tags 
ou especificar o processo que deve ser remetente da mensa-
gem na operação de recepção [13].  

2.2 Computação em GPU

A arquitetura das GPUs é projetada de tal forma que a 
maior parte dos transistores são dedicados ao processamen-
to de dados, em vez de cachê de dados e controle de fluxo, 
como ocorre na CPU. No esquema de utilização de transisto-
res, o espaço destinado ao controle de fluxo e cache de dados 
na CPU é distribuído na GPU entre as ULAs (Unidades Lo-
gicas Aritméticas), buscando esconder a latência do acesso à 
memória com processamento, ao invés de grandes caches de 
dados como feito pela CPU [14]. 

O direcionamento de transistores ao uso específico de 
processamento de dados, que ocorre na GPU, deve-se à ca-
racterística paralela das aplicações gráficas que realizam a 
mesma operação em um grande volume de dados [15]. 

Neste trabalho, utilizamos a computação em GPU nas 
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operações de transformada espacial sobre os blocos de ima-
gem do algoritmo VSTC, que possuem tamanho variável. 
Duas alternativas dentre as ferramentas que facilitam o de-
senvolvimento de paralelização em GPU são: CUDA e Ope-
nACC. 

O CUDA (Compute Unified Device Architecture) é uma 
arquitetura desenvolvida para as placas de vídeo da NVIDIA 
que permite utilizar a GPU tanto para computação em apli-
cações de uso geral quanto para as necessidades gráficas tra-
dicionais. No entanto, na plataforma CUDA, o programador 
deve gerenciar a utilização das threads no código, definindo 
a quantidade de threads utilizadas, a quantidade de threads 
por bloco, e a quantidade de blocos. Também deve-se defi-
nir como as threads estão organizadas nos blocos, e como 
os blocos estão dispostos na grade. Assim, a implementação 
se torna mais complexa por causa dessas questões para essa 
aplicação específica sobre o algoritmo VSTC, e, por isso, 
nesse trabalho foi preferível a utilização do OpenAcc para a 
realização dos testes, uma vez que, teoricamente, a redução 
da complexidade é a mesma quando aplicada à rotina do al-
goritmo onde foi usada.

2.2.1 Hierarquia de memória 

A GPU possui uma hierarquia de memória que pode ser 
utilizada com o objetivo de melhorar o desempenho das apli-
cações. As placas gráficas compatíveis com CUDA possuem 
quatro tipos de memórias: a memória global, a memória 
compartilhada, a memória constante e a memória de textura. 

Essas placas gráficas possuem dezenas de multiproces-
sadores chamados Streaming Multiprocessors (SM). Cada 
multiprocessador possui uma memória compartilhada (sha-
red memory), acessível por todas as threads de um bloco, 
além de duas memórias cache especiais, que são acessíveis 
somente para leitura, e de acesso rápido: a memória de tex-
tura (chamada de texture cache) e a memória constante (cha-
mada de constant cache). Adicionalmente, é possível acessar 
a memória principal da GPU, chamada de device memory, 
onde reside a memória local de cada thread e a memória glo-
bal da aplicação. É a memória com a maior latência de acesso 
[15].

Cada thread possui seus próprios registradores. Os re-
gistradores e a memória compartilhada oferecem os meno-
res tempos de acesso na hierarquia de memória, suportando 
acessos paralelos a altas velocidades. Os registradores são 
utilizados pelas threads para armazenar suas próprias vari-
áveis, chamadas de variáveis automáticas. Elas não são vi-
síveis a outras threads e só existem enquanto a thread que a 
criou existir [5]. 

A memória compartilhada tem a serventia de promover a 
cooperação entre as threads de um mesmo bloco, proporcio-
nando maior velocidade no acesso. Os dados armazenados 
em memória compartilhada têm o tempo de vida associado 
ao bloco, sendo visível por todas as threads nele contido [17].

A memória de textura proporciona uma otimização para 
os casos em que o problema possa ser tratado em duas ou 
três dimensões e que as informações de vizinhança tenham 
alguma dependência, como, por exemplo, quando o valor de 
um pixel de uma imagem depende do valor dos pixels ao seu 
redor [5].

O tempo de vida de uma variável está ligado ao tipo de 
memória onde está armazenada, podendo ser em memória 
global, constante, compartilhada, ou registradores. A visibili-

dade de uma variável está ligada ao escopo onde ela é criada, 
definindo assim quais threads poderão acessá-la. Caso uma 
thread utilize uma variável declarada dentro da função ker-
nel, essa variável será armazenada em um registrador, e será 
criada uma cópia privada para cada thread que utilizar este 
kernel, ficando o seu tempo de vida restrito à thread [17]. 

2.2.2 OpenACC

CUDA é a abordagem mais madura para programação 
em GPU, mas é suportada somente em dispositivos NVIDIA. 
Apesar de ser parcialmente simples para construir um código 
usando essa ferramenta, alcançar uma boa taxa de desempe-
nho requer geralmente um esforço de codificação e otimiza-
ção perceptível.

 O OpenACC (open accelerators) representa um esforço 
para criar uma interface de programação comum para dis-
positivos heterogêneos de grande adesão. É uma API (Ap-
plication Programming Interfaces) que consiste em diretivas 
de compilador em regiões de código em C, C ++ e Fortran 
suscetíveis de serem executadas na GPU, desenvolvida para 
simplificar a programação paralela de CPU / GPU em siste-
mas heterogêneos.

As diretivas e o modelo de programação definidos permi-
tem aos programadores criar aplicações capazes de utilizar 
aceleradores, sem a necessidade de gerenciar explicitamente 
dados ou transferências de programas entre o host (CPU) e o 
acelerador (GPU). Em vez disso, esses detalhes são implíci-
tos no modelo de programação e são geridos pelos compila-
dores e os ambientes em tempo de execução.

O modelo de programação permite que o programador 
forneça mais informação disponível para os compiladores, 
incluindo a especificação local de dados que serão enviados 
para o acelerador, orientações sobre o mapeamento de loops, 
e outras informações relacionadas com o desempenho.

A OpenACC define uma extensa lista de pragmas (direti-
vas). Na execução de um loop em C, por exemplo, a diretiva 
(#pragma acc kernels) dá  início à execução paralela no dis-
positivo acelerador, fazendo com que cada loop seja compi-
lado em um kernel GPU separado e ao mesmo tempo, em vez 
de realizar o loop de forma sequencial.

Para o uso eficiente da GPU, transferências de dados en-
tre o host e o acelerador devem ser minimizados, por isso a 
cópia de dados do host para o acelerador é feita na maioria 
dos casos para evitar essa transferências durante o uso da 
GPU. A diretiva (#pragma acc data) é utilizada para a cópia 
de memória para o acelerador.

3. Algoritmo VSTC

O algoritmo VSTC é um algoritmo de compressão de 
imagens, proposto em [1], cujos resultados superam algo-
ritmos como o H.264/AVC [2] e MMP [3]. O seu esquema 
de codificação propõe um sistema multi-escala de blocos, 
cujas dimensões seguem um arranjo representado por uma 
árvore binária. O processo de codificação consiste na otimi-
zação recursiva dessa árvore binária, fazendo com que  um 
grande número de blocos de várias dimensões sejam testa-
dos exaustivamente de forma recursiva até que o algoritmo 
defina a árvore ótima, através de um critério de otimização 
taxa-distorção, cujo objetivo é obter o bloco codificado com 
a menor taxa, porém com a menor distorção em relação ao 
bloco original.
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Primeiramente, a imagem é dividida em blocos de dimen-
são 64x64, que serão otimizados e codificados sequencial-
mente. Cada um dos blocos 64x64 são otimizados utilizan-
do-se duas funções recursivas que percorrem toda a árvore 
binária: a otimização do modo de predição e a otimização 
do resíduo.

Na otimização do modo de predição, o algoritmo tes-
ta dentre 35 modos aquele que fornece o melhor resultado 
em relação ao critério taxa-distorção. Uma vez escolhido o 
modo, obtém-se o resíduo do bloco, que é a diferença entre 
o bloco original e o bloco de predição. Esse bloco de resí-
duo também é otimizado recursivamente, percorrendo toda a 
árvore binária, de modo que o algoritmo verifica, por exem-
plo, se é mais vantajoso codificar para o mesmo conjunto de 
pixels, um bloco 4x4, dois blocos 2x1, dois blocos 1x2 ou 
quatro blocos 1x1.

A codificação tem por base a transformada espacial 2D, 
que, no algoritmo VSTC, consiste em uma combinação da 
Transformada do Cosseno Discreta [18] e a Transformada do 
Seno Discreta [19]. Depois da transformada, a maior parte 
da informação 2D da imagem fica representada por poucos 
coeficientes. Em seguida, os coeficientes são quantizados, 
utilizando um quantizador linear [19], e os coeficientes resul-
tantes são codificados usando um codificador aritmético [20].

A natureza recursiva do algoritmo VSTC, que faz com 
que os blocos de entrada da imagem original sejam exausti-
vamente testados, seguindo a sequência de segmentação de 
uma árvore binária, torna o algoritmo um excelente alvo para 
um trabalho de paralelização, já que ele fornece excelentes 
resultados quando comparado a outros codificadores, porém 
tem um custo computacional alto.

4. Propostas de paralelização do algoritmo VSTC

Para realizar a paralelização do algoritmo VSTC, primei-
ramente analisamos as funções mais demoradas do algoritmo 
original, e, em seguida, avaliamos as etapas com maior po-
tencial para paralelização.  

4.1 Análise da execução do algoritmo VSTC

Para analisar a execução do algoritmo VSTC, foram utiliza-
das as ferramentas Valgrind e Kcachegrind. O Valgrind consis-
te em uma máquina virtual que utiliza técnicas de compilação 
just-in-time para executar um programa, o que torna a execução 
mais lenta. O objetivo da ferramenta é servir para a depuração, 
encontrando despejos de memória e realizando profiling. Já o 
Kcachegrind é uma ferramenta que serve para visualização dos 
dados gerados pelo profiling. Foram executados três testes em 
modo debug, com parâmetro de entrada QP=28 (que estabele-
ce o passo de quantização), utilizando essas ferramentas, com 
as imagens “small” (256x256) [21], “RaceHorses” (416x240) e 
“Lena” (512x512) [22].

  Os resultados do Valgrind, mostrados nas Figs. 1, 2 e 3, asso-
ciam a cada função, listada na coluna Function, o número de ve-
zes que essa função foi chamada na coluna Called, os tempos em 
porcentagem do total da execução do programa em que a função 
estava sendo executada na coluna Self e, ainda, o tempo em que 
a função estava na pilha de execução do programa na pilha Incl.

A análise das saídas do Valgrind indica que um conjunto de 
quatro funções é responsável pela maior parte do tempo de execu-
ção. São elas: opt_blk_and_pred_mod, block, Transform_Block e 
Inv_Transform_Block. Juntas, elas corresponderam a 73%, 62% 

e 75% respectivamente dos tempos de execução de cada teste. 
Portanto, seria interessante que o paralelismo atuasse sobre esse 
conjunto de funções.

As quatro funções listadas anteriormente pertencem todas ao 
mesmo fluxo de chamada de funções, que tem início na função 
optimize_block_and_pred_mode. Portanto, a estratégia de parale-
lização deve atuar nessa função para obter um resultado eficiente.

As funções Transform_Block e Inv_Transform_Block são 
responsáveis pela aplicação das transformadas  espaciais, diretas 
e inversas, respectivamente. Já as funções optimize_block_and_
pred_mode e optimize_block são as duas funções recursivas de 
otimização do VSTC, que otimizam o modo de predição e o resí-
duo, respectivamente.

A função de otimização do modo de predição atua sobre cada 
bloco da imagem e pode ser dividida em duas etapas: na primeira, 
ela testa todos os possíveis modos de predição, e, para cada um 
deles, faz uma chamada da função que otimiza o resíduo. Na segun-
da etapa, a função subdivide o bloco em quatro menores, quando 
possível, dois através de uma segmentação horizontal e dois através 
de uma segmentação vertical, e executa o mesmo procedimento 
de forma recursiva. Em seguida, determina se codificar os blocos 
menores separadamente resulta em obter uma compressão mais 
eficiente do que o bloco original, não particionado.

Fig. 1 – Saída do Valgrind para a imagem “Small”. 

Fig. 2 – Saída do Valgrind para a imagem “Race Horses”. 

Fig. 3 – Saída do Valgrind para a imagem “Lena”. 
A função optimize_block_and_pred_mode atua de forma 

sequencial sobre cada bloco 64x64 da imagem de entrada, 
porém não é possível paralelizar os bloco de entrada para 
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serem codificados simultaneamente, pois, de acordo com o 
esquema de predição, o resultado de cada blocos depende  
dos blocos codificados anteriormente. 

Para cada modo de predição, é realizada a otimização do 
resíduo e determinado o custo do resíduo de forma recursiva, 
para em seguida determinar qual dentre os modos de predi-
ção apresenta o menor custo. Serão discutidas possibilidades 
de paralelizar essa determinação do bloco de menor custo.  

4.2 Implementação do paralelismo utilizando MPI

A partir da identificação de que a primeira parte da função 
optimize_block_and_pred_mode e as funções que esta invo-
ca em sua execução são responsáveis por um grande percen-
tual de tempo de execução do algoritmo, surge a possibili-
dade de implementar um paralelismo nesta função. A figura 
4 ilustra o algoritmo de determinação do modo de predição 
que resulta no menor custo do bloco, com sua execução de 
forma sequencial.

 Fig. 4 – Algoritmo sequencial da determinação do melhor modo 
de intra-predição. 

Cada modo de predição em um mesmo bloco é calculado de 
forma independente dos demais, apenas dependente dos blocos 
vizinhos decodificados anteriormente, e o resultado de cada um 
é utilizado no final para determinar o melhor modo de predição. 
Portanto, uma possibilidade de paralelismo consiste em dividir 
essa análise de cada modo de predição, com um processo sendo 
responsável por cada modo de predição. A figura 5 ilustra uma 
proposta de execução paralela desse algoritmo.

Na figura 5, é exposto que cada processo vai calcular um 
bloco de resíduo para um modo de predição específico e deter-
minar o seu custo. Em seguida, os processos devem se comuni-
car para determinar qual deles que obteve o menor custo.

Para realizar essa divisão do algoritmo em processos e 
comunicação entre eles, utiliza-se o padrão MPI da seguinte 
forma: após cada processo ter analisado um modo de predi-
ção, que é específico para cada processo e depende do rank 
do processo, é obtido um custo do bloco, correspondente à 
codificação desse modo. Em seguida, os processos se comu-
nicam para determinar qual deles obteve o melhor resultado, 
através da função MPI_AllReduce. A execução dessa função 
encontra-se ilustrada na figura 6.

A função MPI_AllReduce, fornecida pelo MPI, imple-
menta operações de redução. Ela combina valores fornecidos 
no buffer de entrada de cada processo e, usando operações 
específicas, retorna o valor resultante no buffer de saída de 
todos os processos [10]. A figura 6 ilustra o funcionamento 
da MPI_AllReduce combinada com duas funções distintas. 

Cada processo inseriu no buffer de entrada um vetor com 
quatro inteiros. Na parte superior, ela foi executada com a 
operação MPI_MIN e a função retornou no buffer de saída 
de cada processo os mínimos para uma mesma posição do 
buffer de entrada. Na parte inferior, ela foi executada com a 
operação MPI_SUM, e retornou, no buffer de saída de cada 
processo, a soma dos valores.

 Fig. 
Fig 5 – Algoritmo paralelo de determinação do melhor modo de 

intra-predição. 

No caso do algoritmo VSTC, a operação MPI_AllReduce foi 
invocada em conjunto com a operação MIN_LOC, que retorna 
qual a posição do menor elemento. Essa posição corresponde ao 
modo de predição  utilizado e, a partir desse modo, cada proces-
so pode determinar a melhor codificação do bloco.

Seguindo a sequência de otimização recursiva do algoritmo 
VSTC, cada processo precisa recalcular a otimização do bloco 
de resíduo, fazendo as partições vertical e horizontal do bloco 
calculado anteriormente, sendo que este último já tem a defini-
ção do melhor modo de predição. 

 

Fig. 6 – Exemplo do MPI_AllReduce [10]. 
Ao todo, são utilizados 35 modos de predição no algorit-

mo VSTC, porém alguns dos blocos de entrada não possuem 
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todos os modos de predição disponíveis, como por exemplo 
aqueles blocos correspondentes às bordas da imagem, os 
quais não possuem blocos vizinhos de onde seriam feitas as 
predições.

A função optimize_block_and_pred_mode é a principal 
função do algoritmo, pois, nela, são chamadas todas as outras 
funções que fazem a codificação do bloco de imagem. Por 
isso, ao paralelizar essa rotina, espera-se uma redução signi-
ficativa no tempo total de execução do algoritmo.

4.3 Implementação do paralelismo utilizando a GPU

A partir dos resultados do Valgrind, detectou-se que as fun-
ções que aplicam as transformadas espaciais, Tranform_Block 
e Inv_Transform_Block, consomem bastante tempo da execu-
ção do programa. Nos três testes realizados, elas correspon-
deram a 43,8%, 37,3% e 52,1% do tempo total de execução. 

A função Transform_Block tem como entrada a matriz 
MxN com os valores de resíduo (a diferença pixel a pixel entre 
os blocos da imagem original e da predição), e tem como saída 
uma matriz de mesma dimensão, contendo os coeficientes da 
transformada. Para uma matriz quadrada, complexidade des-
sa função é O(N3) e executa duas multiplicações de matrizes 
MxN: da matriz do bloco de entrada com a matriz da transfor-
mada, em seguida, o resultante dessa primeira multiplicação 
com a inversa da matriz da transformada. 

Assim como a função Transform_Block, a função Inv_
Transform_Block Block tem a mesma complexidade e executa 
duas transformações de matrizes, mas em ordem inversa do 
que ocorre na função Transform_Block. Ou seja, a entrada é 
a matriz com os coeficientes da transformada e a saída é o 
bloco decodificado, que representa uma aproximação do bloco 
de imagem original.

A plataforma de programação paralela OpenAcc permite 
a introdução de diretivas no código de modo a paralelizar al-
gumas rotinas, utilizando a capacidade de processamento da 
GPU. A multiplicação de matrizes é um caso em que a intro-
dução do paralelismo na GPU tem resultados expressivos na 
redução do tempo de execução, de modo que cada elemento 
da matriz resultante da multiplicação de matrizes é calculado 
por meio de uma única thread, e todos os elementos da matriz 
resultante são calculados simultaneamente. A implementação 
do paralelismo OpenAcc no código do VSTC ocorreu através 
da inserção das diretivas nos cálculos das transformadas es-
paciais. Podemos estimar que essas diretivas vão resultar em 
um ganho de processamento no cálculo dessas transformadas. 
Portanto, as acelerações podem variar dependendo de quanto 
tempo essas funções consomem para imagens distintas. 

4.4 Arquitetura do Cray XK7

Para a realização dos experimentos, foi utilizado o Cray 
XK7, uma plataforma de supercomputação, que foi produzi-
da pela Cray e lançada em 2012. A plataforma utiliza uma 
combinação de unidades de processamento central (CPUs) e 
unidades de processamento gráfico para computação (GPUs). 
As máquinas XK7 executam o ambiente de Linux do Cray. 

O modelo utilizado contém 10 blades de 4 nós cada, to-
talizando 40 nós, que estão interligados através da intercone-
xão Gemini. Cada nó possui uma CPU AMD Opteron 6200 
Interlagos de 16 cores, uma GPU Nvidia Tesla K20 Kepler e 
32 GB de memória. 

A programação no Cray é dividida por ambientes. Nos 

experimentos realizados, a versão com MPI foi executada no 
ambiente GNU e a versão com OpenAcc foi executada no 
ambiente Cray.

5. Resultados
O algoritmo VSTC original e as duas versões implemen-

tadas foram executadas no conjunto de imagens mostrado na 
Tabela 1, utilizando como parâmetro de entrada QP = 28. Os 
experimentos foram realizados no Cray XK7, utilizando o 
compilador GCC. As imagens utilizadas pertencem ao test 
set do HEVC [22], com exceção da imagem Small [21].

A Tabela 1 exibe a dimensão, o número de blocos de 
entrada 64x64, e o tempo de codificação  de cada imagem, 
e o número final de blocos, resultante das partições feitas 
pela otimização do algoritmo VSTC. O tempo de execução 
é diretamente proporcional à dimensão da imagem, ou seja, 
imagens de dimensões maiores consomem mais tempo para 
serem codificadas.

Imagem Dimensão No Blocos 
64x64

Tempo de 
Execução

No Blocos 
Final

Small 192x192 9 10min55s 571

RaceHorses 416x240 28 62min45s 6145

BQSquare 416x240 28 68min29s 13655

BlowingBubbles 416x240 28 62min29s 7453

BasketBallPass 416x240 28 53min32s 4891

Keiba 832x480 104 238min33s 10984

FlowerVase 832x480 104 158min42s 5645

Mobisode 832x480 104 120min0s 1452

PartyScene 832x480 104 428min44s 69802

BQMall 832x480 104 284min39s 22917

Tab 1: Resultados dos testes referentes ao algoritmo VSTC original.

A implementação do paralelismo usando o padrão MPI 
foi testada nas mesmas imagens e nas mesmas condições dos 
testes da Tabela 1, utilizando também o parâmetro de entrada 
QP=28.

Da análise dos dados presente nas tabelas 1 e 2, percebe-
-se que, para todas as imagens, obtemos ganhos significativos 
de redução do tempo de processamento, e a implementação 
obteve uma média de 88% de redução do tempo de processa-
mento em relação ao algoritmo VSTC original.

Imagem Tempo de Execução Speed-up Redução

Small 1min21s 8,09 88%

RaceHorses 6min49s 9,21 89%

BQSquare 7min29s 9,15 89%

BlowingBubbles 6min43s 9,30 89%

BasketBallPass 5min50s 9,18 89%

Keiba 26min32s 9,99 89%

FlowerVase 25min39s 6,19 84%

Mobisode 19min34s 6,13 84%

PartyScene 48min10s 8,90 89%

BQMall 31min40s 9,99 89%

Tab 2 - Resultados dos testes da implementação com o MPI.

A média de speed-up foi de 8,41, que está condizente com 
a Lei de Amdahl, exposta na seção 2. De fato, considerando 



RMCT VOL.36 Nº1 2019 9REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

que o speed-up resultante é obtido sobre a função optimi-
ze_block_and_pred_mode, que chama todas as funções de 
codificação do algoritmo, pode-se observar que, ao paraleli-
zá-la, obtém-se uma redução significativa no tempo total de 
execução do algoritmo. 

O speed-up obtido variou mais entre as imagens. Compa-
rando-se as Tabelas 1 e 2, percebe se que não há relação direta 
entre o speed-up e a dimensão da imagem. As duas imagens 
que apresentaram os piores resultados de aceleração foram 
FlowerVase e Mobisode. Na Tabela 1, nota-se que essas duas 
imagens possuem um número de  partição bastante inferior 
às outras imagens de mesma dimensão. Isso ocorre devido à 
existência de grandes regiões  uniformes na imagem, como 
podemos ver na figura. 7, que mostra a imagem FlowerVase. 
Ou seja, regiões onde os pixels têm valores muito próximos 
aos pixels vizinhos. Nessas regiões, o processo de otimiza-
ção ocorre mais rápido, pois, como não há diferença entre 
particionar ou não um bloco, o processo recursivo não se pro-
longa até os blocos menores. Isso explica porque nessas três 
imagens o resultado de speed-up foi inferior aos das demais.

 Fig. 7 – Imagem de teste “FlowerVase”. 

As principais dificuldades da implementação do MPI 
consistiram na implementação da comunicação entre os pro-
cessos, que ocorreu através da função MPI_AllReduce e na 
escrita em  arquivos, pois o algoritmo escreve diversas infor-
mações da codificação em arquivos de saída, porém como di-
versos processos estavam executando o mesmo código, eles 
estavam em concorrência pelo acesso ao recurso. Assim, o 
código foi alterado para que somente um processo escrevesse 
a saída em arquivo. 

Da mesma forma, a implementação do OpenAcc nas fun-
ções Transform_Block e Inv_Transform_Block do algoritmo 
VSTC foi testada nas mesmas imagens e sob as mesmas con-
dições. A Tabela 3 mostra os resultados obtidos com a para-
lelização em GPU, utilizando  OpenAcc.

A redução do tempo na maioria das imagens foi próxima 
de 30%. A redução média do tempo foi de aproximadamente 
32,3%. Podemos notar novamente que a diferença na reso-
lução das imagens não interferiu diretamente na redução do 
tempo de codificação. Esse resultado é bastante condizente 
com a análise da execução do algoritmo VSTC exposta na 
seção 4.1, que indicou que as transformadas espaciais con-
sumiam entre 30% e 50% do tempo total de processamento.

As diferenças de speed-up na codificação das imagens 
não foram muito altas quando comparadas aos resultados 
obtidos usando o MPI, pois a paralelização com GPU só foi 
feita nos loops das multiplicações de matrizes nas rotinas das 
transformadas direta e inversa. Destaca-se ainda que que, na 

implementação com GPU, as imagens Small, FlowerVase e 
Mobisode (que têm mais regiões uniformes) apresentaram os 
melhores resultados de speed-up. 

Imagem Tempo de Execução Speed-up Redução

Small 7min6s 1,54 35%

RaceHorses 43min17s 1,45 31%

BQSquare 48min31s 1,41 29%

BlowingBubbles 43min3s 1,45 31%

BasketBallPass 35min55s 1,49 33%

Keiba 166min29 1,43 30%

FlowerVase 99min56s 1,59 37%

Mobisode 71min45s 1,67 40%

PartyScene 208min6s 1,37 27%

BQMall 191min43s 1,42 30%

Tab 3: Resultados obtidos utilizando OpenAcc.

No desenvolvimento do código paralelizado, ao se copiar 
as matrizes do host (CPU) para o acelerador (GPU), e, ao 
fim da execução, copiar as matrizes de saída do acelerador 
para o host, pode-se notar um aumento do tempo de execu-
ção do algoritmo, devido a matriz representativa do bloco 
ter dimensões muito pequenas (as dimensões da largura e da 
altura da matriz são potências de 2 e têm tamanho máximo de 
64 pixels, e mínimo de 1 pixel). Assim, o processamento não 
paralelizado tem a vantagem de não possuir o tempo de cópia 
de memória, apenas a execução na GPU. A solução adotada 
foi não copiar as matrizes a serem usadas no acelerador, de 
modo que o acesso dos dados fosse feito na memória princi-
pal da CPU, o que tornou mais rápida a execução de ambas 
as funções.

Para validação dos resultados, verificamos que as imple-
mentações dos paralelismos não modificaram os valores de 
taxa e distorção obtidos com o algoritmo VSTC original, ou 
seja, a relação sinal-ruído (PSNR), o erro quadrático médio 
(MSE) e a taxa de compressão, em bit por pixel.

Não há outros trabalhos relacionados sobre a paraleliza-
ção do algoritmo VSTC, de forma que uma comparação com 
trabalhos de otimização sobre outros algoritmos de compres-
são de imagem pode não ser uma avaliação eficiente, pois 
as estruturas de codificação desses algoritmos são diferentes 
bem como as condições de teste, como o hardware utilizado 
e as imagens testadas. Porém, destacamos para uma compa-
ração subjetiva o trabalho de paralelização do HEVC publi-
cado em [23], onde foram obtidos resultados de speed-up de 
8,7 a 10,7. Os valores médios obtidos são próximos àqueles 
obtidos neste trabalho. 

6. Conclusões
Desenvolvemos duas versões paralelizadas do algoritmo 

de compressão de imagens VSTC com o objetivo de otimizar 
o seu tempo de execução. Duas abordagens foram estudadas 
e implementadas, a primeira utilizando MPI, e a segunda uti-
lizando OpenAcc.

Ambas as implementações de paralelismo reduziram o 
tempo de execução do algoritmo. O código resultante da im-
plementação MPI obteve os melhores resultados, o que já 
era esperado, pois a implementação do paralelismo usando 
o MPI englobava uma maior parte do código do algoritmo.  
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A implementação utilizando MPI teve como resultado um 
aumento de rapidez média no tempo de execução de 8,41 
vezes, em relação ao algoritmo original. A implementação 
utilizando OpenAcc resultou em um algoritmo 1,41 vezes 
mais rápido na média dos testes. Utilizando a Lei de Amdahl 
para analisar os resultados obtidos, foi possível concluir que 
quase 90% do tempo total de execução do algoritmo VSTC 
é paralelizável.

O desempenho de codificação do algoritmo nas duas 
novas implementações foi o mesmo em relação ao código 
original, validando ambos as implementações, de forma que  
essas contribuições tornaram o algoritmo VSTC mais rápi-
do, auxiliando o mesmo a competir com os demais padrões 
de compressão de imagens existentes,  possibilitando ainda 
futuras evoluções. 
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Análise de estabilidade de sistemas com atraso variante no tempo via 
restrições quadráticas integrais
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RESUMO: Este trabalho trata da análise de estabilidade de 
sistemas lineares com atraso variante no tempo a partir da teoria 
de Restrições Quadráticas Integrais. Em particular, a análise de 
estabilidade considerando-se a combinação cônica de diferentes 
multiplicadores para o operador atraso de interesse é comparada 
com a análise via uma condição de ganho pequeno considerando-
se o atraso como uma dinâmica linear incerta variante no tempo e 
de ganho limitado. Duas aplicações numéricas permitem comparar 
o conservadorismo das abordagens. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistemas com atraso. Restrições 
Quadráticas Integrais. Atraso variante no tempo.

ABSTRACT: his work discusses stability analysis of linear systems 
with time-varying delay via the Integral Quadratic Constraint (IQC) 
theory. In particular, the stability analysis considering a conic 
combination of different multipliers for the delay operator of interest 
is compared to the analysis via a small gain condition where the 
time delay is considered as an uncertain linear time-varying 
dynamics with bounded gain. Two numerical applications allow to 
compare conservativeness in both approaches.

KEYWORDS: Time delay systems. IQC. Tme-varying delay.

 

1. Introdução
A análise de estabilidade de sistemas com atraso incerto é 

objeto de estudo há bastante tempo [1][2]. Sabe-se que a pre-
sença de atrasos no sistema pode degradar significativamente a 
resposta transitória, ou até mesmo levar à instabilidade. Muitas 
das vezes, o atraso decorre de uma limitação física, onde a 
disponibilização da informação em várias partes do sistema 
ao mesmo tempo não é possível [3]. Há diversos sistemas que 
apresentam esse tipo de fenômeno devido às suas caracterís-
ticas intrínsecas, tais como linhas de transmissão em sistemas 
elétricos, redes pneumáticas e hidráulicas em sistemas mecâni-
cos, ou ainda processos químicos [4]. Em casos críticos como 
o de sistemas distribuídos, a robustez em relação ao tempo de 
atraso deve ser explicitamente abordada [5].

Dentre as ferramentas disponíveis na literatura para a 
análise de estabilidade de sistemas com atraso variante no 
tempo, destaca-se a análise via Restrições Quadráticas Inte-
grais introduzida por [6], mais comumente conhecida como 
análise IQC (do inglês, Integral Quadratic Constraints). O 
ferramental IQC constitui uma ferramenta poderosa para a 
análise de sistemas dinâmicos complexos potencialmente 
contendo elementos não-lineares, incertos, ou, como no pre-
sente caso, atrasos. A teoria IQC é tão flexível e geral que ela 
compreende como casos particulares, por exemplo, a chama-
da análise-µ  para sistemas incertos [7], ou ainda o problema 
da estabilidade absoluta para sistemas com não-linearidades 
do tipo limitadas em setor [8].

O cerne da abordagem IQC consiste em se identificar 
restrições quadráticas integrais satisfeitas pelo operador de 
interesse. Em [6] são apresentadas algumas restrições para 
o operador de interesse modelando o atraso no presente tra-
balho. Em [9], o problema da análise de estabilidade para 
sistemas com atraso variante no tempo via IQC é mais pro-
fundamente discutido.

Em [10], é discutida uma abordagem um pouco diferente 
para o problema da análise de estabilidade de sistemas com 
atraso. Nesse trabalho, a ideia central consiste em se tratar o 
atraso como uma dinâmica linear variante incerta no tempo. 
O critério de estabilidade é, então, obtido a partir da aplica-

ção de uma condição clássica de ganho pequeno.
O objetivo principal do presente trabalho é discutir a aná-

lise de sistemas lineares com atraso variante no tempo via o 
formalismo IQC, em particular mostrando que a abordagem 
do tipo ganho pequeno em [10] pode ser encontrada equi-
valentemente a partir do ferramental IQC. Dois exemplos 
numéricos apresentados permitem mostrar a flexibilidade da 
formulação IQC de [9] ao mesmo tempo que permitem di-
mensionar o conservadorismo na abordagem do tipo ganho 
pequeno em [10].

O artigo está organizado da seguinte maneira. Na Seção 
2 são apresentados os fundamentos da análise de estabilidade 
via restrições quadráticas integrais. A análise de estabilidade 
via IQC no caso particular de sistemas com atraso é discuti-
da em seguida na Seção 3. Na Seção 4, é discutido como a 
abordagem do tipo ganho pequeno de [10] relaciona-se com 
o formalismo IQC. Por fim, na Seção 5 são apresentadas duas 
aplicações numéricas ilustrando os pontos discutidos ante-
riormente. Uma versão para conferência do presente artigo 
foi publicada no CBA 2018.

Notação: Os símbolos  e , representam o 
conjunto dos números reais, o vetor coluna real com m ele-
mentos e a matriz real com n linhas e m colunas; o 
conjunto dos números complexos e o eixo dos números com-
plexos;  o conjunto das matrizes simétricas e Hermi-
tianas de ordem n, respectivamente. As notações  
denotam o espaço das funções quadraticamente integráveis, 
com coeficientes em , definidas no intervalo (-∞,∞)e o es-
paço  estendido, respectivamente. A notação RL∞ denota 
o conjunto de funções racionais próprias com coeficientes re-
ais sem polos no eixo imaginário, enquanto que RH∞ denota 
o subespaço de RL∞, conjunto de funções racionais próprias 
com coeficientes reais sem polos no semiplano direito com-
plexo;  e  denotam, respectivamente, o con-
junto das matrizes m por n com elementos em RL∞ e RH∞. A 

notação  denota a transformada de Fourier de um dado 
sinal y (t). O limite mínimo e máximo de f sobre o conjunto E 
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são representados por , respectivamente. 
A notação  é a função composta de g com f. Dada uma 
matriz M, MT é a sua transposta, MH a transposta conjugada, 
se M∈IH n, a notação M >0 (“≥ “,< e ≤ ) denota uma matriz 
positiva definida (semi-definida positiva, negativa definida e 
semi-definida negativa) e diag(M1,…,Mn) é a matriz bloco 
diagonal com Mi como i-ésimo bloco.2. 

2. Preliminiares
Restrições Quadráticas Integrais, chamadas no presente 

trabalho por seu acrônimo em inglês, IQC, são desigualdades 
empregadas na análise de sistemas dinâmicos para descrever 
operadores sobre sinais. Constituem-se em uma ferramenta 
poderosa para se analisar sistemas dinâmicos complexos pos-
suindo elementos não-lineares, variantes no tempo e incertos, 
entre outros. Introduz-se a seguir a definição precisa de IQC.

Definição 1 Diz-se que dois sinais  e y ∈ 

satisfazem a IQC definida por  
se

  (1)

Via de regra, o denominado multiplicador Π em (1) pode 
ser qualquer função Hermitiana mensurável. Na maioria dos 
casos, porém, é suficiente se utilizar de funções racionais li-
mitadas no eixo imaginário. Neste trabalho, considera-se que 
o multiplicador  é racional, hermitiano, e que pode ser 
decomposto em blocos da forma.

  (2)

Considerando-se  um operador limitado no espaço L2, então 
o multiplicador define uma forma quadrática em L2 dada por

 (3)

Percebe-se, assim, pelo teorema de Parseval, que a IQC 
(1) descrevendo a distribuição de energia no espectro de fre-
quências pode ser equivalentemente reescrita no domínio do 
tempo como σΠ (y,u) ≥ 0. 

Fig 1: Representação de sistema realimentado

Considere, agora, o sistema em malha fechada represen-
tado na Fig. 1, descrito por

     4)

com G e Δ operadores causais em  e , 
respectivamente. Os sinais e  
desempenham o papel de ruídos e perturbações da interco-
nexão.

A interconexão da Fig. 1 representa uma abstração na 
qual se divide um sistema originalmente complexo em dois 
subsistemas realimentados mais simples. Assume-se que   G 
é um operador linear invariante no tempo, com função de 
transferência G(s) em , e que o operador Δ possui ga-
nho L2 limitado. Este último é o elemento do sistema que 
traduzirá um componente não linear, variante no tempo ou 
incerto.

O teorema a seguir, introduzido por [6], representa a fer-
ramenta de análise central no presente trabalho.

Teorema 1: Seja , e seja Δ um operador 
causal limitado. Se:

1. para cada ρ ∈ [0,1], a interconexão de G e  ρΔ é bem 
posta;

2. para cada ρ ∈ [0,1], a IQC (1) definida por Π é satis-
feita por ρΔ;

1. existe  ϵ > 0, tal que, ∀ω∈[0,∞)
 

  (5)

então a interconexão entre G e Δ em (4) é estável.
A inequação (5) é uma desigualdade matricial no do-

mínio da frequência (ou FDI, do inglês Frequency Domain 
Inequality), portanto, de dimensão infinita. Na análise de es-
tabilidade de um dado sistema, uma vez encontradas as IQC 
que satisfazem o Teorema 1, o passo seguinte é transformar 
o conjunto infinito resultante de restrições no domínio da fre-
quência de (5) em uma condição computacionalmente tratá-
vel, através do lema de Kalman-Yakubovich-Popov (KYP) 
[12][13].

Entretanto, a princípio, as condições do Teorema 1 não 
são triviais de serem verificadas, no sentido de que nem sem-
pre é uma tarefa simples encontrar uma IQC, definida pelo 
multiplicador Π, que satisfaça os itens. Assim, um tema ativo 
de pesquisa é a identificação de IQC satisfeitas por operado-
res de interesse prático. Na Seção 3, serão apresentadas IQC 
de interesse para a análise de sistemas com atraso.

Em consequência do Teorema 1, se forem satisfeitas as 
condições 1 e 2, o teste para saber se o sistema possui esta-
bilidade se traduz em verificar a validade da condição (5). 

É também importante notar que se ρΔ satisfaz as IQC 
definidas por Πi , i =1,…,n então a combinação cônica x1 
Π1+...xn Πn, x i ≥ 0 também define uma IQC para ρΔ. Logo, 
uma condição suficiente para a estabilidade é a existência 
das variáveis escalares x1,…, xn ≥ 0 tais que (5) valha para 

.
As IQC oferecem uma forma matemática de tratar siste-

mas complexos através de modelos de sistemas simplifica-
dos. Na prática, um sistema complexo que apresenta vários 
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elementos incertos concomitantes, pode ser representado por 
blocos elementares. Assim, com esta modelagem, uma única 
IQC (representativa do sistema com todas as incertezas) é 
convertida em um conjunto de IQC que descrevem os subsis-
temas menores. Obter IQC que representem os subsistemas 
não é uma tarefa trivial, como já apresentado, e, portanto, 
esta é uma parcela importante da análise. Encontradas as 
IQC representativas dos subsistemas, a questão da estabili-
dade do sistema geral se resume na solução direta da EQ. (5), 
IQC geral do sistema.

Considere, por exemplo, o caso em que o bloco Δ é 
constituído por n sub-operadores  Δi, i = 1,…,n  de modo 
que Δ=”diag”(Δ1,…,Δn).  Seja o vetor de entrada  dividido 
de forma correspondente, y = [ y1…yn ], de modo que yi 
representa a entrada do i-ésimo bloco Δi. Supõe-se que cada 
bloco Δi satisfaz uma IQC definida por um multiplicador  Πi 
correspondente, isto é,

 (6)

e que o respectivo multiplicador Πi (jω) é particionado da 
forma

  (7)

Então, nesse caso a incerteza total  satisfaz a IQC (1) com 
o multiplicador

    (8)

     onde a diagonal principal é formada por duas matrizes 
diagonais, uma com os elementos Π1,1,…, Πn,1 e a outra com 
Π1,2, Πn,2 que são os elementos das diagonais principais dos 
Π1,2. Da mesma forma, a diagonal secundária do multiplicador, 
é composta por outras duas matrizes diagonais, com os 
elementos elementos   Π1,o,…,Πn,o e Π1,o

H,…,Πn,o
H, elementos 

das diagonais secundárias dos Πi.
Na literatura, é possível encontrar IQC para diversos 

elementos, tais como não linearidades limitadas em setores, 
incertezas, operadores passivos, etc [11].

Um dos impulsionadores da análise de sistemas por 
IQC é o fato de o problema poder ser tratado por meios 
computacionais de forma bastante eficiente, o que é possível 
através do lema KYP.

No presente trabalho, assume-se que os multiplicadores 
podem ser fatorados por

   (9)

onde  é uma matriz real simétrica, representada por LMIs, 
e  uma matriz de transferência. Convenientemente, 
para essa classe de multiplicadores fatorados por (9), a FDI 
original (5) pode ser reescrita pela substituição

   (10)

fazendo com que a inequação adote a forma que é estudada 

versão generalizada do Lema de KYP apresentada a no Lema 
1. 

Lema 1: [11] Seja  admitindo uma 
realização , com  e . 
Então, as duas condições a seguir são equivalentes:

é válida a FDI
   (11)

existe uma matriz  tal que

 (12)

A equivalência persiste para manter:
• desigualdades não estritas se, adicionalmente, o par  

for controlável,
• igualdades se, adicionalmente,  é Hurwitz e o par   

for controlável.

3. Análise de estabilidade de sistemas com 
atraso via IQC

3.1 Formulação do problema

Considere o sistema linear com atraso variante no tempo

  (13)

com   matrizes constantes, e um pa-
râmetro desconhecido variante no tempo que satisfaz

 (14)

Deseja-se analisar a estabilidade do sistema (13) para a 
classe de atrasos definida por (14).

Os dois operadores definidos a seguir são de particular 
interesse para o presente trabalho:

   (15)

  (16)

No lema abaixo são apresentados limites sobre o ganho  
dos operadores 

Lema 2 [9] Suponha que d < 1, e considere o conjun-
to de funções diferenciáveis , 

. Então:

   (17)

   (18)

É interessante notar no Lema 2 que o limite sobre o ga-
nho L2 de  depende do limite sobre o módulo da taxa de 
variação temporal de τ, mas não depende diretamente de τ0. 
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Por outro lado, o limite sobre o ganho L2 de  depende 
de τ0, mas não do limite  sobre a taxa de variação temporal.

Na análise de estabilidade do sistema (13), o primeiro pas-
so consiste em se rearranjar o sistema na forma da intercone-
xão de  G e Δ  apresentado na Fig. 1 e descrito pela equação 
(4). Inicialmente, seja a equação de estado (13) reescrita como

  (19)

Seja a saída da planta nominal definida como

 y ( t ) = x ( t ).    (20)

Desse modo, a Eq. (19) pode ser reescrita como

 (21)

Definindo-se  tem-se então que o sistema com 
atraso (13) pode ser reescrito na forma

  (22)

A descrição acima corresponde exatamente à configura-
ção G – Δ em (4), com

  (23)

3.2 IQC satisfeitas pelo operador 
São apresentadas agora IQC satisfeitas pelo operador Sτ, 

conforme discutido em [9]. Essas IQC serão consideradas 
no Teorema 1 para a análise da estabilidade do sistema com 
atraso (13).

Inicialmente, note que se , então o operador  
satisfaz a IQC

   (24)

com  De fato, decorre dos limites do Lema 
2 que

O resultado acima permite mostrar que, se  
para todo t , então o operador  satisfaz a IQC

   (25)

com .. Note que

  (26)

de modo que

   (27)

Como o operador .  satisfaz a IQC , tem-se que

 (28)

Ou seja, o operador  de fato satisfaz a IQC definida 
por Π1. O resultado acima está sumarizado na proposição a 
seguir.
Proposição 1 Suponha que . . Então, o opera-
dor  satisfaz qualquer IQC definida por Π1 em (25), com 

.
A seguir serão apresentadas mais três IQC satisfeitas pelo 

operador . Provas das proposições podem ser obtidas em [9].
Proposição 2 Suponha que  e que 
, para todo. Então, o operador  satisfaz qualquer IQC de-
finida por

   (29)

onde , e ϕ(s) é qualquer função de 
transferência racional limitada satisfazendo

 (30)

Um exemplo de ϕ(s) que satisfaz (30) é

    (31)

com .

Proposição 3 Suponha que  e que , 
para todo t. Então, o operador  satisfaz qualquer IQC de-
finida por

   (32)
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com , e qualquer função de transferência β (s)  que 
satisfaça

   (33)

para e

  (34)

Um exemplo de função de transferência β (s) que satisfaz 
a equação (33) é

  (35)

com   
é um número positivo arbitrariamente pequeno.
Proposição 4  O operador  satisfaz qualquer IQC definida por

   (36)

com .
Note que a função G deve ser estritamente própria para se 

poder usar a IQC Π4.
A lista de IQC válidas para o operador Sτ está sumarizada 

na Tabela 1, de acordo com o limite máximo sobre o módulo 
da taxa de variação do atraso.

Tab 1: Validade das IQC para o operador 
IQC válidas

d < 1 1 ≤ d < 2 d ≥ 2

Π1  - -

Π2  - -

Π3   -

Π4   

4. Análise de estabilidade via condição de 
ganho pequeno

 Nesta seção, é discutida a análise de estabilidade do sis-
tema com atraso variante no tempo (13) através da aborda-
gem em [10], na qual o atraso é modelado como uma incerte-
za LTV e a estabilidade é verificada através de uma condição 
do tipo ganho pequeno.

Considere a seguinte classe de operadores LTV incertos 
repetidos diagonalmente:

 (37)

Considere, também, as seguintes classes de matrizes:

  (38)

   (39)

   (40)

A condição de ganho pequeno apresentada no lema a se-
guir pode ser obtida a partir do formalismo IQC do Teorema 1.

Lema 3 Seja , e seja  uma dinâmica LTV 
incerta repetida diagonalmente pertencente à classe Δt. Então 
a interconexão da Fig. 1 é estável para toda incerteza admis-
sível se

  (41)

Prova. Mostra-se facilmente que Δ∈Δt satisfaz IQC para o 
multiplicador.

   (42)

De fato,

   (43)

 
A última desigualdade em (43) vem do fato de que 

 e da linearidade de δ, de modo que

    (44)

Desta forma, a circunstância suficiente de estabilidade 
dada pelo teste (5) do Teorema 1 com o multiplicador de 
(42), torna-se

 (45)

e é atendida quando uma incerteza representativa de uma 
dinâmica LTV satisfaz a condição de estabilidade de (41). □

O teorema a seguir apresenta uma condição de estabilidade 
a partir do resultado do Lema 3.
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Teorema 2 [10] Suponha que a matriz A0 + A1 é Hurwitz, 
e seja

  (46)

Então, a dinâmica com atraso (13) sujeito às condições 
(14) é estável se qualquer uma das condições abaixo for ver-
dadeira:

1.  

2. 

3. 

Prova. O sistema com atraso (13) pode ser representa-
do na forma G-Δ em (4) alternativamente com  e 
com planta nominal G(s) dada por

correspondendo a  em (46). De acordo com o Lema 2,  

 para γ = τ0. Então, a condição do item 3 pode 
ser obtida a partir da aplicação do Lema 3 considerando-se a 
planta nominal em (46). As condições nos itens 1 e 2 decor-
rem do fato de que {I}⊂Drd⊂Dr.

Da prova do Teorema 2, conclui-se que as condições 
apresentas naquele teorema estão em ordem decrescente de 
conservadorismo. Cabe destacar também que a prova do Te-
orema 2 é baseada no fato de que o ganho L2 do operador 

 é limitado por τ0. Ora, esse mesmo fato é uti-
lizado para se mostrar que o operador   satisfaz a IQC para 
Π4. Conclui-se, assim, que o resultado contido no Teorema 2 
é equivalente à análise IQC para o operador  com a IQC para  
Π4 apenas. Note que as condições no Teorema 2 independem 
do valor d, o que explica seu potencial conservadorismo.

O último resultado a ser apresentado no teorema a 
seguir corresponde à consideração do operador diag

 como constituído por duas dinâmicas 
LTV incertas repetidas diagonalmente.

Teorema 3 [10] Suponha que a matriz A0 + A1 é Hurwitz, 
e sejam

 (47)

    (48)

Então, a dinâmica com atraso (13) sujeito às condições 
(14) é estável se qualquer uma das condições abaixo for ver-
dadeira:

1.  

2.  

3.  

4. 

A prova do Teorema 3 acima é análoga àquela do Teorema 
2. Ela baseia-se no fato de que o sistema com atraso 
(13) pode ser representado na forma G – Δ  em (4) com 

 e com planta nominal  dada por 
G (s)

correspondendo a  em (47). Note que, de acordo 
com o Lema 2,

      (49)

Assim, trata-se do caso de um operador misto com  

, onde os sub-operadores 
são tratados como uma dinâmica LTV incerta repetida 
diagonalmente com limite sobre o ganho L2 de τ0, e 

respectivamente.

5. Aplicação numérica
São discutidas a seguir duas aplicações numéricas, nas 

quais são comparadas a análise de estabilidade via IQC da 
Seção (3) com a análise via ganho pequeno apresentada na 
Seção (4).

5.1 Exemplo 1

Considere o sistema linear com atraso variante no tempo 
da forma (13) com

Para esse sistema, retirado de [10], deseja-se analisar qual 
o valor máximo de atraso para o qual o sistema permanece 
estável, para diferentes limites sobre o módulo da taxa de 
variação do atraso.

Inicialmente, é realizada a análise IQC da Seção 3, na 
qual a planta é representada na forma da interconexão  G – Δ 

com o operador Δ dado por Sτ, obtendo G (s) = e 
Δ = Sτ. Nesta análise, a condição de estabilidade é verificada 
pela aferição ponto a ponto da factibilidade das LMIs, que na 
verdade traduzem a FDI associada à análise IQC.

O resultado da análise de estabilidade via IQC para esse 
problema está sintetizado nas Fig. 2 e 3, nas quais consta a 
curva do valor máximo de atraso τ0 que a planta suporta antes 
da instabilidade em função da taxa de variação máxima d 
para o atraso.

O primeiro passo para o cálculo do valor máximo de atra-
so que o sistema comporta para cada valor da taxa de va-
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riação elencada consiste em construir, para um determinado 
limite  sobre a taxa de variação do atraso, as funções auxilia-
res  ϕ(s) e β(s)  de acordo com (31) e (35), respectivamente.

 Em seguida, é verificado se a LMI de estabilidade dada 
por (12) é exequível para um hipotético atraso na taxa 
desejada. Esta fase da análise baseia-se em um algoritmo que 
implementa o método da bisseção. Neste método, é suposto 
um intervalo qualquer onde o valor hipotético do atraso 
máximo se encontra. Aqui a taxa é considerada como fixa. O 
aperfeiçoamento dos limites desse intervalo é incrementado 
a cada passo, na medida que o intervalo vai se reduzindo 
até estar dentro de uma margem aceitável. Para cada teste 
é resolvida a LMI correspondente tomando o valor da taxa 
constante e obtendo, assim, o valor do atraso como resposta. 
Em seguida, é feita a devida alteração no limite superior ou 
inferior do intervalo de teste, dependendo se foi encontrada 
ou não uma solução possível para a LMI. O processo se 
encerra quando o intervalo converge para um valor dentro da 
precisão exigida. Alcançado o valor, o processo é retomado 
para o próximo valor de interesse de taxa de variação.

No trabalho, o algoritmo foi implementado no MATLAB 
e os cálculos das LMIs foram efetuados pelas ferramentas 
YALMIP e SEDUMI, que são uma plataforma para 
construção de problemas de desigualdade de matrizes e um 
solucionador de desigualdades, respectivamente.

Fig. 2: Análise IQC para a planta (50)

Fig. 3: Atraso máximo admitido pela planta (50) obtidos por 
diferentes técnicas.

Da análise da FIG. 2, evidencia-se uma constatação feita 
em [9]: a de que o ganho em se considerar o multiplicador  é 
praticamente nulo, de modo que esse multiplicador pode ser 
desprezado na análise.

Na Fig. 3 é comparado o resultado da análise via IQC e 
via Teoremas 2 e 3. Conforme esperado, é possível se con-

firmar que o resultado obtido via Teorema 2 é equivalente ao 
obtido via análise IQC para o operador  com  apenas. 
Ainda na FIG. 3, fica evidente o conservadorismo do Teore-
ma 3, em decorrência de se considerar o atraso como uma 
incerteza LTV limitada em norma.

5.2 Exemplo 2

Considere, agora, o seguinte sistema apresentado em 
[14]:

    (51)

O resultado da análise do maior atraso tolerado pelo 
sistema, analogamente ao realizado no exemplo anterior, é 
mostrado na Fig. 4. Também na presente aplicação, observa-
-se que a contribuição de  Π2 é desprezível, de modo que é 
mostrado o resultado da análise com os multiplicadores Π1, 
Π3 e Π4 apenas.

Fig. 4: Atraso máximo admitido por (51)

Sabe-se que esse sistema é estável para qualquer valor de 
atraso constante. Esse fato é confirmado na análise IQC mos-
trada na Fig. 4, onde se observa que a tendência da curva é 
seguir assintoticamente o eixo vertical para  tendendo a zero. 
O fato de não haver um valor máximo de atraso corrobora 
que o sistema é sempre estável para um atraso constante. No 
entanto, o sistema não é estável independentemente do atra-
so. A análise IQC revela o comportamento da estabilidade à 
medida que uma maior taxa de variação é admitida para o 
atraso.

Os resultados dos Teoremas 2 e 3 também são apresen-
tados na Fig. 4. Novamente, o resultado obtido via Teorema 
2 é equivalente ao obtido via análise IQC para Π4 apenas, 
e a análise via Teorema 3 se revela mais uma vez bastante 
conservadora.

6. Conclusões
No presente trabalho, foi discutida a análise de estabilida-

de de sistemas com atraso variante no tempo a partir da teoria 
IQC. Comparou-se a análise via IQC com uma análise via 
condição de ganho pequeno, associada ao tratamento do atra-
so como uma incerteza. As aplicações numéricas apresenta-
das evidenciaram o conservadorismo da abordagem do tipo 
ganho pequeno, quando comparada com a análise via IQC.
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RESUMO: Este trabalho trata da determinação da produção de 
líquido em cada poço submarino de uma plataforma de produção 
de petróleo do tipo FPSO (Floating, Production, Storage and 
Offloading). A utilização de medidores de fluxo multifásicos é uma 
solução cara e indisponível na maioria das unidades produtoras e 
as medidas de variáveis de fundo (pressão e temperatura) 
possuem baixa confiabilidade. Além disso, os sensores 
submersos, em geral, deixar de operar após alguns anos. Assim, 
o objetivo desta pesquisa é desenvolver um algoritmo para 
estimar a vazão de produção em poços de petróleo, com base 
somente nas medidas de variáveis de superfície (pressão, 
temperatura e posição de válvula). 
O método proposto consiste em determinar uma constante de 
vazão para a inferência durante o teste de produção e, quando a 
vazão do poço for redirecionada para o separador de produção 
(que recebe também a produção de vários poços), calcular a 
produção durante o período de operação. Em tempo real, o 
método proposto determina a constante de vazão, com uma 
correção referente à vazão de gás injetada no poço e outra 
referente à posição da haste da válvula, e utiliza o método de 
Newton-Raphson para recalcular a vazão de líquido produzida de 
acordo com a constante da válvula. 

 ABSTRACT: This work deals with the determination of the liquid 
production in each submarine well of an oil production platform of 
the FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading) type. 
The use of multiphase flow meters is an expensive and 
unavailable solution in most of the producing units and the 
measurements of background variables (pressure and 
temperature) have low reliability. In addition, the submerged 
sensors, in general, cease to operate after a few years. Then, the 
objective of this research is to develop an algorithm to estimate 
the production flow in oil wells based only on measured surface 
variables (pressure, temperature and valve position). 
The proposed method consists of determining a flow constant for 
inference during the production test and, when the well flow is 
redirected to the production separator (which also receives the 
production of several wells), computing the production during the 
operation. In real-time, the proposed method determines the flow 
constant, with a correction for the gas flow injected into the well 
and another referring to the position of the valve stem, and uses 
the Newton-Raphson method to recalculate the flow of liquid 
produced according to the valve constant. 

PALAVRAS-CHAVE: produção de petróleo, poço, inferência, 
sensores de superfície.  KEYWORDS: oil production, well, inference, surface sensors.

 
1. INTRODUÇÃO 

Na indústria de óleo e gás, há muitos desafios 
relacionados às políticas e regulamentações de segurança, 
eficiência energética, meio ambiente e qualidade dos 
produtos que se tornam cada vez mais rigorosas. Para fazer 
face a esses desafios, a área de automação e controle pode 
contribuir com novas tecnologias para garantir maior 
segurança, confiabilidade e eficiência, otimizando as 
operações das unidades industriais, em particular dos 
sistemas de produção offshore. 

Atualmente, é possível acompanhar remotamente e em 
tempo real a vazão total produzida por uma unidade de 
produção (somatório da produção de todos os poços da 
unidade) e monitorar variáveis individuais de cada poço 
como pressão e temperatura em diferentes pontos. No 
entanto, a vazão de líquido produzida por um poço em 
particular só é conhecida durante os testes de produção, que, 
em algumas unidades, são feitos a cada trinta dias ou até 
periodicidades maiores como de meses. No intervalo de 
tempo entre esses testes, considera-se que a produção do 
poço seja constante, o que leva a atrasos nos ajustes da 
produção, e também na identificação de problemas como 
possíveis perdas de produção. Além disso, o conhecimento 
da vazão produzida por um poço é fundamental para o 
controle e para a otimização de sua produção. 

Uma solução mais adequada para o problema em 
questão seria a instalação de medidores multifásicos 
independentes em cada poço produtor, porém esta solução 
tem alto custo para as unidades de produção já existentes. 
Uma solução alternativa é inferir a vazão de líquido 
produzido, ou seja, estimar qual a vazão de produção de 
cada poço, por intermédio de correlações ou equações 

utilizando as variáveis medidas e disponíveis deste poço 
(CARBONE, 2007). 

O trabalho de Aguirre et al. (2017) buscou inferir a 
pressão de fundo (PDG) através dos sensores de superfície, 
utilizando uma abordagem de aprendizagem a partir dos 
dados históricos. Neste trabalho, busca-se inferir o 
comportamento da pressão de fundo, normalmente medida 
pela PDG (Permanent Downhole Gauge), utilizando os 
dados históricos combinados com equações 
fenomenológicas associadas às válvulas de controle. 

2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1 Método de Elevação de Gás (Gas Lift) 
Para aliviar a coluna de fluido (pressão hidrostática) e 

permitir que a pressão do reservatório consiga elevar o 
petróleo para a superfície, uma corrente de gás de alta 
pressão (gas lift) é injetada no poço de produção em uma 
posição próxima ao reservatório. Este gás que é injetado é 
produzido com o fluido do reservatório e separado na planta 
de processamento da plataforma. A Figura 1 é um diagrama 
simplificado de um sistema de separação, tratamento, 
compressão e de elevação a gás (ARNOLD, 1989). 

À medida que o gás é injetado, o peso do fluido na 
tubulação ou coluna de produção diminui e a pressão do 
fundo do poço também diminui. Considerando que a 
pressão do reservatório está constante, esta diminuição da 
PDG faz com que a produção do poço aumente. Pode-se 
dizer, de forma simplificada, que a produção é proporcional 
à diferença de pressão entre o reservatório e o poço. 
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consiste em uma análise de sensibilidade do Cv a 
partir dos dados do teste de produção, ou seja, com 
os dados do teste de produção, traça-se um gráfico 
Cv versus Qinjetada , variando a vazão de injeção. A 
curva de ajuste desse gráfico é então obtida por 
regressão e é análoga à Equação (4). Em seguida, 
calcula-se o Cv com a vazão de injeção do teste de 
produção e com a vazão de injeção no momento da 
medição. A constante de vazão calculada pela 
Equação (1) deverá então ser multiplicada pela 
razão entre o Cv calculado com a vazão de injeção 
do teste de produção (𝐶𝐶����) e o Cv calculado com 
a vazão de injeção no momento da medição (𝐶𝐶����) 
(Equação (5)). 

𝐶𝐶� = 𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎�������� + 𝑏𝑏 (4) 

𝐶𝐶� = 𝐶𝐶� ∗ 𝐶𝐶����
𝐶𝐶����

 (5) 

Conhecendo-se a pressão a montante e a jusante da 
choke, a temperatura a montante da choke e a vazão de gás 
injetado em tempo real, busca-se uma vazão de líquido que 
consiga o mesmo valor da constante de válvula calculada 
no último teste de produção (CARBONE, 2007). 

Essa estimativa é feita utilizando o método de Newton-
Raphson (HAUSER, 2009), para o qual será utilizado como 
suposição inicial o valor de X = 5 e de Xe = 1,05*X. Com 
essa suposição inicial e com o valor de Cv corrigido, 
calcula-se a vazão mássica total. 

 tan1519,2v mon te jusante cW C X P P F   (6) 

Em seguida, calcula-se a vazão mássica de líquido 
através da Equação (7), na qual Qinjetada, ρincompressível e ρlíquido 
referem-se à vazão de gás injetada, massa específica do gás 
considerado como fluido incompressível e massa específica 
do líquido.  

injetada incompr
líq

incompr
líq

.
=

11+ . 1 ( ).
 100

W Q
W

BSW RGO RS








   
 

 (7) 

A razão de solubilidade (RS) é calculada via método de 
Vazques e Beggs (AHMED, 1989), que utiliza a Equação 
(4), cujas variáveis são  γgás,100, P, API e T que representam, 
respectivamente, a densidade do gás na pressão de 100 psig, 
a pressão de entrada do gás na choke, a densidade do óleo 
em API e a temperatura de entrada do gás na choke, 
respectivamente. Os valores dos coeficientes C1, C2 e C3 
são tabelados. 

2
1 ,100 3expC

gás
APIRS C P C
T

        
 (8) 

Na sequência, calcula-se a vazão volumétrica de 
líquido Qlíquido (Equação (9)), a vazão mássica de gás Wgás 
(Equação (10)), vazão volumétrica de gás Qgás (Equação 
(11)), vazão volumétrica total Q (Equação (12)) e fração 
mássica X (Equação (13)). 

líquido
líquido

água líquido

W
Q

 
  (9) 

gás ar gás gásW Q   (10) 

 gás injetada óleoQ Q Q RGO RS    (11) 

gás líquidoQ Q Q   (12) 

WX
Q

  (13) 

Enquanto a diferença entre X e Xe for maior que 10-5, 
os cálculos serão refeitos. Quando a precisão for atingida, a 
variável Qlíquido corresponderá à vazão inferida de líquido 
produzido. 

O algoritmo abaixo resume o procedimento final de 
cálculo da vazão de líquido: 

1. X = 5, Xe = 1,05*X; 
2. Enquanto   ∥ 𝑋𝑋 𝑋 𝑋𝑋� ∥ < 10��  

𝑋𝑋�
Cálculo de W, Wlíq, líquidoQ , gásW , gásQ , Q e X  
por meio das Equações (6), (7), (9) a (13); 

3. Fim  
Os referidos cálculos foram implementados no 

software MPA, o que permitiu que a inferência fosse feita 
em tempo real, ou seja, no momento em que as medições 
foram enviadas para o software, este já calculava a vazão 
inferida para aqueles dados. 

4. TESTE DE CAMPO 
A coleta de dados para acompanhamento histórico dos 

processos pode ser feita por intermédio de diferentes 
software, como o PI (Plant Information) da OSIsoft e o BR-
Historian, desenvolvido pela UFRN em colaboração com a 
Petrobrás (MEDEIROS NETO, 2015; SANTOS, 2015; 
BRASIL, 2017). Aplicativos de acompanhamento da 
produção podem ser criados utilizando os dados históricos, 
como no ambiente PI, de forma a indicar, por exemplo, a 
vazão de gas-lift ótima que será passada periodicamente à 
equipe de operação para implementação. Outra opção é 
realizar em malha fechada estas operações de otimização. O 
software MPA, descrito anteriormente, é um ambiente para 
controle e automação que permite implementar módulos 
através dos quais é possível, por exemplo, otimizar em 
tempo real a injeção de gás em todos os poços de uma 
unidade de produção. 

Com o objetivo de confirmar a hipótese de que uma 
diminuição da PDG leva a um aumento na vazão de líquido 
produzida e vice-versa, plotou-se, para cada poço, uma 
curva Qinferida versus tempo e uma curva de PDG versus 
tempo. 

Devido ao grande ruído de medição, assim como 
grandes perturbações (paradas e partida dos poços), inseriu-
se nos cálculos um filtro de primeira ordem com constante 
de tempo de 1h. Apesar de a constante de tempo ser alta, os 
fenômenos de análise são lentos (o processo responde em 
horas), portanto a filtragem utilizada não afeta a análise dos 
resultados. Com os dados do arquivo de registro de um 
período de operação de 20 dias, plotaram-se variáveis de 
entrada para a inferência, conforme as seções a seguir. 
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4.1 Poço 1 
A Figura 5 apresenta os dados do Poço 1 para as 

primeiras 40 horas de monitoramento. 

Fig. 5 - Intervalo de Dados Analisados do Poço 1 
 
Durante o intervalo analisado, observa-se uma 

coerente correspondência do aumento da pressão de entrada 
quando houve um fechamento brusco da choke, bem como 
um aumento da vazão inferida quando houve um aumento 
brusco na injeção de gás. Além disso, nos momentos em 
que houve uma brusca variação na vazão de produção 
inferida, houve uma variação de sentido contrário da PDG, 
como se pode observar pela Figura 6.  
 

Fig. 6 - Vazão de Líquido Produzida e PDG Analisadas do 
Poço 1 

 
Buscando uma análise de caráter não visual, fez-se a 

correlação cruzada entre a vazão de líquido produzida e a 
PDG para o poço 1, obtendo-se a Figura 7. Analisando-se a 
Figura 7, pode-se observar uma correlação negativa e 
próxima de –1 para deslocamentos de tempo quase nulos e 
predominantemente negativa para deslocamentos maiores, 
indicando que o comportamento das variáveis estudadas é 
oposto, ou seja, enquanto uma aumenta a outra diminui, 
confirmando a hipótese sugerida. 

 
Fig. 7 - Correlação Cruzada entre a Vazão de Líquido 
Produzida e a PDG Analisadas do Poço 1 

4.2 Poço 2 

 
Fig. 8 – Intervalo de Dados Analisados do Poço 2 
 
A Figura 8 apresenta os dados do Poço 2 para o 

período de monitoramento de 250 a 400 horas. 
Durante o intervalo de dados analisados, para esse 

poço não fica evidente a correspondência no 
comportamento das variáveis de entrada como no Poço 1, 
porém, como se pode observar pela Figura 9, quando 
houve uma brusca variação na vazão de produção, houve 
uma variação de sentido contrário da PDG. 

Fazendo-se a correlação cruzada entre a vazão de 
líquido produzida e a PDG para o Poço 2, obtêm-se os 
dados da Figura 10. Analisando-se a Figura 10, também se 
observa uma correlação negativa e próxima de –1 para 
deslocamentos de tempo quase nulos e predominantemente 
negativa para deslocamentos maiores, indicando novamente 
que o comportamento das variáveis estudadas é oposto, o 
que confirma a hipótese sugerida. 
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Fig. 9 - Vazão de Líquido Produzida e PDG Analisadas do 
Poço 2 

 

Fig. 10 - Correlação Cruzada entre a Vazão de Líquido 
Produzida e a PDG Analisadas do Poço 2 

 

4.3 Análise de Sensibilidade 
Após a elaboração do algoritmo para inferência da 

vazão de líquido produzida, fez-se uma breve análise da 
sensibilidade do mesmo a variações nos parâmetros de 
entrada. Com esse objetivo, atribuíram-se aos parâmetros 
de entrada os valores apresentados na Tabela 1 e variou-se 
individualmente cada parâmetro em até 10% desse valor.  

Tab 1: Valores dos Parâmetros para Análise de Sensibilidade 

Variável Valor Atribuído 

Hchoke 96,2092 % 

Pentrada 13,1417 kgf/cm2 

Psaída 9,2201 kgf/cm2 

Tentrada 2,9765 ºC 

Qinjetada 1,6573e5 m3/h 

 
 

A referida análise levou aos resultados 
mostrados nas Figuras 11 a 14. 
 

 
Fig. 11 – Análise da Sensibilidade do Algoritmo Frente à 
Variações na Abertura da Choke 
 

 
Fig. 12 – Análise da Sensibilidade do Algoritmo Frente à 
Variações na Pressão de Entrada 
 

 
Fig. 13 – Análise da Sensibilidade do Algoritmo Frente à 
Variações na Temperatura de Entrada 
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Fig. 14 – Análise da Sensibilidade do Algoritmo Frente à 
Variações na Vazão de Gás Injetada 

 
Analisando-se as Figuras 11 a 14, observa-se que o 

algoritmo é sensível a mudanças nas variáveis de entrada, 
ou seja, qualquer mudança nas variáveis de entrada 
percebida pelos sensores terá efeito imediato na inferência 
da vazão de produção. 

Além disso, vê-se que o algoritmo é mais sensível a 
variações na pressão de entrada do que a variações nos 
demais parâmetros. Esse fenômeno sugere que a pressão de 
entrada seja a variável que requeira maiores cuidados 
durante as medições. 

5. CONCLUSÃO 
Durante este trabalho, um método para a inferência da 

vazão de produção de líquido de um poço de produção de 
petróleo foi implementado em um ambiente de tempo real. 

Observou-se que, a despeito do uso de um filtro passa-
baixas de primeira ordem para eliminar ruídos de medidas, 
as inferências sofreram variações bruscas, o que indica a 
influência de fenômenos físicos do processo como, por 
exemplo, variações na abertura de válvula, golfadas, etc.

 
O método de inferência proposto foi implementado em 

cinco poços, e os resultados obtidos permitem afirmar que 
foi verificada uma correlação inversa entre o 
comportamento da PDG e a vazão de líquido produzida no 
período analisado em quatro dos cinco poços estudados. 
Assim, conclui-se que a metodologia se mostra promissora 
como forma de previsão de comportamento da pressão de 
fundo para os poços nos quais essa medição não esteja 
disponível.  
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RESUMO: Os Materiais Absorvedores de Radiação 
Eletromagnética (MARE) tornam-se mais eficientes quando 
a componente da reflexão da radiação eletromagnética pode 
ser desprezada e a componente da absorção da radiação é 
potencializada. Este trabalho teve como objetivo a produção de 
filmes ultrafinos de titânio absorvedores de micro-ondas na banda 
X (8-12 GHz), para uso em plataformas furtivas. Filmes ultrafinos 
de titânio com diferentes graus de pureza foram depositados 
pela técnica de evaporação por feixe de elétrons com taxas de 
deposição de 1, 3 e 5 Å/s, em diferentes espessuras, com o 
objetivo de correlacionar suas propriedades elétricas com a 
absorção de micro-ondas na banda X. Os resultados mostraram 
que a absorção de micro-ondas é diretamente proporcional à taxa 
de deposição e inversamente proporcional ao grau de pureza do 
titânio e à espessura do filme.

PALAVRAS-CHAVE: MARE, absorção de micro-ondas, filmes 
ultrafinos de titânio, banda X

ABSTRACT: Electromagnetic Radiation Absorbing Materials 
(RAM) become more efficient when the reflection component of 
electromagnetic radiation decreases and the radiation absorption 
component increases. The aim of this work is to produce ultrathin 
films of titanium microwave absorbers in the X band (8-12 GHz), 
for stealth platforms applications. Ultrathin films of titanium with 
different purity levels were deposited through electron beam 
evaporation. Deposition rates of 1, 3 and 5 Å/s, with different 
thicknesses were applied to correlate their electrical properties with 
their X Band microwave absorption. The results showed that the 
microwave absorption is directly proportional to the deposition rate 
and inversely proportional to the purity level and thickness of the 
titanium film.

KEYWORDS: RAM, microwave absorber. ultrathin films of 
titanium, X band.  

1. Introdução
Os materiais absorvedores de radiação eletromagnéticas 

convencionais (MARE) na forma volumétrica podem ser ob-
tidos a partir da impregnação de uma matriz polimérica com 
centros absorvedores de radiação como negro de fumo, polí-
meros condutores ou ferritas [1]. No entanto, estes materiais 
apresentam alto valor de densidade específica, dificil mo-
delagem e elevada espessura. Os MARE obtidos na forma 
de filmes finos são vantajosos em relação aos volumétricos 
por possuírem baixas espessuras e, consequentemente, baixo 
peso, aumentando e diversificando a sua faixa de aplicação.

A interação entre a radiação eletromagnética e o MARE 
na forma de filmes finos está associada a processos de perdas 
baseados na dissipação da energia da radiação incidente na 
forma de calor por Efeito Joule. Estas perdas estão direta-
mente ligadas à resistividade e a espessura. Para materiais 
com espessura reduzida, a resistividade apresenta um com-
portamento contrário ao que é observado em materiais na 
forma volumétrica [2]. Modelos teóricos apresentados por 
Fuchs–Sondheimer e por Mayadas–Shatzkes justificam que 
o aumento da resistividade e a baixa espessura estão direta-
mente ligados ao espalhamento de elétrons na superfície do 
filme e ao espalhamento de elétrons nos contornos de grãos 
dos filmes[3]. Sendo assim, quanto menor a espessura do fil-
me fino depositado, maior é a resistividade do filme quando 
comparada ao material na forma volumétrica.       

Materiais metálicos volumétricos são conhecidos por re-
fletirem a radiação eletromagnética. Esta característica está 
associada às propriedades elétricas dos metais, onde a super-
fície interna do condutor apresenta um campo elétrico nulo 
[4]. Porém, em espessuras extremamente finas, da ordem de 
nanômetros, a absorção da radiação é uma consequência di-
reta da presença de defeitos e elevada resistividade. Sendo 
assim, filmes ultrafinos metálicos tornam-se interessantes na 
produção de MARE [5]. 

Entretanto, para que esta dissipação de energia aconteça, 
as espessuras dos filmes devem apresentar valores menores 
que a chamada profundidade pelicular (skin deph) [6], dada 
pela (Eq 1).

    (1)

onde;
d é a profundidade pelicular
r é a resistividade do material
m é a sua permeabilidade magnética do material
w é frequência angular de propagação da radiação 
    eletromagnética 

2. Materiais e métodos
Os filmes foram depositados pela técnica de evaporação 

por feixe de elétrons utilizando uma evaporadora fabricada 
pela Edwards, modelo 19A, cujo bombeamento é realizado 
por uma bomba difusora com armadilha criogênica e uma 
bomba mecânica selada a óleo. Os filmes foram evaporados 
por feixes de elétrons gerados por um equipamento marca 
EDWARDS, modelo EB3 e acelerados por uma d.d.p. de 
5kV, em uma pressão base da ordem de 10-6 Torr

Foram utilizados como material fonte o titânio com pu-
reza grau 2, 4 e 5. A Tabela 1 apresenta a composição dos 
diferentes graus de titânio utilizado [7].

Os filmes foram depositados em substratos, com es-
pessuras de 20Å, 25Å, 30Å, 40Å, 50Å e 75Å, sob 
a taxa de deposições de 1Å/s e 5Å/s, com os substratos 
mantidos à temperatura ambiente. Os substratos eram de 
vidro borosilicato e tinham dimensões de 24x24mm2. Os 
substratos usados apresentaram transparência à radiação 
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de micro-ondas, não influenciando nos resultados de ca-
racterização dos filmes. Sendo assim, todos os resultados 
apresentados são pertinentes aos filmes depositados. 

As espessuras dos filmes foram estimadas, pois o equi-
pamento disponível no Laboratório de Filmes Finos do Ins-
tituto Militar de Engenharia para essa faixa de espessura não 
possui resolução para medir espessuras dos filmes deposi-
tados. A estimativa foi realizada por meio de um cristal de 
quartzo da Leybold, modelo Inficon XTM/2, que monitorava 
o crescimento do filme ao longo de toda deposição.

Tab 1 - Composição do material fonte utilizado

Elemento (%)TiGr2 (%)TiGr4 (%)TiGr5

O 0,25 0,40 0,20

N 0,03 0,05 0,05

C 0,08 0,08 0,08

H 0,015 0,015 0,015

Fe 0,30 0,50 0,40

Al - - 5,50 – 6,75

V - - 3,50 – 4,5

Ti 99,32 98,95 88,0 – 90,61
Fonte: ASTM International, 2000

Todos os filmes finos fabricados na fase de calibração fo-
ram produzidos utilizando o mesmo tempo de deposição e es-
pessuras de 3000Å, 2500Å, 2000Å, 1500Å, 1000Å e 500Å, 
medidas no cristal de quartzo. Em seguida as espessuras dos 
filmes foram medidas por perfilometria em um equipamen-
to fabricado pela Veeco, modelo Dektak 150, e comparadas 
com as obtidas por meio do cristal e, assim, foi possível fazer 
a certificação do processo. Desta maneira, foi possível produ-
zir filmes ultrafinos, tendo-se confiabilidade nas espessuras 
mostradas no cristal de quartzo.

A resistência de folha dos filmes depositados foi obtida 
utilizando um equipamento marca BIO-RAD, modelo Hall 
Effect Measurement System HL 5500. Torna-se importante 
mostrar que a resistividade do filme depositado está correla-
cionada à espessura por meio da (Eq 2).

  
(2)

onde:

Rf é a resistência de folha (Ohm/sq)
r é resistividade do filme (Ohm.cm)
t a espessura do filme depositado (cm)

A caracterização de absorção de micro-ondas foi realiza-
da em um analisador de rede marca Anritsu, modelo 37247D 
apresentado na Figura 1a, por medidas de refletância e trans-
mitância na faixa de 8 a 12 GHz. Este equipamento possi-
bilita a obtenção simultânea dos sinais refletido e transmiti-
do nas portas 1 e 2, como ilustrado na Figura 1b [8]. Além 
disso, a montagem do sistema permite a caracterização do 
conjunto filme/substrato com a radiação incidindo tanto pelo 
filme (porta 1) quanto pelo substrato (porta 2). A calibração 
do equipamento foi feita pelo método TRM (Thru, Reflect, 
Match), utilizando o conjunto padrão de calibração para a 
Banda X.

 
Fig. 1- (a) analisador de rede marca Anritsu, modelo 37247D do 

CTEx. (b) Ilustração do método de medida por um analisador de rede. 

3. Resultados e discussão
As Figuras 2 e 3 mostram as resistências de folha em 

função da espessura dos filmes depositados para as taxas de 
deposições de 1Å/s e 5Å/s, respectivamente.

Fig. 2 – Resistência de folha dos filmes depositados com diferentes 
graus de purezas em função da espessura, para a taxa de 1Å/s.

Fig. 3 – Resistência de folha dos filmes depositados com diferentes 
graus de pureza em função da espessura, para a taxa de 5Å/s.
Ao analisar as Figuras 2 e 3, observa-se que há pouca 

variação das resistências de folha para espessuras na faixa de 
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50Å a 75Å no filmes de TiGr2 e TiGr4, além disso as mes-
mas aumentam significativamente para espessuras menores 
que 50Å, independentemente da taxa de deposição utilizada 
e da pureza do material fonte. Para o TiGr5, os filmes de 50Å 
a 75Å apresentam uma variação significativa de resistência 
de folha, sugerindo que o grau de impureza influencia nesta 
propriedade elétrica, quando comparados ao TiGr2 e TiGr4 
com menor grau de impureza. 

Nota-se que quanto menor for a espessura do filme fino 
depositado maior é a sua resistência de folha, quando com-
parada ao material na forma volumétrica (40,0 Ohm/sq) [9]. 
Da figura pode-se, também, verificar que os filmes produzi-
dos a partir do titânio grau 5 (TiGr5) que fornecem as maio-
res resistências de folha para ambas as taxas de deposições. 
Constata-se, ainda, que os filmes produzidos a partir do titâ-
nio grau 2 (TiGr2) é o que fornece as menores resistências de 
folha para ambas as taxas de deposições. Os resultados estão 
como esperado, pois o TiGr5 é o material mais impuro, foi 
utilizada a maior taxa de deposição e os substratos estavam 
à temperatura ambiente. A mesma coerência acontece com 
relação às menores resistências, pois nestas deposições foi 
utilizado o TiGr2, que é o material fonte mais puro e a menor 
taxa de deposição.

Estes resultados podem ser atribuídos ao modelo teó-
rico de Fuchs–Sondheimer que avalia o espalhamento de 
elétrons na superfície do filme. Levando em consideração 
que as impurezas podem ser avaliadas como defeitos e por 
sua vez como centros espalhadores, quando maior o grau 
de impureza maior será o numero de centros espalhadores. 
Contudo, quanto mais centros espalhadores, maior a resis-
tividade. Sendo assim, TiGr5(Ohm/sq) > TiGr4(Ohm/sq) > 
TiGr2(Ohm/sq) apresentou a resistividade em uma ordem 
crescente de impureza.      

Para verificar a eficiência de absorção de micro-ondas 
dos filmes produzidos, foram realizadas análises dos filmes 
depositados em condições extremas: menos impuro (TiGr2), 
utilizando a menor taxa de deposição (1 Å/s) e mais impuro 
(TiGr5), utilizando a maior taxa de deposição (5 Å/s), em 
função da resistência de folha. A Figura 4 apresenta os resul-
tados obtidos.

Fig. 4 – Percentual de absorção de micro-ondas dos filmes de 
TiGr2 e TiGr5, depositados nas taxas de 1Å/s e 5Å/s, respectiva-

mente, em função das resistências de folha.

Os resultados obtidos aproximam-se dos reportados na 
literatura [10, 11, 12, 13, 14,] no que tange à relação entre 
a espessura a absorção de micro-ondas. Em ambas as curvas 

observam-se regiões de máxima absorção, mas que não cor-
respondem aos filmes com menores espessuras. Este com-
portamento é decorrente do fato que filmes extremantes finos 
apresentam áreas não cobertas de materiais e, por isso, apre-
sentam altos valores de resistências elétricas, favorecendo a 
passagem de micro-ondas por estas regiões [15].  

As figuras 5 e 6 apresentam o percentual de absorção de 
micro-ondas na faixa de frequência ente 8 e 12 GHz. Nas 
figuras 5 e 6, observa-se que filmes com espessuras de 30 e 
40Å apresentam os melhores percentuais de absorções, es-
tando coerentes com os resultados apresentados na figura 4 
e explicados anteriormente. Observa-se, também, que não há 
grande variação de absorção ao longo da faixa de frequência 
para as mesmas condições de deposições.

Fig. 5 – Percentual de absorção do filme de TiGr2 deposita-
do a 1Å/s na faixa de frequência de 8 a 12 GHz.

Fig. 6 – Percentual de absorção do filme de TiGr5 depositado a 
5Å/s na faixa de frequência de 8 a 12 GHz.

É possível observar que os filmes apresentam uma 
tendência de aumento da resistência de folha com a 
diminuição da espessura. Porém este fato não se aplica a 
relação entre a espessura e a absorção de micro-ondas. Os 
filmes com espessuras abaixo de 30Å apresentaram uma 
diminuição na absorção de micro-ondas. Imagina-se que 
os filmes com espessuras de 20Å e 25Å apresentaram um 
crescimento descontínuo com alta resistência elétrica. Desta 
forma, apesar da alta resistência elétrica, possuem baixa ab-
sorção da radiação eletromagnética na faixa de micro-ondas.  

4. Conclusão
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Filmes ultrafinos de titânio podem ser utilizados como 
absorvedores de micro-ondas. Estima-se que a introdução de 
defeitos nos filme, como consequência da pureza do mate-
rial utilizado e de sua espessura, são os responsáveis pelas 
propriedades elétricas dos filmes produzidos e, consequente-
mente, pela absorção observada.

Filmes finos depositados a partir do TiGr5, com taxa 
de deposição de 5 Å/s e espessuras na faixa de 30Å e 40Å, 
apresentaram os maiores percentuais de absorção de micro-
-ondas.

Acredita-se que exista um espessura mínima, para que o 
filmes possa ser aplicado e tenha uma absorção de micro-
-ondas satisfatória. 
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RESUMO: A precisão de sistemas de armas embarcados é de 
extrema importância no efetivo emprego desses sistemas, estando 
diretamente relacionado à taxa de baixas inimigas que o sistema é 
capaz de proporcionar. Assim, ao longo do tempo, foram aplicadas 
diversas técnicas de controle clássico e moderno visando estabilizar 
esses sistemas. Dentre as diversas técnicas, pode-se ressaltar os 
controladores clássicos PID, os reguladores lineares quadráticos, 
os controladores baseados em sistemas de inferência nebulosos e 
os controladores baseados na síntese. O objetivo desse trabalho 
é fazer uma revisão bibliográfica sobre artigos publicados sobre o 
tema estabilização de torres, analisando as técnicas de controle 
empregadas e a modelagem dinâmica utilizada.

PALAVRAS-CHAVE: Controle. Estabilização. Torres. Carros de 
Combate.

ABSTRACT: The accuracy of embedded weapons systems is of 
extreme importance in the effective use of these systems, being 
directly related to the rate of enemy losses that the system is able 
to provide. Thus, over time various classical and modern control 
techniques were applied to stabilize these systems. Among the 
various techniques, the classical PID controllers, linear quadratic 
regulators, controllers based on fuzzy inference systems and 
controllers based on the  synthesis are highlighted. The objective 
of this work is to make a bibliographical review of published articles 
on the subject of gun-turrets stabilization,  analyzing the control 
techniques and the dynamic modeling used.

KEYWORDS: Control, Stabilization, Gun-Turret, Combat Vehicles. 

 

1. Introdução
A utilização dos carros de combate nos campos de bata-

lha causou uma revolução na doutrina e estratégia dos exérci-
tos que dominavam essa tecnologia devido à flexibilidade de 
emprego que esses veículos proporcionaram. A versatilidade 
nas configurações dos carros de combate, seja com lagartas 
ou com rodas, a variedade de sistemas de armas que podem 
ser embarcados no mesmo ampliam o seu poder de fogo dos 
mesmos, fazendo com que o carro de combate possa ser uti-
lizado no combate a tropas, veículos e instalações inimigas, 
executando disparos diretos ou possua um sistema de armas 
compatível com grandes elevações propiciando defesa antia-
érea para o próprio carro de combate e para as instalações ao 
seu redor.

Um carro de combate deve apresentar elevado poder de 
fogo com grande manobrabilidade, possuindo também blin-
dagem para proteção da sua tripulação e seu sistema de ar-
mas. O poder de fogo é definido por Papliński [1] como a ca-
pacidade de causar danos ou incapacitar vários tipos de alvos 
inimigos no menor tempo possível e com o menor consumo 
de munição possível. Para atender a esse requisito, o veícu-
lo deve conseguir observar e reconhecer alvos a distância, 
transportar grande quantidade de munição, disparar com pre-
cisão mesmo com o veículo em movimento e possuir elevada 
probabilidade de impactar corretamente os alvos.

Tanto a precisão dos disparos como a probabilidade de 
acertar os alvos estão relacionados à qualidade do sistema de 
controle de armas, além de outros fatores como a qualidade 
da munição e do armamento adotado. Assim, o sistema de 
controle de armas instalado no carro de combate é fundamen-
tal no eficiente emprego estratégico do mesmo, sendo um dos 
fatores a ser levado em conta na seleção de um portfólio de 
sistemas de armas a serem empregadas em um determinado 
teatro de operações, conforme Kangaspunta [2].

O sistema de controle de armas deve ser projetado de forma 

a ser capaz de manter a precisão do sistema, levando em con-
sideração que os carros de combate trafegam por terrenos com 
presença de vários obstáculos como degraus verticais e rampas 
com inclinações variadas, em diversos tipos de terreno. Esses 
fatores induzem no veículo e no sistema de armas embarcado 
perturbações que afetam diretamente a precisão do sistema de 
armas, devendo ser amenizadas pelo sistema de controle, fa-
zendo com que o armamento permaneça estável, apresentando 
variações mínimas em relação ao comando dado pelo atirador.

Assim, para a síntese de um controle mais efetivo, é neces-
sário o conhecimento mais preciso possível da dinâmica des-
ses veículos, seja sobre rodas ou lagartas, ao transitar por esses 
terrenos e transpor esses obstáculos. A análise da dinâmica de 
um veículo e do sistema de armamento exige uma abordagem 
multidisciplinar envolvendo vários fenômenos não lineares. Os 
atritos nos acoplamentos e um equacionamento dinâmico para 
esses sistemas levando em considerações grandes oscilações são 
exemplos de não linearidades presentes.

Modelos não lineares para as forças de atrito são descritas em 
Haessig [3], sendo utilizadas no modelo para mecanismo de ele-
vação de um sistema de armas, descrito por Purdy [4]. Já modelos 
dinâmicos não lineares para veículos são descritos por Patole [5] 
e Wang [6], onde são considerados comportamentos não lineares 
para os modelos da suspensão do veículo e grandes inclinações 
para o veículo.

Além do projeto do sistema de controle do sistema de armas, 
há vários fatores que afetam a precisão de um sistema de armas 
que são abordados na literatura. Por exemplo, Gupta [7] fez um 
levantamento dos 30 primeiros modos de vibração naturais de um 
carro de combate baseado em uma análise por elementos finitos. 
Essa metodologia também foi empregada no estudo dos esforços 
em uma torre, levando em consideração os esforços induzidos 
pelo veículo e pelos disparos na mesma, descrito por Zhang [8]. 
Ambos os artigos citados tomaram por base modelos em CAD 
dos sistemas analisados.

Balamurugam [9] fez uma análise utilizando dinâmica 
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multi-corpos baseada em modelos CAD. Seu objetivo foi analisar 
os esforços na suspensão e na lagarta de um veículo ao transpor 
uma rampa de 35º e um degrau de 80 cm. Papliński [1] analisou 
a influência da variação dos momentos de inércia e da massa do 
carro de combate na precisão dos diversos componentes do siste-
ma de armas embarcado. Nesse trabalho, concluiu-se através de 
uma análise experimental, que variações de 8% nas inércias do 
sistema aumentam em 16% no erro máximo do sistema.

Um fator também importante é o desenvolvimento de 
sensores mais precisos e com resposta mais rápida para ali-
mentar o sistema de controle de armas embarcado. Nesse 
sentido, Korobiichuk [10] descreveu uma configuração de 
sensores piezelétricos além de um esquema de processamen-
to dos sinais desses sensores para a obtenção de uma resposta 
mais rápida e precisa para sistemas de armas automáticas.

Aprofundando a análise da relação entre o armamento e o 
veículo, observa-se que, após o primeiro disparo, os esforços 
gerados pelo mecanismo de funcionamento do armamento 
influenciam a dinâmica do veículo. Além disso, a deforma-
ção do cano devido ao disparo também influencia na precisão 
do sistema. Assim, visando simplificar a análise, a maioria 
dos trabalhos publicados analisa a precisão para o primeiro 
tiro, podendo, assim, desconsiderar esses fatores, sendo essa 
a gama de artigos analisados neste trabalho.

Neste trabalho será feita a análise de publicações que 
abordam especificamente projeto de controladores para em-
prego em sistema de controle de armas, abordando as es-
tratégias de controle e os modelos dinâmicos utilizados. Os 
trabalhos encontrados nesta revisão bibliográfica podem ser 
divididos em três categorias, que será a divisão seguida na 
estrutura deste artigo:
• Projeto baseado em dados de vibração experimentais do veí-

culo, alimentando um modelo dinâmico de torre, ou seja, com 
movimento da base da torre prescrito;

• Projeto baseado na dinâmica do veículo acoplada à dinâmica 
da torre, tendo como entrada as perturbações do terreno e obs-
táculos; e

• Projetos implementados diretamente em bancos de teste que 
simulam torres e seu acoplamento com o veículo.

A grande diferença entre esses três tipos de abordagem está na 
forma de inserção das perturbações ao sistema de armas. Nos arti-
gos onde é desenvolvido um modelo dinâmico do veículo acopla-
do ao modelo do sistema de armas, as perturbações são impostas 
ao sistema através das variações existentes no perfil da pista. As 
perturbações de base da dinâmica do veículo são transmitidas ao 
sistema de armas através do acoplamento dinâmico existente no 
equacionamento.

Já para os trabalhos baseados em um banco de testes, 
existe um mecanismo composto por atuadores hidráulicos e 
elétricos que simulam as perturbações do veículo. De forma 
similar, para os trabalhos que consideram a dinâmica da torre 

isolada, as perturbações ao sistema de armas são introduzidas 
no equacionamento como uma entrada ao mesmo. Os per-
fis de vibração utilizados nesses casos são em geral obtidos 
através da instrumentação de um carro de combate ou com a 
utilização de perfis aleatórios de vibração.

2. Projetos considerando o acoplamento 
entre as dinâmicas da torre e do veículo

Os projetos de controladores para estabilização de sis-
temas de armas utilizando dinâmicas acopladas seguem, de 
forma geral, o esquema descrito na Fig 1. Nesse caso, o mo-
delo dinâmico de direção do sistema de armas e o modelo 
do veículo são acoplados de forma a restringir o movimento 
dos corpos. Essas relações garantem a coerência cinemática 
e dinâmica dos dois modelos. 

Um exemplo de arquitetura da malha de controle de um 
sistema de armas, de uma forma genérica, está representado 
na Fig. 2, sendo composto por duas malhas de controle so-
brepostas. A malha externa tem como objetivo o ajuste da 
posição do canhão pelo atirador, trabalhando com uma re-
alimentação da posição angular do canhão. A estabilização 
propriamente dita é feita pela malha interna, que realimenta 
a velocidade angular do sistema, sendo o objetivo do contro-
lador manter essa variável nula, quando o canhão estiver na 
posição desejada. A arquitetura apresentada supõe controla-
dores com uma variável de entrada e uma variável de saída 
(SISO – Single Input Single Output).

Para o caso de controladores baseados em formulação no 
espaço de estados ou controladores com múltiplas entradas e 
múltiplas saídas (MIMO – Multiple Input Multiple Output), 
essa estrutura pode ser simplificada para a arquitetura expos-
ta na Fig. 4. No caso dos sistemas MIMO, cada canal trans-
porta mais de uma variável, sendo cada item da estrutura uma 
matriz de funções de transferência.

Fig. 1: Esquema de Acoplamento Dinâmico.

Fig. 2: Arquitetura de Controle para Controladores SISO.
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Na Fig. 3 está exposto um diagrama esquemático de um 
sistema com as dinâmicas torre-veículo acopladas. Nessa 
figura estão expostas as perturbações de base atuando nas 
rodas e o acoplamento do sistema de elevação através do 
munhão e do sistema de azimute através da base giratória 
da torre. Também, pode-se perceber o posicionamento dos 
motores através do qual é feita a atuação nos sistemas de 
direção.

Tendo como base um modelo similar ao descrito na Fig.3, 
Purdy [4], em 1994, apresentou um modelo para um sistema 
de elevação de um canhão embarcado. A atuação no canhão 
era feita por um motor elétrico de corrente contínua con-
trolado pela sua corrente de entrada e utilizava um sistema 
pinhão-cremalheira para acoplar o eixo do motor à culatra 
do canhão.

Além disso, para modelar o cano como flexível, Purdy 
dividiu o mesmo em duas seções unidas por uma mola e um 
amortecedor de torção. Os parâmetros da constante da mola 
e de dissipação do amortecedor foram ajustados para fazer 
coincidir as primeiras frequências naturais desse modelo 
com a de uma análise do modelo do cano como uma bar-
ra engastada por modelado por elementos finitos. Devido à 
distribuição de massa ao longo do cano, Purdy [4] utilizou 
como seções a culatra e o cano em si. Portanto, caracterizou 
uma abordagem por parâmetros concentrados para uma viga 
engastada.

Esse modelo de elevação é um sistema com 5 graus de li-
berdade, sendo eles a rotação do motor, o deslocamento ver-
tical da culatra e sua rotação e o deslocamento vertical do ca-
noe sua rotação. Porém, como o movimento vertical entre as 
duas seções do cano deve ser nulo, é inserida no modelo uma 
força que garante esses 2 graus de liberdade do sistema sejam 
anulados, gerando um modelo com 3 graus de liberdade.

A equação de acoplamento era dada pela relação geomé-
trica entre o posicionamento dos centros de gravidade do ve-
ículo e das seções do cano e a posição do munhão. Também 
são utilizadas as derivadas dessa equação. Com essa relação 
fica possível calcular as forças de ação-reação que surgem no 
munhão e a força que mantém a coesão do cano.

O equacionamento utilizado era linear, porém o mesmo 
sugere que caso o armamento seja desbalanceado, ou seja, o 
ponto de apoio no munhão seja diferente do centro de gravi-
dade do conjunto cano-culatra, surgirá um momento não li-
near atuante no munhão. Outras não linearidades que podem 
ser inseridas no modelo são a utilização de formulações não 
lineares para os atritos entre o cano e o munhão e no motor. 
Essas modelos para o atrito foram descritos em Haesig [3].

Foi feita uma análise comparativa entre os modelos li-
neares e não lineares em Purdy [11], sendo concluído que 
os principais fatores que influenciam no acoplamento são a 
variação da inclinação do carro e o atrito viscoso no munhão. 
Além disso, Purdy [11] concluiu que a utilização de modelos 
de atrito mais sofisticadas par a o atrito no motor elétrico não 
geram variações significativas na resposta do modelo.

Para o veículo foi utilizado um modelo linear de ½ carro, 
sendo modelado com 6 conjuntos mola-amortecedor, tendo 
associado a cada conjunto uma entrada externa ao modelo 
relativa às perturbações do terreno. Os únicos graus de liber-
dade considerados no modelo foram o deslocamento vertical 
do veículo e a sua rotação no entorno do seu centro de gra-
vidade.

A malha de controle implementada nesse trabalho foi a 
descrita Fig. 2. Na malha de controle da posição angular, foi 

implementado um controlador proporcional integral (PI) e na 
malha de estabilização um controlador proporcional (P) as-
sociado a um filtro passa baixa. 

Foram feitas simulações com os modelos balanceados e 
desbalanceados, utilizando como perturbações de base ale-
atórias com o veículo trafegando a 5 m/s. Os resultados das 
simulações mostraram que modelar o atrito no motor de for-
ma não linear não gerou grandes variações nos resultados, 
podendo-se utilizar modelos lineares para o atrito sem preju-
dicar de forma significativa os resultados.

Porém, a utilização do modelo não linear de atrito no mu-
nhão fez com que o deslocamento angular entre a culatra e o 
cano aumentasse em 100%, aumentando também a intensida-
de do sinal de controle. Mesmo assim, o desvio angular má-
ximo entre as seções do cano permaneceu similar em ambas 
as simulações, mostrando que a deformação do cano não era 
afetada pela formulação matemática utilizada para os atritos.

Também, concluiu-se que as variações angulares obtidas 
pelo modelo não linear são em média 500% maiores que as 
geradas pelo modelo linear. Observa-se também que dentre 
os fatores que influenciam no acoplamento, a variação angu-
lar do veículo influencia mais que o deslocamento vertical do 
veículo. Além disso, ressaltou-se a versatilidade e facilidade 
de se utilizar esse modelo de sistema de elevação com outros 
modelos de dinâmica para o veículo.

Um modelo para o sistema de elevação similar ao de 
Purdy [4] foi desenvolvido por Couvin [12], porém neste 
trabalho não é aplicada nenhuma técnica de controle, sendo 
somente desenvolvido um modelo dinâmico mais refinado 
e próximo de um sistema real para armas de médio calibre. 
Em Dholiwar [13] foi desenvolvido um modelo similar, po-
rém utilizando um modelo de elementos finitos para modelar 
ocano, também não sendo abordadas estratégias de controle.

Fig. 3: Diagrama esquemático de sistema com as dinâmicas torre-
-veículo acopladas.

Jakati [14], em 2017, utilizou o modelo desenvolvido por 
Purdy[4], também com um modelo linear de ½ carro, porém 
com somente 2 conjuntos de mola-amortecedor, gerando um 
sistema com 7 graus de liberdade. Jakati [14] utilizou três 
técnicas de controle para a estabilização do ângulo de eleva-
ção: um controlador PID clássico, um controlador LQR (Li-
near Quadratic Regulator) e um controlador não linear base-
ado na técnica de backstepping. Nesse trabalho foi dado um 
maior foco nas técnicas de controle, sendo obtidos resultados 
melhores que os de Purdy[4], ao se aplicarem as técnicas de 
controle de LQR e Backstepping.

Os sinais de controle utilizados atuavam como forças 
externas nas suspensões e na culatra do canhão. Os contro-
ladores se baseavam nas deformações das suspensões e na 
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diferença entre a velocidade angular da culatra do canhão e 
uma velocidade de referência prescrita, sendo no caso nula, 
sendo a lei de controle para o PID descrita na Eq. (1). Nessa 
equação e(t) representa o sinal de erro que alimenta o contro-
lador, sendo, no caso, as variáveis acima descritas.

 (1)

Na síntese de um controlador LQR se deseja minimizar 
uma função de custo quadrática J definida pela Eq. (2), su-
pondo uma realimentação de estados com todos os estados 
disponíveis. Então, definidas as matrizes Q e R, a solução 
desse problema é dada pela Eq. (3), onde a matriz P é a solu-
ção da Eq. (4), que é uma Equação Algébrica de Ricatti, onde 
as matrizes A e B são a representação do modelo no espaço 
de estados.

  (2)

    (3)

     (4)

As matrizes Q e R foram obtidas através da utilização do 
método de otimização por recozimento simulado, que é um 
método de otimização estocástica desenvolvido por Kirkpa-
trick [15], tendo sido considerada nula a matriz N. Foram 
sintetizados dois controladores, um para as suspensões e ou-
tro para o sistema de elevação. 

A técnica de Backstepping, conforme definida por Koko-
tovich [16], foi desenvolvida para estabilização de sistemas 
não lineares. Para a síntese da lei de controle, foi definida 
uma nova variável de estado  que representava o desloca-
mento da culatra, sendo essa variável o objetivo da regu-
lação. Também foi definida uma segunda variável  como a 
diferença entre a derivada de z1 e z2. O objetivo era obter 
uma lei de controle u tal que que a derivada de z2 fosse nula. 
Então, substituindo o equacionamento no espaço de estados 
na equação de z2  e igualando a zero, a lei de controle é ex-
plicitada em função das variáveis de estado. Para o emprego 
dessa técnica também foi considerada uma realimentação de 
estados com todos os estados disponíveis.

Para validar a escolha dessas variáveis e verificar se foi 
obtido um erro com equilíbrio globalmente exponencialmen-
te estável, aplicou-se o critério de Lyapunov à função V des-
crita na Eq. (5). Onde se conclui que o erro era globalmente 
exponencialmente estável através da análise da derivada de 
V com o Teorema de Lyapunov. O controle por Backstepping 
foi desenvolvido somente para o sistema de elevação, sendo 
utilizado em conjunto com os controladores LQR desenvol-
vidos para a suspensão.

    (5)

As simulações realizadas por Jakati [14] simularam um 
veículo transitando pela pista de teste de estabilização do 
Campo de Provas de Abeerden, onde existem uma série de 
obstáculos, sendo essa pista uma referência internacional 
para esse tipo de teste. A distribuição e o formato dos obstá-

culos dessa pista estão expostos na TOP-1-1-011 [17]. Esses 
obstáculos foram introduzidos como as entradas externas ao 
modelo, representando as perturbações no modelo, represen-
tando um veículo transitando por essa pista a 30km/h. Além 
disso, antes que o veículo iniciasse a transpor os obstáculos, 
foi aplicado, durante 2s, um torque de 1000Nm, fazendo com 
que o cano atingisse uma elevação de 0.075rad.

Na análise dos resultados, concluiu-se que as 3 técnicas 
de controle são eficientes na estabilização do sistema, po-
rém o controlador por LQR e por Backstepping, reduziram 
a amplitude máxima do erro do ângulo de elevação da boca. 
Para o sistema passivo esse erro foi de 0,125rad e de 0,05rad 
para o sistema com os controladores PID. Já para as simula-
ções com controle LQR e por Backstepping o erro caiu para 
0,01rad. Ao se comparar os esforços de controle entre esses 
dois métodos, o Backstepping apresenta um menor esforço 
de controle, mostrando-se assim como uma forma de contro-
le mais viável.

Em 2018, Xia[18] desenvolveu um controlador ativo para 
rejeição de perturbações com modelo dinâmico para o ve-
ículo igual ao utilizado por Purdy [4], sendo o modelo do 
sistema de elevação descrito na Fig. 5. Nesse modelo o ar-
mamento está conectado ao carro por um munhão e pela sua 
culatra através de um amortecedor hidráulico.

O objetivo da estratégia de controle empregada foi de 
minimizar o efeito das perturbações da pista no veículo atu-
ando nas 6 suspensões de modo que o cano do armamento 
permaneça apontado para a posição desejada. Para isso foi 
implementado um esquema de desacoplamento dinâmico 
que transforma o sistema original MIMO em 6 sistemas de-
sacoplados SISO. Com o sistema desacoplado foram geradas 
leis de controle para cada um desses sistemas baseados em 
observadores de estado estendidos lineares e não lineares, 
supondo que todas as variáveis do problema estivessem dis-
poníveis para medição.

As simulações foram feitas com o veículo transitando por 
uma pista a 36km/h com perfil aleatório gerado com base na 
integração de um ruído branco. O resultado foi comparado 
com o de um controlador nebuloso do tipo Tagashi-Sugeno 
aplicado ao mesmo modelo. A análise dos resultados mostrou 
que a técnica de rejeição ativa de perturbações apresentou 
melhores resultados que o controlador fuzzy, gerando meno-
res desvios angulares e exigindo menor esforço de controle.

Esse mesmo autor também publicou outros dois trabalhos, 
aplicando essa mesma técnica a sistemas de torres. Em Xia 
[19] foi desenvolvido um melhor embasamento matemático 
para o modelo de observadores de estado estendidos aplicado 
a sistema não lineares. Já em Xia [20] foi desenvolvido um 
modelo para uma torre baseado na teoria de manipuladores 
robóticos, sendo explicada e aplicada a técnica de contro-
le por modos rápidos terminais não singulares deslizantes 
(Fast nonsingular terminal sliding mode control – FNTSMC) 
acoplado à utilização de observadores de estado estendidos. 
Neste último trabalho foram feitas simulações com incerte-
zas paramétricas e perturbações de base no modelo da torre, 
sendo o resultado satisfatório, apresentando overshoot míni-
mo no acompanhamento de referências de entrada.

Seguindo a abordagem de modelagem utilizando a teoria 
de manipuladores robóticos, Gomes [21], em 2006, aplicou 
essa técnica para modelar o sistema de direção tanto em ele-
vação como em azimute da Viatura Blindada de Combate 
(VBC) Leopard M1A1. A lei de controle não linear gerada 
baseou-se em um processo de linearização por realimentação 
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e controle ótimo.
Foi considerado um modelo com 7 graus de liberdade 

para o sistema, permitindo os movimentos bounce, roll, pitch 
e yaw para o veículo e para a torre são considerados o ângulo 
de elevação, azimute e o seu deslocamento vertical. A atua-
ção no sistema era feita através da aplicação de torques tanto 
no sistema de elevação como no de azimute.

O objetivo do controlador era a rejeição de perturbações 
geradas pelo movimento do veículo por terrenos com osci-
lações e obstáculos na pontaria do sistema de armas. Os pa-
râmetros de inércia utilizados no modelo foram levantados 
através da construção de um modelo em CAD do veículo e os 
parâmetros da suspensão foram levantados através de experi-
mentos realizados com o próprio carro de combate.

A arquitetura de controle é similar à exposta na Fig. 4, 
porém, ao invés de se ter como referência uma posição angu-
lar específica eram utilizadas trajetórias de referência, o que 
é mais comum quando se utiliza a modelagem por manipu-
ladores robóticos. Essas trajetórias eram construídas a partir 
da solução da cinemática inversa, levando em consideração 
o movimento de veículo e a posição do alvo.

Os resultados expostos por Gomes [21] simulavam um 
veículo percorrendo uma pista com curvas, seguindo um per-
fil senoidal sem obstáculos verticais e com velocidade cons-
tante de 20km/h. O objetivo do controlador era obter um erro 
máximo em elevação de 3mrad, para um alvo a 1500m de 
distância e a 1,1375m de altura em relação ao solo. Para isso 
o autor utilizou dois controladores: um proporcional e deri-
vativo (PD) e um ótimo.

Na análise das respostas geradas pelas simulações, con-
cluiu-se que o controlador não linear apresentou um acom-
panhamento melhor da trajetória desejada do que o PD, 
demonstrando que a utilização de técnicas de controle não 
lineares é viável e apresentou bons resultados para esse tipo 
de modelagem para carros de combate.

Gümüşay [22], em 2006, desenvolveu um controlador 
PID com os parâmetros ajustados continuamente por uma 
rede neural acoplada ao sistema que se adapta aos efeitos 
das não linearidades presentes no modelo, às perturbações de 
base e incertezas no modelo. O autor abordou tanto o proble-
ma de estabilização em elevação com em azimute.

Em constraste aos trabalhos anteriormente descritos neste 
trabalho, o modelo utilizado para o veículo foi desenvolvido 
com auxílio de toolboxes de simulação de sistemas mecâ-
nicos do MATLAB, não sendo gerado modelo matemático 

explícito para a dinâmica do mesmo. O carro de combate em 
questão era a VBC Leopard M1A1. Já os modelos utiliza-
dos para o sistema de elevação e azimute se assemelham ao 
descrito na Fig. 6, sendo os sinais de entrada nos motores os 
sinais de controle responsáveis pela atuação no sistema.

Fig. 5: Diagrama esquemático de sistema de armas utilizado por 
Xia[18].

Além do controlador PID proposto, Gümüşay [22] também 
propôs um compensador neural para o atrito, onde se desejava 
estimar os atritos que influenciavam a dinâmica do sistema de 
armas, de modo a compensar esse fator na atuação do sistema. 
Assim, a atuação efetiva do sistema era gerada pela soma das 
atuações do controlador com o compensador de atrito se tornan-
do mais eficiente e atenuando o sinal de controle.

As perturbações de base simulavam os obstáculos da pista 
de teste de estabilização do Campo de Provas de Abeerden, de 
acordo com o descrito na TOP-1-1-011 [17]. Além das simu-
lações computacionais, também foram feitas ensaios com um 
modelo em escala.

Os resultados obtidos por essa combinação de controladores 
tanto para o sistema de elevação como para o de azimute apre-
sentou desvios inferiores à 1mrad, podendo ser considerada uma 
técnica muito eficiente na estabilização desse tipo de sistema.

3. Projetos com movimento de base da 
torre prescrito

Os trabalhos que utilizaram essa abordagem para o pro-
blema de estabilização do sistema de armas embarcados ado-
taram um modelo similar ao descrito na Fig. 6.

Nesse esquema as entradas da dinâmica da torre são os 
dados de vibração previamente conhecidos ou estipulados, 
atuantes na base giratória ou no canhão.

Sneck [22], desenvolveu um, utilizando o mesmo modelo 

Fig. 2: Arquitetura de Controle para Controladores SISO.
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adotado por Purdy [4], porém, ao invés de utilizar um mo-
delo de cano dividido em 2 segmentos, o autor optou por 
utilizar 3 segmentos, conforme descrito na Fig. 7. Segundo 
Sneck [22], o modelo com 2 segmentos não consegue repre-
sentar a flexibilidade do cano, por acompanhar fielmente so-
mente o primeiro modo de vibração do cano. Assim, utilizan-
do a técnica de parâmetros concentrados, foram ajustadas as 
constantes das molas e amortecedores que unem as seções do 
cano de modo a coincidir os 2 primeiros modos de vibração.

O controle desenvolvido foi um feedback–feedfoward 
baseado na rejeição de perturbações. Todo o processo de sín-
tese de controlador foi baseado na representação no domínio 
da frequência do modelo. Os dados para o modelo foram ba-
seados no canhão XM291.

Os resultados obtidos por Sneck [22] mostram que os re-
sultados obtidos por Purdy [4] são imprecisos quanto à rela-
ção entre a perturbação e o deslocamento da boca do arma-
mento, sendo levantada a questão de qual seria o valor ideal 
de seções para a obtenção de um resultado mais realista.

Karayumak [23], em 2011, desenvolveu uma malha 
de controle para estabilização do canhão da VBC Leopard 
M1A1, baseando-se em um modelo de elevação e azimute 
conforme descrito na Fig. 6. Esse modelo era similar ao de-
senvolvido por Purdy[4], porém, além de incluir o modelo 
para direção em azimute, utilizou um modelo de cano fle-
xível com 5 segmentos. Esse aumento no número de seções 
condiz com o que foi concluído por Sneck[22], no intuito 
de obter um resultado mais realista no modelo do cano e a 
influência das perturbações de base.

Conforme o modelo de Purdy [4], a atuação no sistema era 
feita através da corrente de alimentação dos motores elétricos 
que atuam nos sistemas de elevação e azimute, respectivamente. 
A realimentação feita utiliza a velocidade angular de cada siste-
ma e a posição angular do cano, estando de acordo com a arqui-
tetura proposta por Purdy [4] e descrita na Fig. 2. O autor de-
senvolveu um modelo dinâmico linear para o sistema de armas. 

As simulações feitas para teste do sistema de elevação ti-
veram como base dados de vibração dos giroscópios de uma 
VBC Leopard M1A1, trafegando pela pista de teste de esta-
bilização do Campo de Provas de Aberdeen, estando a distri-
buição e formato dos obstáculos ao longo da pista descritos 
na TOP-1-1-011 [17]. Já as simulações para avaliação do de-
sempenho do sistema de controle em azimute utilizaram uma 
pista plana em formato de 8. 

O controlador implementado para o sistema de elevação 
e de azimute foram controladores feedback-feedfoward com 
controladores Proporcional Integral duplo, tendo os seus 
parâmetros otimizados com a utilização de uma toolbox do 
SIMULINK. Os resultados obtidos levaram a um erro de no 
máximo 0.492mrad em elevação e 0,072mrad em azimute, 
sendo assim, um resultado melhor que o encontrado por Pur-
dy[4], Jakati [14] e Sneck [22].

Marcopeli [24], em 2001, projetou um sistema de controle 
robusto por síntese  para a estabilização do canhão M256E1. 
Para obter esse controlador, foi utilizado um modelo dinâ-
mico do sistema de elevação dessa torre conforme a Fig. 6. 
Porém, ao invés de utilizar um motor elétrico, foi utilizado 
um atuador hidráulico para mover o cano. Como variável de 
controle foi utilizada a abertura da válvula reguladora de flu-
xo do atuador. Nesse modelo o cano foi modelado como uma 
estrutura flexível.

A síntese  é uma técnica de controle linear robusto através 
da qual são geradas leis de controle que conseguem rejeitar 

variações paramétricas do modelo, assim como não-linea-
ridades e dinâmicas negligenciadas. Para a aplicação dessa 
técnica, é necessário escrever o modelo na forma descrita na 
Fig. 8, onde as incertezas e não linearidades são desacopla-
das do modelo e reinseridas como uma realimentação. Nesse 
trabalho foram consideradas incertezas atuando na perturba-
ção ao modelo e uma incerteza aditiva de saída atuando no 
sinal de realimentação. O atrito no munhão também poderia 
ter sido modelado como incerteza, porém Marcopeli [24] 
afirmou que a variação causada por essa alteração nos resul-
tados não é significativa.

Fig. 6: Diagrama esquemático de sistema de armas 

O sinal de realimentação utilizado era composto pelo ân-
gulo do munhão, pela velocidade angular do cano medida 
por um giroscópio instalado na culatra e pela pressão no atu-
ador. Esses 3 sinais foram utilizados para alimentar o con-
trolador, juntamente com a aceleração vertical do munhão e 
a velocidade angular do cano, que eram os sinais usados no 
feedfoward. Para aumentar o realismo das simulações, foram 
adicionados ruídos aos sinais de realimentação.

O canal de desempenho (ω→z), que relaciona as entradas 
externas ao sistema com as variáveis que se deseja controlar, 
tinha como entradas as perturbações externas ao sistema de 
armas aplicadas no munhão. Esses dados, que foram obtidos 
de forma experimental, caracterizam as perturbações de base 
que simulam o movimento do veículo. A saída do canal de 
desempenho era a posição angular da boca do canhão, calcu-
lada a partir do modelo de cano flexível utilizado.

O problema de análise de estabilidade robusta consiste 
em, dado um controlador que estabilize a planta, ter uma 
matriz de transferência no canal de incerteza com módulo 
menor γ, dado que o módulo das incertezas (Δ) seja menor ou 
igual a γ. Essa análise é resultado da aplicação do Teorema 
dos Pequenos Ganhos, descrito na Eq. 7, sendo a norma de 
uma matriz calculada de acordo com a Eq. 6.

 (6)

Estabilidade robusta  (7)
Onde a norma para vetores é a norma euclidiana e  repre-

senta o maior valor singular da matriz.
Definido o problema de estabilidade robusta, pode-se de-

finir o problema de desempenho robusto, de forma conserva-
dora, como um problema de estabilidade robusta ao se aco-
plar a saída e entrada do canal de desempenho uma incerteza 
fictícia. Assim, usando a Eq. 7 com o Teorema dos Pequenos 
Ganhos e com  definido de acordo com Eq. 8, pode-se solu-
cionar o problema de desempenho robusto.
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, com
    (8)

O objetivo almejado nesse trabalho foi obter tanto a es-
tabilidade como o desempenho robusto. Foi utilizada uma 
formulação com um problema de sensibilidade mista. Nessa 
abordagem são adicionadas ponderações de forma a limitar 
os ganhos das diversas matrizes de transferência para cada 
frequência e se tenta atender a todas as restrições impostas. 
Esse procedimento se assemelha ao utilizado na síntese por 
Loop Shaping, descrita em Skogestad [25].

Marcopeli [24] explicou o procedimento adotado para a 
seleção das ponderações, sendo utilizados filtros passa-baixa, 
passa-alta ou constantes, sendo os valores e funções gerados 
eficientes para as características dinâmicas do sistema mo-
delado. Além disso, o mesmo apresentou um procedimento 
iterativo para se obter as ponderações de robustez.

Com o modelo dinâmico implementado no espaço de es-
tados no MATLAB, foi sintetizado um controlador com o 
auxílio da Mu Analysis and Synthesis Toolbox. Uma restri-
ção desse algoritmo é que a dimensão do controlador gerado 
é igual à ordem do sistema, ou seja, o número de estados do 
controlador é igual ou maior que o número de estados da 
planta de síntese. Portanto, normalmente são utilizadas téc-
nicas de redução de ordem para se obter controladores com 
ordem reduzida em relação à planta de síntese.

A planta de síntese gerada possuía 47 estados, gerando, 
assim, um controlador com 47 estados com a síntese sendo 
reduzidos para 22 estados. Esse controlador reduzido foi im-
plementado em um VBC Leopard M1A2 e foi testado uma 
pista de obstáculos no campo de provas de Aberdeen com 
o carro a 64 km/h. Da mesma forma, foi implementado um 
controlador clássico e repetiu-se o teste.

Os resultados obtidos foram de uma redução de 8,1% no 
erro da posição da boca da arma, com um aumento de 94% 
no erro da elevação medido no munhão. Isso pode ser ex-
plicado pelo fato de o controle robusto implementado pos-
suir como variável de desempenho a posição da boca e não 
no munhão. Assim, concluiu-se que o uso de controladores 
ótimos baseados em modelo na estabilização de sistemas de 
armas é viável, assim como observou Gomes[21].

Em 2009, Galal [26] desenvolveu um controlador nebuloso 
baseado em um sistema de inferência Mandani, para o controle 
de uma torre genérica, modelada como uma mesa giratória com 
o cano do armamento acoplado a essa mesa por meio de uma 
junta de rotação que permite o movimento de elevação do cano.

A atuação no sistema era feita através de dois motores de 
corrente alternada, sendo um atuando na mesa giratória, con-
trolando o azimute, e outro no cano, controlando a elevação.

Todo o equacionamento dinâmico foi obtido através da 
formulação de Lagrange, sendo descritos os funcionais de 
energia cinética e potencial do sistema.

Fig. 7: Esquema e diagrama de corpo livre para cano flexível

Fig. 8: Forma padrão de controle para síntese de controladores 
robustos

O esquema de controle utilizado tinha como variáveis de 
saída do modelo os ângulos de elevação e azimute, sendo estes 
realimentados para comparação com um valor de referência e 
o erro utilizado como entrada para os controladores. Para uma 
situação mais realista, o autor expõe um diagrama de contro-
le para implementação digital do controlador. O conjunto de 
regras desenvolvido é composto por 49 regras, sendo usadas 
funções de pertinência triangulares e trapezoidais.

Os resultados das simulações realizadas no acompanha-
mento de entradas de referência mostraram que o controlador 
nebuloso é efetivo, apresentando um pequeno overshoot e 
alcançando o regime permanente sem erro de estado esta-
cionário.

4. Projetos baseados em bancos de teste
Essa categoria de trabalhos aborda sistemas similares ao 

descrito na Fig. 9. Em geral, esse sistema é composto por 
uma torre posicionada em cima de uma mesa móvel, sendo 
a torre controlada através de motores que estão acoplados 
aos sistemas de elevação e de azimute. Esses acoplamentos 
em geral são modelados de forma elástica através de molas. 
Esses bancos de teste são capazes de reproduzir movimentos 
e base prescritos e vibrações aleatórias, além de também se-
rem capazes de simular os efeitos do recuo devido a disparos.

Nesse contexto, Rao[27], em 1990, sintetizou controla-
dores aplicado a um banco de teste, porém baseado em mo-
delos de ordem reduzida da dinâmica do mesmo. O modelo 
matemático do banco utilizado possuía uma função de trans-
ferência de ordem 12, porém, como se desejava usar técnicas 
de controle baseadas em reguladores como o regulador qua-
drático linear (LQR), surgiu o inconveniente de que a ordem 
do controlador obtido era igual à ordem do modelo. Assim, 
o controlador possuiria ordem 12, o que dificulta nem a sua 
implementação na realidade.

A solução utilizada foi a redução de ordem do modelo do 
banco pelos métodos de truncamento balanceado, pela apro-
ximação de Routh e pela aproximação modal de Litz, sendo 
gerados sistemas de ordem 7. Os autovalores do modelo de 
ordem reduzida coincidem com os do original.

Com o equacionamento de ordem reduzida, foram sin-
tetizados reguladores quadráticos lineares com resposta em 
frequência moldada, onde se adicionam pesos aos termos do 
indicador de desempenho tal que a resposta em frequência 
do sistema em malha fechada do sistema em questão possua 
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o formato desejado. Essa formulação permite trabalhar com 
especificações como com largura de banda e taxas de de-
caimento. Esses pesos contribuem para as características de 
robustez ao sistema, dado que moldam as curvas da respos-
ta em frequência, sendo similar a técnica de Loop-Shaping, 
muito utilizada em sistemas MIMO.

Rao [27] fez simulações utilizando o controlador sinteti-
zado com o modelo de ordem cheia e com sintetizado com 
o modelo de ordem reduzida, sendo os resultados próximos, 
comprovando que a utilização do controlador de ordem re-
duzida é viável na prática. Além disso, foram feitas simu-
lações dos dois controladores onde o modelo do banco de 
testes apresentava incertezas, sendo avaliada a robustez dos 
controladores. Os resultados obtidos com os dois controlado-
res foram, novamente, próximos, ratificando a viabilidade da 
aplicação dos modelos de ordem reduzida na prática.

Em 1992, Coleman [28], Li [29], Chai [30] e Mattice [31] 
desenvolveram trabalhos em cima do mesmo banco de tes-
tes, onde sintetizaram controladores para estabilização de um 
banco de provas para sistemas de armas. As técnicas de con-
trole empregadas por Coleman [28] e Mattice foram o regu-
lador quadrático linear gaussiano (LQG – Linear Quadratic 
Gaussian) com Loop Transfer Recovery (LTR), o regulador 
generalizado singular linear gaussiano (GSLQ – Generalized 
Singular Linear Quadratic) e a síntese. Já Li [29] utilizou 
controladores nebulosos, enquanto Chai [30] adotou um con-
trolador robusto discreto.

Os objetivos de desempenho desejados para os sistemas 
de controle, atuando no motor que comanda a torre, proje-
tados, foram uma resposta rápida e precisa no acompanha-
mento de entradas de referência, robustez. As incertezas e 
dinâmicas não modeladas consideradas foram os modos não 
considerados de flexibilidade do cano, variações paramétri-
cas e não linearidades como atritos e saturação de atuadores. 

Coleman [28] fez uma breve descrição sobre a teoria que 
embasa as técnicas de controle utilizadas, porém, Mattice 
[31] deu ênfase à formulação no domínio da frequência dos 
problemas de síntese dos controladores robusto. Foi descrita 
a arquitetura padrão para síntese de controladores robustos 
na presença de incertezas e na solução do problema de sín-
tese dos controladores, onde em geral se deve resolver uma 
equação ou inequação algébrica de Ricatti.

 

Fig. 9: Esquema de um Banco de Testes.

Então, com o problema na forma padrão descrita na Fig. 
8, pode-se obter a função de transferência do canal de desem-
penho. Essa matriz de transferência é, em geral, denominada  
Tzw. Dependendo do objetivo de controle desejado, seja ele 
rejeição de perturbações ou acompanhamento de referências, 
pode-se formular um problema de minimização da norma de 
Tzw, sendo o tipo de norma adotado o que define o problema 
a ser abordado.

A síntese de um regulador linear gaussiano ótimo recai 
em um problema de síntese ótima baseado na norma H 2, de-
finido pela Eq. 9, onde se deseja obter a matriz de transfe-
rência K, que minimize a norma H 2 de Tzw e que estabilize o 
sistema em malha fechada.

  (9)

O controlador obtido como solução desse problema é 
uma combinação do regulador por realimentação de estados 
ótimo e de um filtro ótimo. Para se obter esse controlador, 
deve-se resolver uma equação algébrica de Ricatti, cujo pro-
cesso para solução encontra-se descrito no artigo. Para a apli-
cação do regulador linear singular generalizado, são feitas 
restrições na matriz de transferência da planta generalizada 
P, da forma padrão, para posteriormente se resolver o mesmo 
problema de otimização descrito pela Eq. 9. 

Já para a síntese H∞, o problema a ser resolvido era o 
mesmo, porém a norma é a H∞, levando a Eq. 10.

  (10)
Esse problema leva à solução de duas equações algébri-

cas de Ricatti, que devem ser resolvidas simultaneamente, 
estando o processo de solução dessas equações descritos no 
artigo. Também é possível formular a solução desse proble-
ma através do uso das inequações algébricas de Ricatti, sen-
do o problema resolvido com auxílio da teoria das inequa-
ções lineares matriciais, conforme descrito em Gahinet[32].

Coleman [28] e Mattice [31] concluíram que os métodos 
de controle analisados conseguiram atender as especificações 
para a planta nominal, ou seja, desconsiderando o bloco de 
incertezas, porém os métodos LQG/LTR e GSLQ se torna-
ram sensíveis a variações paramétricas e as não linearidades 
não modeladas, havendo degradação do desempenho. Do 
contrário, a síntese  se apresentou excelente desempenho e 
robustez, mesmo com comandos de entrada com grande am-
plitude.

Coleman [28] também desenvolveu um controlador não 
linear desenvolvido com base na teoria não linear de servo-
mecanismos, sendo composto fundamentalmente por uma 
estabilização por realimentação e um feedfoward para com-
pensação em regime permanente. A lei de controle utilizada 
é baseada no modelo dinâmico do sistema e na modelagem 
bem comportada das não linearidades. Essa modelagem tam-
bém apresentou bons resultados no que diz respeito à com-
pensação dos efeitos das não linearidades.

Como aprimoramento das técnicas de controle aplicadas, 
Coleman [28] citou as técnicas de controle inteligente adap-
tativo, ou seja, redes neurais e o controle baseado em lógica 
nebulosa. Nesse contexto, Li [28] desenvolveu detalhada-
mente os diversos processos e componentes de um contro-
lador nebuloso.

Neste trabalho é usado um sistema de inferência do tipo 
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Mandani onde as entradas e saídas do sistema são nebulo-
sas. Estando a estrutura de um controlador nebuloso descrito na 
Fig. 10. O autor ressaltou que uma das maiores vantagens em se 
utilizar um controlador nebuloso é que não se precisa conhecer o 
modelo dinâmico explicitamente, podendo o mesmo estar sujeito 
a incertezas e comportamentos não lineares. Assim, um contro-
lador nebuloso consegue propiciar um comportamento estável 
para o sistema, muito embora não necessariamente otimizado em 
desempenho. 

O sistema em questão possuía um modelo com 18 variáveis 
de estado, sendo gerado um conjunto 121 regras para compor a 
base de conhecimento do controlador. O autor implementou um 
controlador nebuloso, atuando em um loop externo a malha de 
controle desenvolvida por Coleman [28], tanto para o controlador  
e para o GSLQ. Com a adição do controlador nebuloso foi obtida 
uma melhora na reposta transiente do sistema, sem perdas no de-
sempenho e em robustez no regime permanente.

Chai [30], utilizando uma abordagem diferente, descreveu 
um método para síntese de controladores robustos baseados em 
um modelo discreto do sistema, gerando assim um controlador 
robusto digital. As suas simulações se basearam em dados expe-
rimentais do banco de testes e de um modelo não linear discreto 
e incerto do sistema, linearizado na origem. Os resultados foram 
considerados satisfatórios na eliminação dos comportamentos 
não lineares e na rejeição de perturbações.

Em 2014, Munadi[33], abordou o problema do desenvolvi-
mento de um sistema de controle para o canhão ARSU 57mm do 
Exército e Marinha da Indonésia, que é um canhão com sistema 
de direção manual acionado por manivela. Para isso, foi cons-
truído um protótipo, em escala, em uma bancada de testes, onde 
foram instalados dois motores DC para executarem o controle do 
azimute e da elevação do protótipo. Todo o sistema implementa-
do é descrito, relacionando os encorders usados, o micro controla-
dor e as conexões entre os diversos itens utilizados na construção 
desse sistema automático.

Foram implementados dois controladores um clássico, usan-
do um controle PID e um controlador nebuloso, ambos usando 
as toolbox já existentes no MATLAB em conjunto com o SIMU-
LINK. No controle PID foram implementados dois controladores 
independentes, um para cada eixo de movimento, e para o ajuste 
dos parâmetros de cada um deles foi usado o Método de Ziegler–
Nichols, nas simulações iniciais, e, posteriormente, foi usada a 
opção de ajuste paramétrico existente no bloco de PID do SIMU-
LINK quando os controladores foram instalados no protótipo.

O controle fuzzy implementado, da mesma forma que o PID, 
também foi projetado para controlar cada eixo separadamente, 
usando o SIMULINK e a toolbox de controle nebuloso do MA-

TLAB. Cada controlador era baseado em sistema de inferência 
fuzzy com entradas e saídas nebulosas, onde a entrada era o erro 
na direção e a saída era o controle do motor DC respectivo. Para a 
entrada e para a saída, foram definidas 7 variáveis nebulosas cujas 
funções de pertinência eram triangulares ou trapezoidais. O con-
junto de regras dos controladores eram iguais para os dois eixos e 
composto por 7 regras.

Os resultados obtidos, comparando os dois controladores im-
plementados, mostram que o controle nebuloso implementado 
apresentou melhor acompanhamento de referências que o PID, 
além de reduzir os efeitos das não linearidades dos motores DC 
utilizados no experimento. Como outra vantagem do controle ne-
buloso, Munadi [33] citou a maior simplicidade na construção do 
controlador nebuloso, dado que não é necessário fazer um proces-
so de ajuste paramétrico como é necessário no PID, apresentando 
o controle fuzzy como uma solução com bons resultados e relati-
va simplicidade.

Kuscu [34], também em 2014, descreveu e selecionou em seu 
trabalho os equipamentos e sensores necessários para a imple-
mentação real de um sistema de controle de armas em um carro 
de combate com a utilização de micro controladores baseados em 
Arduino. O controlador utilizado possuía um giroscópio e um 
acelerômetro embutidos, utilizando também potenciômetros para 
a leitura do movimento dos motores que atuavam no sistema, fa-
zendo, assim, a realimentação da malha.

Já Kuswadi [35] trabalhou com uma plataforma de armas uti-
lizada pelas forças armadas da Indonésia para embarcar em veí-
culos, barco e aeronaves. Essa plataforma com dois eixos estabi-
lizada é subdividida em duas partes: a torre e o armamento, sendo 
que existe um motor para o controle de cada uma delas.

O objetivo do sistema era controlar a plataforma de modo que 
ela acompanhasse o deslocamento de uma câmera que estaria 
apontando para o alvo, ou seja, o movimento da câmera servia 
como referência a ser acompanhada pela plataforma. O controla-
dor escolhido foi um PID, alimentado pelo erro entre a posição da 
plataforma e a câmera, sendo o problema separado em dois: um 
controlador para a elevação e outro para o azimute. Da mesma 
forma que Kuscu [33], a realimentação do sistema era feita com 
os dados de variação de posição da plataforma, através da leitura 
dos potenciômetros acoplados aos eixos dos motores que serviam 
de atuadores.

Nas simulações realizadas, demonstrou-se que o acoplamento 
entre a câmera e a plataforma foi efetuado com sucesso e que, em 
termos de acurácia, o sistema apresentou um overshoot de 25%, 
atingindo o regime permanente em tempos na ordem de milisse-
gundos. Porém há uma diferença no desempenho entre os contro-
ladores implementados para a elevação e o azimute, onde, para 

Fig. 10: Arquitetura de um sistema de inferência nebuloso.
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ângulos maiores, o sistema leva consideravelmente mais tempo 
para atingir a referência em azimute do que em elevação. 

5. Conclusão
Após a análise dos trabalhos resumidos neste artigo, percebe-

-se que, com a devida seleção dos parâmetros para os controlado-
res, o problema de estabilização da torre de um carro de combate 
pode ser solucionado utilizando as técnicas de controle clássico, 
como o PID, e as técnicas de controle modernas como controle 
nebuloso e controladores robustos. 

Porém, muito embora os controladores clássicos apresentem 
resultados satisfatórios, quando se avalia o desempenho dos con-
troladores com sistemas levando em considerações as não linea-
ridades e a incertezas paramétricas existentes no modelo, esses 
controladores apresentam degradação no desempenho, validando 
a aplicação e o desenvolvimento das técnicas de controle robusto 
e controle baseado em reguladores. Portanto, mesmo que esses 
controladores sejam de ordem elevada, em geral, e de mais com-
plexa implementação, seu desempenho superior supera o seu cus-
to de implementação.

Comparando as três categorias de trabalho que foram aborda-
das neste trabalho, percebe-se que a utilização de modelos de tor-
re isolada requer acesso a dados de vibração do veículo em cada 
situação que se deseja realizar simulações. Isso exige que, além 
de um veículo instrumentado e com a torre em análise montada 
no mesmo, tenha-se as pistas de estabilização. O mesmo pode ser 
dito para os trabalhos que se baseiam em bancos de testes, fican-
do as simulações de perturbações de base restritas à capacidade 
do banco, além de se ter de construí-lo. Assim, a abordagem que 
se mostra mais versátil, embora levando a modelos matemáticos 
mais complexos, é a de se modelar o veículo acoplado com o mo-
delo de torre, podendo, assim, realizar as simulações que se dese-
jar, incluindo ou negligenciando os diversos componentes não li-
neares, além de poder modelar as incertezas existentes no mesmo.
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RESUMO: O presente trabalho sugere o estabelecimento de 
um obturador para o feixe de nêutrons emergente do canal de 
irradiação J-9 do reator Argonauta do Instituto de Engenharia 
Nuclear (IEN). A implantação deste tipo de mecanismo permitirá 
o acesso externo a este canal de irradiação sem que o reator 
necessite ser desligado, minimizando as doses ocupacionais. As 
medidas experimentais foram realizadas num sistema de detecção 
de nêutrons baseado no detector BF3, o qual está acoplado a um 
espectrômetro. Inicialmente o feixe de nêutrons emergente foi 
alinhado ao espectrômetro a fim de obter a sua maior intensidade. 
Em seguida, diferentes materiais foram usados como blindagens, 
visando à observação dos seus efeitos atenuadores a este feixe. 
Diante dos resultados obtidos e levando em consideração o 
custo, manuseio e disponibilidade, recomenda-se a utilização dos 
materiais hidrogenados como parafina, água ou concreto.

PALAVRAS-CHAVE: Radioproteção. Blindagem radiológica. 
Reator Argonauta. Fluxo de nêutrons. Blindagem de nêutrons.

ABSTRACT: The present work suggests the establishment 
of a neutron beam shutter from the J-9 irradiation channel of 
the Argonauta reactor of the Institute of Nuclear Engineering 
(IEN). The implantation of this type of mechanism will allow 
the external access to this irradiation channel, and it will 
not be necessary to turn off the reactor.  Thus, occupational 
doses will be minimized. The experimental measurements 
were performed on a neutron detection system based on the 
BF3 detector, which is coupled to a spectrometer. Initially the 
emerging neutron beam was aligned to the spectrometer in 
order to obtain its highest intensity. Then, different materials 
were used as shielding so the attenuating effects to this beam 
could be observed. Considering the results obtained, the 
cost, handling and availability, it is recommended to use the 
hydrogenated materials as paraffin, water or concrete. 

KEYWORDS: Radioprotection. Radiological shielding. 
Argonauta reactor. Neutron beam. Neutron beam shutter.

 

1. Introdução
A Proteção Radiológica é o conjunto de medidas que visa 

a proteger o homem, seus descendentes e o meio ambiente de 
possíveis efeitos danosos das radiações ionizantes [1].

O princípio básico da proteção radiológica conhecido como 
ALARA (As Low As Reasonably Achievable) estabelece que 
todas as exposições devem ser mantidas tão baixas quanto ra-
zoavelmente exequíveis. Isto porque estudos radiobiológicos 
em baixas doses mostraram que não existe um limiar real de 
dose para os efeitos estocásticos. Assim, a exposição de qual-
quer tecido envolve um risco carcinogênico, dependendo da 
radiossensibilidade desse tecido. Portanto, a aplicação deste 
princípio requer a otimização da proteção radiológica em to-
das as situações que possam ser controladas por medidas de 
proteção, particularmente na seleção, planejamento de equipa-
mentos, operações e sistemas de proteção [2]. 

O reator em questão neste trabalho atende regularmen-
te uma média de 50 alunos/ano de cursos de instituições de 
ensino do Rio de janeiro, através da disponibilização de sua 
infraestrutura para aulas experimentais e trabalhos de con-
clusão de curso [3].

Visando à adoção de medidas de radioproteção mais efica-
zes, a instalação de um obturador do feixe no canal de irradia-
ção J-9 será um fator importante para a segurança radiológica 
dos usuários, minimizando a exposição crônica dos indivíduos 
ocupacionalmente expostos e demais usuários do reator.

Este trabalho tem como objetivo analisar, através de me-
didas experimentais com vários materiais, configurações de 
blindagem radiológica capazes de atuarem como obturado-
res do feixe de nêutrons emergente do canal J-9 do reator do 
IEN/CNEN e, por conseguinte, otimizar os procedimentos 
de radioproteção aplicados aos IOEs e demais pesquisadores 
que o utilizam.

Após a implementação do obturador será possível aces-

sar os arranjos experimentais localizados na região externa 
a este canal sem que o reator seja desligado, dessa forma, 
permitindo o aprimoramento e a expansão das atividades de 
pesquisa junto ao reator, na medida em que tornará possível 
a realização de novas técnicas experimentais.

2. Trabalhos relacionados
Algumas publicações serviram de referência ao desen-

volvimento deste trabalho e serão descritas de forma sucinta:
Em 1989, BAHETE, VANGANI e KUMAR [4] desen-

volveram técnicas de otimização de parâmetros como: es-
pessura de moderador, razão L/D, blindagem e outros, para 
sistemas neutrongráficos utilizando fontes isotópicas. Para 
diminuir o tempo de exposição ao feixe de nêutrons, devido 
à baixa intensidade das fontes, sugeriram a utilização de fil-
mes pré-expostos.

Em 1990, VOI [5] a fim de determinar a estrutura e a 
dinâmica molecular de amostras de baquelites calcinadas, 
estudou e determinou as seções de choque por medidas de 
transmissão e de espalhamento de nêutrons. As medidas de 
transmissão, com uma aproximação para compostos mole-
culares forneceram valores de seções de choque totais que 
difeririam menos que 5% das existentes na literatura. Poste-
riormente, prováveis fórmulas moleculares para a baquelite 
foram estimadas através de correlações das medidas de se-
ções de choque com informações fornecidas por espectros-
copia de infravermelho, análise elementar e outras técnicas. 
Com os espectros de frequências obtidos e os resultados 
fornecidos por todas as técnicas utilizadas, foi possível esta-
belecer um modelo estrutural similar ao de hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos para a baquelite calcinada.

MACGILLIVRAY e NRAY SERVICES INC (1996) [6] 
divulgaram princípios e práticas aplicadas em projetos de 
colimadores utilizados em radiografia de nêutrons. Apesar 
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de todo o conhecimento que já se possuí sobre essa técnica, 
algumas instalações têm sido projetadas fora das devidas 
recomendações de grupos experientes no assunto. Deram 
ênfase à escolha do material, alertando que este deve ser um 
bom espalhador de nêutrons e que o feixe colimado não deve 
ser contaminado com raios gama de alta energia.

Em 1999, SILVA [7] demonstrou a potencialidade da 
neutrongrafia, aliada à tomografia computadorizada por 
transmissão, para a detecção de narcóticos e explosivos 
ocultos por diversos materiais. Foram reconstruídas ima-
gens tomográficas, a partir de ensaios experimentais de 
neutrongrafias realizadas no arranjo instalado no reator Ar-
gonauta do IEN/CNEN, e também a partir de simulações 
realizadas com o código MCNP-4B. Na reconstrução das 
imagens tomográficas utilizou-se o algoritmo (ARIEM) 
baseado no princípio de entropia máxima, reconstruindo 
satisfatoriamente imagens com apenas 6 projeções e 103 
abscissas. A conclusão foi de que as reconstruções tomográ-
ficas com nêutrons térmicos, de uma forma geral, puderam 
caracterizar bem a presença de certa quantidade de droga 
e explosivo, quando submetidos a ocultação por alumínio, 
chumbo e tecido de algodão.

MENEZES (2000) [8] utilizou o canal de irradiação 08 
do reator nuclear de pesquisa IEA-R1 do IPEN/CNEN-SP 
e também um obturador de feixe para permitir o acesso dos 
pesquisadores às posições de irradiação. Este obturador foi 
constituído de duas partes: um cilindro de alumínio, insta-
lado na parte interna do colimador de nêutrons, e um dispo-
sitivo externo, junto à parede do reator, na saída do mesmo 
colimador, que se movimentava perpendicularmente ao feixe 
de nêutrons. O cilindro de alumínio possuía um sistema de 
tubos por onde se podia enchê-lo de água para interromper 
o feixe de nêutrons e, também, esvaziá-lo quando se queria 
fazer uma radiografia. O dispositivo externo foi composto de 
camadas de gadolínio, cádmio, parafina borada e chumbo. 
Estes dois dispositivos foram capazes de reduzirem a dose de 
radiação neutrônica e gama a níveis seguros na parte interna 
da blindagem, nas posições de irradiação.

ANDRADE (2002) [9] utilizou o canal de irradiação 08 
do reator nuclear de pesquisa IEA-R1 do IPEN/CNEN-SP, e 
visando a aumentar a segurança do arranjo experimental em 
termos de proteção radiológica instalou um obturador contra 
radiação neutrônica (“beam-stopper”). Esse constava de um 
cone de alumínio que se ajustava ao colimador e que, em sua 
extremidade de saída do feixe, possuía dois tubos soldados 
através dos quais água deionizada podia ser inserida ou reti-
rada de seu interior mediante um sistema de bomba d’água 
e ar comprimido. Além disso, outro dispositivo “carrinho” 
confeccionado em chumbo com espessura de 15 cm foi utili-
zado para blindar radiação gama.

Em 2003, FERREIRA [10] realizou um trabalho visando 
à implantação de um sistema eletrônico para a aquisição de 
imagens neutrongráficas no reator Argonauta do IEN/CNEN. 
Foram feitas análises e comparações entre ensaios neutron-
gráficos realizados no referido reator e no reator IEA-R1 do 
IPEN/CNEN-SP (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucle-
ares), que dispõe de um sistema em tempo real, e também es-
tudos de diversos sistemas utilizados em outros laboratórios. 
Concluiu que o arranjo neutrongráfico do IEN estava qualifi-
cado em termos de resolução, sensibilidade e intensidade de 
fluxo de nêutrons para realizar ensaios neutrongráficos em 
tempo real, utilizando-se um sistema eletrônico de imagea-
mento.

Em 2010, CUNHA [11], realizou simulações computa-
cionais de um reator nuclear de pesquisa utilizando o códi-
go de transportes de partículas. O Monte Carlo N-Particle 
(MCNPX) modelou o reator Argonauta, localizado no IEN/
CNEN. Tal montagem apresentou fidelidade geométrica, in-
cluindo a descrição pormenorizada dos materiais, blindagem 
e canais de irradiação. Além disso, programas adicionais 
foram utilizados para verificar a geometria, como o VisEd 
e Moritz. Durante o trabalho, quatro diferentes simulações 
foram feitas. A primeira simulação consistiu em estimar a re-
atividade máxima. Na segunda, as barras de controle foram 
dispostas num arranjo específico para deixar o reator crítico. 
A terceira consistiu na colocação de detectores em lugares 
pré-determinados, onde o reator é monitorado. Na quarta, os 
detectores foram posicionados ao longo do eixo de maior di-
mensão do combustível, abrangendo os meios multiplicativo 
e não-multiplicativo. Com base nestas simulações, o perfil de 
fluxo de nêutrons térmicos foi plotado. Todos os resultados 
foram comparados com dados experimentais e obteve-se boa 
concordância entre eles. Com isto, pode-se considerar que o 
modelo foi validado.

3. Metodologia
 A metodologia empregada nesse estudo baseou-se na 

medida experimental da atenuação da intensidade do feixe 
de nêutrons emergentes do canal J-9, quando blindados por 
diferentes tipos de materiais. Para isso utilizou-se um siste-
ma de medidas nucleares baseado no detector BF3, o qual 
encontra-se acoplado ao espectrômetro de cristal, conforme 
ilustrado na Figura 1.

Além disso, utilizou-se o arranjo experimental situado 
em frente ao canal J-9, o qual é composto de: um pré-amplifi-
cador, um multichannel analyzer, que engloba a fonte de alta 
tensão, amplificador, buffer multicanal, eletrônica associada 
e o software WinSpec. Na Tabela 1 a seguir está apresentada 
a especificação da instrumentação utilizada e, na Tabela 2, os 
parâmetros operacionais do sistema de medidas, os quais já 
foram historicamente usados [5].

Tab 1: Especificação da instrumentação utilizada.

Equipamento Especificação

Detector BF3
Wood Counter Laboratory – Modelo 
12543

Pré-amplificador Oxford TC 175

Analisador multicanal GBS Elektronik GmbH Rossendorf – 
MCA 166

WinSpec Versão 2.04.0000

Tab 2: Parâmetros operacionais do sistema de medidas.

Equipamento Parâmetros operacionais Valor

Fonte de alimentação Alta voltagem (HV) 2000 V

Amplificador
Ganho grosseiro 1000

Ganho fino 1,0

Buffer multicanal Número de canais 1024

WinSpec ROIs 18-44; 100-828
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Fig. 1 – Sistema experimental montado.

Para realizar as medidas, o canal J-9 foi preparado uti-
lizando-se os colimadores de grafita internos, paralelo e 
divergente, e na saída do canal, foi instalada a gaveta com 
colimador de barras paralelas, com o objetivo de intensificar 
a componente térmica e diminuir a divergência e o espalha-
mento de nêutrons [7].

 Na entrada do espectrômetro também foram instalados 
colimadores e blindagens adicionais de cádmio e parafina 
borada também com o objetivo de evitar a detecção de nêu-
trons espalhados e, assim, assegurar a contribuição apenas de 
nêutrons oriundos do J-9.

O trabalho experimental dividiu-se em duas etapas. A pri-
meira dedicada ao alinhamento do feixe de nêutrons do canal 
J-9 com o detector BF3, de modo a se obter a melhor posição 
para o espectrômetro que seria o ponto em que o feixe direto 
fosse mais intenso e, consequentemente, obter-se uma me-
lhor estatística de contagem com menor interferência. A se-
gunda etapa foi referente à comparação das medidas do feixe 
direto com as medidas da transmissão do feixe interceptado 
pelas diferentes blindagens.

Na primeira etapa, de obtenção de posicionamento ade-
quado, o espectrômetro é montado num sistema de trilhos 
que possibilita a rotação deste equipamento em até 360 
graus, com variações mínimas de 0,1 grau. 

Foram realizadas medições entre as posições de θ de -6 a 
6 graus, passando pelo zero, com intervalo de 1 grau. Na Fi-
gura 2 é possível observar como foi feita a rotação do espec-
trômetro. Para cada ângulo θ foi calculada uma média sim-
ples para um total de três medidas, cada uma de 30 segundos.

Fig. 2 – Alinhamento do espectrômetro com o fluxo do canal J-9.

Para a segunda parte experimental foram selecionados al-
guns materiais. Uma parte deles citados na literatura especia-
lizada, tais como baquelite [5], parafina borada e chumbo [8], 
alumínio e água [9], usualmente utilizados como blindagens 
para nêutrons e outros em função da alta seção de choque, 
como cádmio, gadolínio e elementos hidrogenados, com o 
intuito de verificar as suas capacidades de blindar o feixe de 
nêutrons e, assim, sugerir o material mais apropriado para ser 
empregado como obturador do feixe de nêutrons emergente 
do canal J-9.

Os materiais disponíveis que foram utilizados e suas ca-
racterísticas podem ser observados na Tabela 3 a seguir [5]:

Tab 3: Características dos materiais que serviram como blindagem 
para o fluxo de nêutrons do canal j-9.

Material Espessura (cm) Densidade 
(g/cm3)

Parafina 1,80 0,90

Parafina borada 1,25 0,88

Cádmio 0,05 8,65

Gadolínio 0,005 7,90

Concreto (alta densidade) 2,23 3,60

Água 2,35 1,00

Aço inoxidável 0,85 8,00

Grafite 1,50 2,16

Ferro 0,85 7,87

Porta amostra de Baquelite 0,20 1,38

Chumbo 1,07 11,34

Alumínio 1,33 2,7

A medida da intensidade do feixe de nêutrons emergentes 
do canal J-9, feixe direto, foi realizada sem nenhum material 
entre a saída do canal e o detector. Em seguida, posicionou-
-se um a um os materiais descritos anteriormente, de forma a 
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blindar o fluxo oriundo do canal J-9, conforme Figura 3. Para 
cada condição descrita acima foram realizadas 3 medidas de 
300 segundos cada.

Fig. 3 – Estrutura montada para o experimento, utilizando a parafi-
na borada como blindagem.

 4. Apresentação e análise dos resultados
Seguindo a metodologia, iniciou-se pelo alinhamento 

do feixe emergente do canal J-9 com o espectrômetro, 
onde se encontra o detector BF3. Para realização desta 
etapa, o reator operou a 34 W, sendo realizadas medições 
entre as posições -6 a 6 graus, passando pelo zero, com 
intervalos de 1 grau. Como é possível observar nos re-
sultados apresentados na Figura 4, o alinhamento repre-
sentado pelo maior fluxo de nêutrons ocorreu na posição 
de (-1) grau. Nesta condição foi verificada, através do 
espectro obtido, a relação entre a área sob o pico atribuí-
do a detecção de nêutrons emergentes com a da área sob 
o pico obtida com a detecção da radiação gama, sendo 
encontrada a razão de 28,4.

Fig. 4 – Contagem média de nêutrons por grau, no fluxo direto do 
canal J-9.

Com espectrômetro alinhado na posição (-1°), iniciou-se 
a segunda etapa de medidas. A potência do reator foi ajustada 
para 170 Watts, com a finalidade de aumentar a estatística de 
contagem nas condições em que o feixe emergente de nêu-
trons oriundo do J-9 fosse blindado pelos diferentes mate-
riais utilizados.

Para esse novo nível de potência foi novamente verifica-
da a relação de nêutrons emergentes com a de radiação gama, 
através do espectro obtido nesta etapa, como apresentado na 
Figura 5. Obtendo-se uma razão de 28,6, bastante próxima 
da relação citada anteriormente, confirmando assim que não 
ocorreu a saturação do detector.

Fig. 5 – Espectro de altura de pulsos do BF3 sob irradiação do canal J-9.

Repetiu-se o mesmo procedimento utilizado para o feixe 
direto para cada um dos materiais em estudo separadamente. 
Na Tabela 4 estão dispostos as contagens médias e o desvio 
padrão para as diversas blindagens:

Tab 4: Média de contagens e desvio padrão para os diferentes materiais.

Material Média de contagens Desvio padrão (%)

Parafina 6686 4

Parafina borada 18909 3

Cádmio 24992 3

Gadolínio 93186 5

Concreto 131429 7

Porta amostra com água 2496 7

Tab 4 – Continuação. 
Porta amostra sem água 151313 2

Água 148818 2

Aço inoxidável 169914 2

Grafite 198425 3

Ferro 199702 8

Baquelite 211973 3

Chumbo 276259 8

Alumínio 282927 5

Em particular, para determinar a medida para a água 
realizou-se uma medida do porta amostra com água e uma 
medida do porta amostra vazio. Dessa forma a medida ex-
clusiva para a água foi determinada pela diferença entre os 
dois valores.

A seguir, na Figura 6, estão dispostos os espectros dos 
feixes interceptados pela parafina e pelo alumínio, materiais 
os quais apresentaram menor e maior transmissão, respecti-
vamente. Os espectros referentes a transmissão dos demais 
materiais, para uma melhor análise, podem ser encontrados 
em trabalho anterior [12].

Fig. 6 – Fluxo transmitido pela: (a) Parafina; (b) Alumínio.

Observando as medidas experimentais representadas 
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pelos espectros foi possível calcular a transmissão do feixe 
quando blindados pelos materiais, utilizando a razão entre a 
contagem de nêutrons com a blindagem pela contagem de 
nêutrons do feixe direto. A seguir, na Tabela 5, estão apresen-
tados esses resultados:

Tab 5: Transmissão dos diferentes materiais.

Material Espessura (cm) Transmissão

Parafina 1,80 0,019

Parafina borada 1,25 0,054

Cádmio 0,05 0,072

Gadolínio 0,005 0,268

Concreto 2,23 0,378

Água 2,35 0,428

Aço inoxidável 0,85 0,488

Grafite 1,50 0,570

Ferro 0,85 0,574

Baquelite 0,20 0,609

Chumbo 1,07 0,794

Alumínio 1,33 0,813

5. Conclusão
Os resultados obtidos pelas medidas experimentais estão 

em acordo com a literatura, isto é, os materiais que apresen-
tam menor transmissão de nêutrons são os hidrogenados, a 
parafina, a parafina borada, a água e o concreto, assim como, 
o cádmio e o gadolínio. E por isso são os mais indicados para 
serem utilizados no obturador do feixe emergente do canal 
J-9. Por outro lado, também pode se observar que os metais, 
tais como alumínio, chumbo, ferro e aço inoxidável apre-
sentam uma grande transmissão. Além disso, para a escolha 
do melhor material a ser utilizado como obturador do feixe, 
deve-se levar em consideração o seu custo, o seu manuseio e 
a sua disponibilidade. 

Diante dos resultados obtidos recomenda-se a utilização 
dos materiais hidrogenados, porém, devido às considerações 
relacionadas à construção do obturador é necessário um es-

tudo complementar para determinar uma configuração que 
melhor atenda a esse propósito.

Destaca-se o emprego da metodologia de medida da 
transmissão do feixe de nêutrons para obtenção dos resul-
tados obtidos nesse estudo, ferramenta que é normalmente 
utilizada em estudos para medidas de seção de choque.
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RESUMO: Este trabalho analisa a viabilidade de um sistema de 
pesagem em movimento. O sistema funciona através da medida 
indireta da massa de uma carga móvel aplicada a uma viga 
flexível biapoiada. Técnicas de problema inverso de estimativa 
de parâmetros foram utilizadas na medição indireta da massa. A 
solução do problema inverso se dá através dos métodos Gradiente 
Conjugado e Particle Swarm Optmization. Medidas experimentais, 
obtidas na literatura, foram utilizadas. Na solução do problema 
direto foi empregada solução numérica pelo Método de Elementos 
Finitos. O desempenho dos métodos de otimização na estimativa 
da massa da carga móvel foi avaliado.

PALAVRAS-CHAVE: WIM, carga móvel. vibrações. MEF. 
problema inverso.

ABSTRACT: This paper analyzes the feasibility of a weighing 
in motion system. The system works by indirectly measuring the 
mass of a moving load applied to a flexible simple supported beam. 
Inverse problem techniques of the parameter estimation are used in 
the indirect measurement of the mass. The solution of the inverse 
problem is given by the Conjugate Gradient and Particle Swarm 
Optmization methods. Experimental measurements, from the 
literature, are used. In the solution of the direct problem is used 
numerical solution by the Finite Element Method. The performance 
of the optimization methods in the estimation of the mass of the 
moving load is evaluated.

KEYWORDS: WIM, moving load. vibration. FEM. inverse problem. 

1. Introdução
Atualmente a redução de custos e desperdícios tem se tor-

nado cada vez mais importante. Nesse contexto, o controle 
do peso de cargas transportadas em rodovias e ferrovias se 
apresenta como uma importante ferramenta na conservação 
das vias.

Os sistemas de pesagem em movimento, ou weight-in-
-motion (WIM), são os sistemas de pesagem mais utiliza-
dos devido à sua agilidade de emprego, principalmente em 
rodovias. Dentre os sistemas WIM existentes, os que utili-
zam células de carga são os mais utilizados. Esses sistemas 
são compostos de uma estrutura metálica semelhante a uma 
ponte, apoiada sobre células de carga, que medem o peso do 
veículo. Em alguns sistemas podem ser necessárias mais de 
vinte unidades de células de carga [1].

Esse trabalho avalia a possibilidade de uma alternativa 
aos sistemas WIM de células de carga. O sistema proposto 
funciona através da medida indireta da massa de uma car-
ga móvel, como um veículo, que se desloca em velocidade 
constante sobre uma viga biapoiada, que serve de modelo de 
uma ponte. Medições da deflexão da viga, obtidas a partir 
de um sensor instalado na mesma, fornecem os dados ex-
perimentais. Uma modelagem matemática da viga sujeita à 
uma carga móvel foi realizada através de uma solução nu-
mérica pelo Método de Elementos Finitos (MEF) forneceu 
valores aproximados da deflexão da viga. A partir da solução 
do problema direto, pelo MEF, e das medidas experimentais 
de deflexão da viga, técnicas de problema inverso estimam a 
massa da carga móvel.

O interesse na análise dinâmica de vigas sujeitas a cargas 
móveis vem desde o século 19. Inicialmente foram propos-
tas soluções analíticas para o problema, tendo sido adotadas 
algumas simplificações devido à complexidade das equações 
diferencias parciais que governam o problema. Dentre as 
principais simplificações estão: consideração da velocida-
de da carga móvel constante, desconsideração de seu efeito 
de inércia sobre a viga tomando-a como uma força móvel 

e viga com amortecimento nulo.  Abordagens do problema 
pelo MEF, são propostas desde o século passado, como por 
exemplo Cifuentes em 1986 [2] e 1989 [3], Lin em 1990 [4], 
Rieker em 1996[5], Wu, Whittaker, e Cartmell em 2001 [6], 
Wu em 2008 [7], Kahya em 2012[8], Esen em 2011 [9], 2013 
[10], 2015 [11], e Koç em 2016 [12], entre outros. A ver-
satilidade do MEF proporciona a facilidade de inserção dos 
efeitos mencionados, desconsiderados em simplificações do 
problema.

As técnicas de problema inverso são ferramentas podero-
sas para estimar propriedades de um sistema usando medidas 
indiretas [13]. Dessa forma, através de medições da deflexão 
de uma viga flexível, pode-se estimar a massa de uma carga 
móvel que a atravessa. Para resolver o problema inverso, um 
método de otimização minimiza a soma de erros quadrados 
entre dados estimados e dados experimentais [14].

Na solução do problema inverso de estimativa da massa 
da carga móvel são empregadas as técnicas de otimização 
gradiente conjugado (GC) e Particle Swarm Optimization 
(PSO). 

2. Materiais e métodos
Nesta seção são apresentados os procedimentos utiliza-

dos para formulação do sistema de pesagem em movimento 
proposto nesse trabalho, composto por: modelagem do pro-
blema direto, dados experimentais e técnicas de solução do 
problema inverso para estimativa da massa da carga móvel.

2.1 Modelagem do problema direto

O problema de uma viga sujeita à carga móvel é repre-
sentado na Fig.1. Na solução do problema pelo MEF, o cor-
po contínuo é discretizado, sendo a viga dividida em partes 
menores, chamadas elementos finitos. Dessa forma é obti-
da uma aproximação do comportamento dinâmico do corpo 
contínuo. 
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Fig. 1 – Viga flexível biapoiada sujeita à massa móvel. Fonte: autor.

onde, xm,v e M são a posição, velocidade e massa da carga 
móvel respectivamente, A,ρ,E,I,L e u(x,t)  são a área da seção 
transversal, a massa específica, o módulo de elasticidade, o 
momento de inércia de área da seção transversal, o compri-
mento e a deflexão vertical da viga respectivamente.

A viga foi dividida em n elementos iguais, com um nó 
em cada extremidade, totalizando n+1 nós. São definidos 
dois tipos de movimento em cada nó, transversal e angular, 
obtendo-se elementos finitos com quatro graus de liberdade. 
A viga discretizada é representada na Fig.2. 

Conforme apresentado por Clough e Penzien (2003) [15], 
as matrizes de massa e rigidez que representam cada elemen-
to finito, encontram-se nas Eq. 1 e 2. Utilizando-se matri-
zes de transformação de coordenadas, as matrizes de cada 
elemento são transformadas para as coordenadas globais e 
somando-as obtêm-se as matrizes que representam o corpo 
contínuo.

  (1)

  (2)

onde,

   (3)

 (4)

   (5)

 (6)

  (7)

  (8)

ψ1 (xE),ψ2 (xE), ψ3 (xE) e ψ4 (xE) são funções de interpolação 
de terceiro grau, 2 o comprimento, ρ(xE) a massa específica,  
A(xE) a área da seção transversal, E(xE) o módulo de 
elasticidade, l(xE) o momento de inércia de área da seção 
transversal, todos referentes ao elemento finito.

A partir das matrizes de massa e rigidez da viga obtém-
se a matriz de amortecimento, utilizando-se o conceito de 
amortecimento proporcional de Rayleigh, Eq. 9-11 [7].

   (9)

   (10)

   (11)

α e β são os coeficientes de amortecimento proporcional,  
ξi  e ξ são relações de amortecimento correspondentes a duas 
frequências naturais do sistema estrutural, ωi  e ωj.

Assim a equação do movimento que representa a viga 
pode ser escrita da seguinte forma,

 (12)

onde [M] é a matriz de massa, [C] é a matriz de 
amortecimento, [K] é  a matriz de rigidez da viga. U é o vetor 
de deslocamentos verticais e angulares de cada nó e F é o 
vetor de forças que atuam na viga, fruto da interação da viga 
e da carga móvel devido seu deslocamento.

Por fim é realizada a modelagem da carga móvel. Ela 
será modelada como uma massa móvel, ou seja, seu efeito 
de inércia sobre a viga é considerado. Assim, a força de 
interação entre a viga e a massa móvel pode ser representada 
conforme abaixo,

 (13)

sendo,  δ ( x – xm ) a função delta de Dirac, xm a posição da 
carga móvel na viga, g  a aceleração da gravidade e M a massa 
da carga móvel [16].

Com o deslocamento da carga móvel sobre a viga, a força 
expressa na Eq. 13 estará sendo aplicada a cada instante de 
tempo em um elemento finito e em um ponto desse elemento. 
A Fig. 3 representa as forças nodais em um elemento finito, Ei, 
em um instante de tempo. As duas componentes da força apli-
cada, gravitacional, fgEi

, e inercial, fiEi
 são transformadas para 

os nós através das funções de interpolação, Eq. 5-8, obtendo-
-se as forças aplicadas no elemento, Eq. 14 e 15.
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Fig. 2 – Viga flexível biapoiada discretizada. Fonte: autor.

Fig. 3 – Forças nodais. Fonte: autor.

  

   (14)

 (15)

sendo, xE= xmEi
 , a posição da carga móvel no elemento.

A força global aplicada à viga, é obtida aplicando-se as 
Eq. 14 e 15 aos graus de liberdade correspondentes ao ele-
mento em que a carga móvel se encontra no vetor de força 
global. A força aplicada no restante dos graus de liberdade é 
nula.

A equação do movimento final que representa a viga pode 
ser expressa por,

 (16)

 (17)

     (18)

onde, m(t), é a matriz de massa, referente ao efeito iner-

cial provocado na viga pela passagem da carga móvel, calcu-
lada a cada instante de tempo.

A Eq. 18 é um sistema de equações diferencias ordinárias 
(EDO) de segunda ordem. Para sua solução é empregado um 
método numérico de integração, o método de Runge-Kutta 
de quarta ordem. 

Uma vez que a equação do movimento do modelo desen-
volvido é composta por componentes que precisam ser cal-
culados em cada instante de tempo, é necessário determinar 
a posição da carga móvel em cada instante de tempo de inte-
gração da Eq. 18. Para o cálculo da posição da carga móvel 
na viga é utilizada a Eq. 19, que corresponde a um movimen-
to com velocidade constante.

Necessita-se também determinar em que elemento do 
corpo discretizado a carga móvel encontra-se, Ei, sendo uti-
lizada a Eq. 20. Por fim calcula-se a posição da carga móvel 
no elemento de viga, xmEi

, Eq. 21; esse dado é utilizado para o 
cálculo das funções de interpolação a cada instante de tempo.

    (19)

     (20)

    (21)

onde, Xm é a posição adimensional da carga móvel em 
relação ao comprimento do elemento de viga.

2.2 Dados experimentais

A medição indireta da massa da carga móvel aplicada a 
viga pela solução do problema inverso é realizada através da 
comparação dos dados obtidos da solução do problema dire-
to com dados experimentais da deflexão da viga. Os dados 
experimentais utilizados nesse trabalho foram obtidos em 
Billelo et al. (2004) [17].

Em seu trabalho Billelo et al. criaram um modelo em pe-
quena escala de ponte transposta por um veículo. Realizaram 
experimentos com o modelo e obtiveram dados experimen-
tais da deflexão da viga quando atravessada pela carga mó-
vel. Esses dados foram comparados com resultados obtidos 
matematicamente através de solução analítica do problema. 

Os requisitos de semelhança entre o modelo em escala e 
a ponte transposta por veículo foram calculados baseados no 
teorema de Buckingham. O modelo em escala consiste em 
uma viga de alumínio 6060 biapoiada havendo ainda dois 
arames de aço colados em sua superfície, servindo de trilho 
para a carga móvel. Como carga móvel é utilizado um dis-
co de aço. Uma rampa é posicionada junto à extremidade 
esquerda da viga para acelerar a carga móvel antes de sua 
entrada na viga.

Foram realizadas medições da velocidade do disco de aço 
quando de sua entrada e saída da viga através de sensores 
óticos. A deflexão da viga foi medida através de sensor laser 
posicionado a 7/16 do comprimento da viga a partir de sua 
extremidade esquerda.

Na tabela 1 são apresentados os dados da ponte e do ve-
ículo, do modelo em escala e os fatores de escala utilizados 
por Billelo et al. Na Fig. 4 é apresentada a curva de deflexão 
do ponto medido na viga, obtida experimentalmente por Bil-
lelo et al (2004).
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Tab 1: Dados do experimento de Billelo et al. (2004).
Variável Ponte/veículo Modelo Fator de Escala

 (m) 60 1,0715 57

 (Nm2) 224,4x109 162,6 1,38x109

 (kg/m-1) 13.370 1,847 7,45 x103

 (kg) 214.625 0,505 4,25 x105

 (m/s) 15,915 2,108 7,55

Deflexão, - - 57

Fonte: [17].

Fig. 4 – Deflexão da viga no ponto 7/16L, obtida experimental-
mente. Fonte: autor [17].

2.3 Técnicas de solução do problema inverso

O problema inverso é resolvido minimizando-se, através 
de técnicas de otimização, a soma dos erros quadrados entre 
dados estimados pela solução do problema direto e dados ex-
perimentais, chamada função objetivo, Eq. 22 e 23. São uti-
lizadas duas técnicas de otimização nesse estudo, o gradiente 
conjugado e PSO, com o intuito de selecionar a técnica que 
melhor se enquadra em uma aplicação real do sistema WIM 
proposto.

  (22)

ou ainda na forma matricial:

  (23)

P é o vetor dos parâmetros a serem determinados, Yi o 
vetor com as medidas experimentais no tempo ti, sendo I  o 
número de medições no tempo ti e  ui o vetor com as medidas 
estimadas no tempo ti, através da solução do problema direto 
[13]. 

O método do GC minimiza a Eq. 23 através de um pro-
cesso iterativo utilizando um passo e direção de busca base-
ados no gradiente da função objetivo. O método funciona de 
acordo com o procedimento abaixo [13],

    (24)

 λk é o passo de busca, definido por,

   (25)

 Jk é a matriz de sensibilidade, definida por,

 (26)

 dk a direção de descida, dada por,

   (27)

γk é chamado de coeficiente de conjugação, definido pela 
equação de Fletcher-Reeves,

   (28)

∇S(Pk ) o gradiente da função objetivo, calculado por,

)   (29)

O método PSO é definido como um método de otimização 
evolucionário ou estocástico. Esses métodos tendem a imitar 
a natureza a fim de encontrar o mínimo da função objetivo. O 
PSO foi criado baseado no movimento de pássaros em busca 
de comida. Ele tenta equilibrar a individualidade e a sociabi-
lidade dos indivíduos a fim de localizar o melhor local para se 
alimentar [18]. Segue abaixo seu processo iterativo,

 (30)

   (31)

onde, Xi é o vetor de parâmetros, Vi é a velocidade,  ∂  é 
chamado de fator de inércia e deve ser definido entre 0 e 1, 
B1  e B2 os fatores de aprendizagem individual e global res-
pectivamente, que devem ser definidos entre 1 e 2 , r1,i e r2,i 
são números randômicos com distribuição uniforme entre 0 
e 1, Pi é o vetor de parâmetros, nessa posição, com a melhor 
solução entre todas as iterações e Pg é o vetor de parâmetros 
com a melhor solução entre todos os outros vetores de parâ-
metros na iteração [18]. 

O primeiro termo do lado direito da Eq. 30 representa a 
inércia da partícula, o segundo a aprendizagem individual e 
o terceiro a aprendizagem global.

O critério de parada de ambos os métodos de otimização 
é dado por  ε  ou se  
por mais de 5 iterações.
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3. Resultados e discussão 
 Foram realizadas simulações de medição indireta da 

massa do veículo ao atravessar uma ponte utilizando-se os 
procedimentos descritos na seção anterior e os dados apre-
sentados na tabela 1 e Fig. 4. Na tabela 2 são apresentados os 
parâmetros utilizados pelos métodos de otimização.

Na solução do problema direto pelo MEF foi considerado 
o amortecimento da viga. Para determinação das relações de 
amortecimento ξi  e ξj, foi utilizado o método do GC, uma vez 
que Billelo et al. (2004) consideraram amortecimento nulo 
em suas simulações não sendo fornecida essa informação. Na 
estimativa das relações de amortecimento foi considerada a 
igualdade das mesmas, obtendo-se um valor de 4,27%.

Buscando uma solução de compromisso entre tempo 
computacional e precisão da solução do problema direto pelo 
MEF, foram realizadas simulações alterando-se o número de 
elementos em que a viga é discretizada e o passo de integra-
ção do método Runge-Kutta. Na tabela 3 são apresentados os 
resultados obtidos.

Durante a solução do problema inverso, faz-se necessária 
a solução do problema direto repetidas vezes. Assim, foi es-
colhida a discretização da viga com 5 elementos e passo de 
integração de 10-3, pois apresenta o menor tempo computa-
cional entre as soluções com a melhor precisão. Dessa forma, 
buscou-se obter tempos de solução do problema inverso viá-
veis para uma aplicação real em um sistema WIM.

Tab 2: Parâmetros métodos de otimização.
Parâmetro GC PSO

Valor inicial/ es-
paço de busca M(Kg) 50.000 50.000 – 300.000

 0,01 0,01

∂ - 0,5

B1 - 1

B2 - 1,2

População - 20

Fonte: autor.

Tab 3: Análise de soluções pelo MEF.

Nº 
elementos

Passo de integração
10-3 10-4 10-5 10-6

t (s)
Deflexão 

max 
(mm)

t (s)
Deflexão 

max 
(mm)

t (s)
Deflexão   

max 
(mm)

t (s)
Deflexão   

max 
(mm)

2 2,1 0,7580 0,7580 0,7580 2924,3 0,7580
5 2,4 0,7595 0,7595 0,7595 3064,4 0,7595
10 * * * * 0,7595 3852,6 0,7595
20 * * * * * * 4963,1 0,7596

Fonte: autor.
Nota: * não foram obtidas soluções.
Nota 2: a deflexão máxima obtida serve como fator para avaliação da preci-
são da solução, o valor de referência obtido experimentalmente foi de 0,787 
mm.

Conforme apresentado na tabela 4, foi possível estimar a 
massa da carga móvel nas simulações realizadas em ambos 
os métodos de otimização, obtendo-se bons resultados. Com 
relação ao valor da massa estimada, os dois métodos apre-
sentaram resultados praticamente equivalentes, com um erro 
relativo de pouco mais de 0,7%. O valor obtido da função 
objetivo foi também praticamente o mesmo para os dois mé-
todos. 

A grande diferença se mostrou quanto ao tempo neces-
sário para estimação da massa do veículo ao cruzar a ponte, 
onde o PSO apresentou um tempo praticamente nove vezes 

maior que o GC, que requereu um tempo de aproximadamen-
te um minuto. Quanto ao número de iterações, o GC também 
apresentou um valor menor que o PSO.

Na Fig. 5, são comparadas as curvas de deflexão do pon-
to medido na viga, obtidas nas simulações realizadas com a 
curva obtida experimentalmente.  Percebe-se que as curvas 
obtidas nas simulações apresentam uma boa aproximação da 
curva experimental.

Tab 4: Resultados das simulações.

Método (214.625 Kg) Erro relativo % Função objetivo (S) Tempo 
(s)  k

GC 213.099,47 -0,71 0,8372 62 7

PSO 213.067,54 -0,72 0,8409 556 11

Fonte: autor.

4. Conclusão
Neste trabalho técnicas de solução de problema inverso, 

GC e PSO, aliadas a teoria de cargas móveis aplicadas a vi-
gas, foram utilizadas na formulação de um sistema WIM.

Uma discretização do sistema viga sujeita à carga móvel, 
pelo MEF, foi utilizada como solução do problema direto. Tal 
solução do problema foi comparada com dados experimen-
tais de modelo em escala, obtidos na literatura, constituindo 
o problema inverso.

As soluções do problema inverso pelos dois métodos de 
otimização foram comparadas. Quanto ao valor da massa 
estimada os dois métodos praticamente se equivalem, apre-
sentado um erro relativo de pouco mais de 0,7%. Já quanto 
ao tempo computacional, o método do GC apresentou um 
tempo aproximadamente nove vezes menor que o PSO.

É importante ressaltar que em uma aplicação real do sis-
tema WIM, o método do GC mostra-se muito mais vantajo-
so, uma vez que em balanças rodoviárias necessita-se rapidez 
na pesagem dos veículos inspecionados.

Testes em escala real são necessários, porém os resultados 
obtidos demonstram a viabilidade do sistema WIM proposto.

Fig. 5 – Deflexão da viga no ponto 7/16L. Fonte: autor.
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RESUMO: O Exército Brasileiro iniciou sua própria linha de 
produção de coletes balísticos utilizando o Kevlar® XP S103 como 
matéria-prima. O desempenho balístico de proteções a base de 
tecido varia com a mudança do número de camadas de tecido 
sobrepostas. O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho 
balístico de amostras formadas pela sobreposição de lâminas 
de Kevlar®, costurados por fio de nylon, impactados por projetis 
9 mm com diferentes velocidades, observando a perfuração e 
indentação na plastilina. Verificou-se que o desempenho melhora 
com aumento do número de lâminas e que dez laminas atende 
aos requisitos de proteção da NIJ Standard 0101.04 com menores 
custos e massa.

PALAVRAS-CHAVE: Kevlar® XP S103. desempenho balístico. 
número de camadas.

ABSTRACT: Brazilian Army started its own ballistic vest production 
line using the Kevlar® XP S103 as basis material. Fabric-based 
protections ballistic performance varies with the change in fabric 
laying up. The objective of this work is to analyze the ballistic 
performance of samples formed by Kevlar® layers overlapping, 
sewn by nylon thread, impacted by 9 mm projectiles with different 
velocities, observing the perforation and plastiline indentation. 
Performance has been found to improve with the layers number 
rising and it was found that ten layers  meet the requirements of the 
NIJ Standard 0101.04 protection with lower costs and mass.

KEYWORDS: Kevlar® XP S103. ballistc performance. Layers 
number.. 

 

1. Introdução
Com a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016 no Bra-

sil e a consequente necessidade de garantir a segurança das 
delegações ocorreu o emprego de tropas do Exército Brasi-
leiro junto às forças de segurança ao evento. Nesse contexto 
constatou-se a necessidade da aquisição de um grande núme-
ro de coletes de proteção balística. Com base na necessidade 
de minimizar os custos, garantir a logística aumentando a 
disponibilidade do material de emprego militar em questão 
e em última análise a segurança dos militares iniciou-se a fa-
bricação de coletes balísticos no Parque Regional de Manu-
tenção da 5ª Região Militar. Para compor os painéis balístico 
do colete foi utilizado o tecido de para-aramida Kevlar® XP 
S103, fio KM2® plus, ambos fabricado pela Du Pont. Tal 
possui vantagens na sua aplicação como maior relação resis-
tência peso devido à sua construção multiaxial +45º/-45º [1], 
o que promove redução de traumas ao usuário e economia 
de até 10% em massa do colete quando comparado a outras 
famílias de tecido de aramida.

A referida proteção balística foi projetada por meio do 
empilhamento de camadas de tecido de Kevlar® XP S103 
costuradas com fio de nylon. Nesse contexto, o colete foi di-
mensionado com determinado número de camadas a fim de 
garantir proteção condizente ao nível III-A da National Insti-
tute of Justice Standard 0101.04 [2]. É desejável dimensionar 
adequadamente o número de camadas tendo em vista que o 
limite balístico de uma blindagem, o qual pode ser aferido 
experimentalmente pelo V50, a velocidade com a qual é pos-
sível impactar um projetil em uma blindagem com probabi-
lidade de 50% de resultar em perfuração completa e 50% em 
perfuração parcial [3], está intimamente ligado à espessura 
da blindagem. O aumento desta também causa aumento no 
limite [4-6]. Além disso, a gramatura total do sistema figura 
dentre as varáveis que Cunnif elencou como determinantes 
no desempenho balístico de uma blindagem a base de tecido 
[7].

Conforme a National Institute of Justice (NIJ) Standard 

0101.04 afere-se o desempenho balístico por dois critérios: 
indentação na plastilina menor que 44 mm (em casos de per-
furação parcial) e não perfuração total da blindagem (no caso 
de perfuração total não se mede a indentação) [2]. A estima-
tiva da segurança acerca da perfuração dos alvos pode ser 
dimensionada utilizando-se a Eq.1 [8].

     (1)

vth é a velocidade mínima de perfuração do alvo, K uma 
constante associada à construção do tecido, c a velocidade 
do som na fibra (raiz quadrada do Módulo elástico (E) pela 
massa específica (ρ) [9]), Ɛr a elongação última das fibras, 
f um fator de forma da munição, o d o calibre da munição, 
m a massa da munição e por fim Ad a gramatura da solução 
balística. Nesse sentido, são desejáveis blindagens com vth 
maiores que as velocidades máximas de ensaio, para cada 
nível previsto na NIJ.

Há também que se considerar os efeitos do trauma re-
sultante da transferência do impacto do projetil ao corpo do 
usuário, os quais que podem causar sérios danos aos tecidos 
e órgãos do tórax ou abdômen do indivíduo [10]. A NIJ Stan-
dard 0101.04 considera que o máximo de indentação a ser 
mensurada em plastilina, utilizada como suporte ao colete e 
que simula a consistência do corpo humano é 44 mm para to-
dos os níveis. Esse valor está associado a uma probabilidade 
de letalidade para o usuário próxima a 6% [11].

O diâmetro de cavidade formado na plastilina por trans-
ferência de energia oriunda do projetil pode ser aferido por 
meio da Eq. 3 [12].

  (2)

Donde D é o diâmetro da cavidade de deformação, Mp 
(g) é a massa do projetil, Ad (g/cm²) a gramatura do siste-
ma, Vp (m/s) a velocidade do projetil, W e T são constantes 
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relacionadas ao corpo impactado. Do diâmetro de cavidade 
mede-se o volume indentado. Park, et al [13] apresentou uma 
solução gráfica que associa o diâmetro de cavidade, indenta-
ção e energia absorvida na plastilina cuja ameaça é o projetil 
9 mm.

Esse artigo tem por objetivo estudar os efeitos do número 
de lâminas do tecido de Kevlar® XP S103 no desempenho 
balístico de alvos de Kevlar costurados com fio de nylon.

2. Materiais e Métodos

2.1 Materiais

• Tecido de Kevlar® XP S103: doação pelo Parque Regio-
nal de Manutenção da 5ª Região Militar. Tecido adquirido 
junto à Du Pont do Brasil S/A.)

• Plastilina, marca CORFIX, massa específica 1,70 g/cm³, 
disponível no laboratório balístico da Du Pont;

• Munição 9 mm Luger, fabricante Companhia Brasileira de 
Cartuchos: disponível no laboratório balístico da Du Pont;

• Fio de poliamida multifilamento torcido e retorcido 750/3 
dtex, doação pelo Parque Regional de Manutenção da 5ª 
Região Militar;

• Tecido de nylon emborrachado gramatura 70 g/m², doação 
pelo Parque Regional de Manutenção da 5ª Região Militar e 

• Plástico cristal de policloreto de vinila, espessura comer-
cial de 0,10 mm doados pelo Parque Regional de Manuten-
ção da 5ª Região Militar.

2.2 Dimensionamentos dos alvos

A segurança teórica ante à perfuração dos alvos balísti-
cos fabricados nesse artigo foi calculada por meio da Eq.1. 
Para estimar a constante K, foi utilizado o equacionamento 
presente em [8], porém considerando a velocidade de onda 
longitudinal nas fibras equivalentes, resultante da constru-
ção +45º/-45º da geometria do tecido em questão, ou seja ,

 de acordo com a representação na Fig. 1. Des-
sa condição, vem , onde α,β e γ são constantes 
do tecido, seguindo ainda a mesma referência, e os valores 
médio presentes no referido trabalho, tem-se , 
donde vem K= 3,00, utilizados no neste artigo. 

Dessa forma, aplicando na Eq.1 este coeficiente, os da-
dos fornecidos pelo fabricante acerca do Kevlar® KM2 plus 
(E= 81,7 GPa, εr=3,85%, ρ= 1440 Kg/m³) sendo os mesmos 
dados para munição e a gramatura da lâmina de Kevlar XP 
S103 igual 0,51 kg/m² [1], tem-se a segurança dos alvos ante 
a perfuração qualificada conforme Tabela 1, variando-se o 
número de laminas em 6,8,10,12 e 14. Assumiu-se como alvo 
seguro apenas aquele cuja velocidade mínima de perfuração 
estimada fosse superior a velocidade máxima de ensaio.

Quanto à segurança acerca da deformação na plastilina, 
utilizou a Eq.2 para determinação do diâmetro de cavidade 
do trauma balístico associado. O volume indentado (Vol) em 
mm³, fora estimado conforme Eq. 3, considerando uma meia 
calota esférica de cavidade, em que D é o diâmetro da cavi-
dade (mm) na plastilina. 

                 (3)

Tab 1:Qualificação da segurança dos alvos balísticos quanto à perfuração

Nome da 
amostra

Número de 
camadas

Vth estimado 
(m/s)

Velocidade 
de segurança 

(m/s)

Confiabilida-
de estimada 

C14 14 509
350 Seguro
376 Seguro
445 Seguro

C12 12 484
350 Seguro
376 Seguro
445 Seguro

C10 10 455
350 Seguro
376 Seguro
445 Seguro

C08 8 423 350
350 Seguro

376 Seguro
445 Não-Seguro

C06 6 384
350 Seguro
376 Seguro
350 Não-Seguro

Para um tratamento matemático mais severo, serão utili-
zadas as constantes que remeterão a diâmetros de cavidades 
maiores e, por conseguinte, traumas maiores, ou seja, W=55 
kg e T=2 cm [11]. A Eq.2 foi resolvida em D, empregando os 
dados da munição 9 mm (m= 8,0 g) e a gramatura da lâmina 
de Kevlar® XP S103 igual 0,51 kg/m² [1]. 

Na tabela 2 estão os diâmetros de cavidades estimados, 
variando-se o número de laminas em 6, 8, 10, 12 e 14. Nesta 
tabela também encontra-se a conversão no volume de inden-
tação estimado pela Eq.3. 

Fig. 1 – Representação da onda de deformação resultante da cons-
trução multiaxial, +45º/-45º, do tecido de Kevlar® XP S103.

Fonte: adaptado de [8]

Tab 2: diâmetros de cavidade e volumes de indentação esperados

Nome da 
amostra

Velocidade máxima 
de ensaio (m/s)

Diâmetro de cavida-
de esperado (mm)

Velocidade de 
segurança (m/s)

14
350 48,8 30425
376 52 36811
445 59,9 56267

12
350 50,9 34524
376 54,3 41915
445 62,7 64532

10
350 53,5 40090
376 57,1 48739
445 66,1 75609

08
350 56,8 47975
376 60,7 58551
445 70,4 91346

06
350 61,2 60010
376 65,6 73906
445 76,4 116748
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Procedeu-se então uma solução gráfica, considerando as 
conversões efetuadas no gráfico de Park et al [12], que re-
lacionam volumes indentados, com a indentação e a energia 
absorvida pela plastilina. Os resultados podem ser vistos na 
Fig. 2.

Considerando o nível de segurança III-A, a solução grá-
fica do modelo teórico proposto indica que amostras com 
oito e seis lâminas estarão em situação não segura quanto ao 
limite de 44 mm de trauma balístico previsto na NIJ Stan-
dard 0101.04. Esta condição de não confiabilidade também 
se apresentou na análise do vth. A indentação na plastilina 
esperada para cada velocidade máxima e número de camadas 
dos alvos balísticos prevista pelos níveis II-A, II e III-A da 
NIJ podem ser visualizados na Tabela 3. 

3.2 Fabricação dos alvos balísticos
Foram montados cinco alvos de Kevlar® XP S103, de 

dimensões 280 x 280 mm (±10 mm).

Fig. 2 – Solução gráfica para as indentações na plastilina, utilizan-
do dados presentes à Tabela 2.

Fonte: adaptado de [12]

Tab 3: Indentação máxima esperada na plastilina para as velocida-
des máximas de ensaio

Nome da 
amostra

Velocidade máxima de ensaio 
(m/s) Indentação esperado (mm³)

14
350 <20
376 20
445 31

12
350 <20
376 23
445 35

10
350 22
376 27
445 42

08
350 26
376 32
445 >46

06
350 33
376 40
445 >46

O tecido de Kevlar® será cortado com tesoura indus-
trial de lâmina de 8 polegadas marca KM modelo AX-Q. A 
costura das amostras foi feita quadrada, 240 mm x 240 mm 

(± 5 mm), em máquina de braço curto com transporte triplo 
marca Sun Special modelo 3166L18, com a linha de nylon 
multifilamento. As amostras foram protegidas com plástico 
de policloreto de vinila, espessura 0,10 mm, termosselados 
em suas extremidades por máquina de costura ultrassônica 
marca LANMAX modelo LM-100B. Este invólucro de PVC 
foi violado apenas no momento do ensaio balístico, bloque-
ando-se o efeito da umidade no desempenho balístico. Todas 
os materiais foram doados pelo Pq R Mnt/5 e as operações 
listadas anteriormente foram feitas na Seção da Organização 
Militar. 

3.3 Ensaios 

O ensaio balístico ocorreu no laboratório da empresa Du 
Pont do Brasil S.A, em Paulínea, SP, sendo realizado em 
temperatura ambiente de 27º C e umidade relativa de 70%. 
Os alvos foram fixados com tiras de velcro em recipiente 
de 610 mm x 610 mm x 140 mm preenchido com plastilina 
(Corfix®). As amostras receberam 6 impactos (obliquidade 
zero) de munições calibre 9 mm fabricadas pela Companhia 
Brasileira de Cartuchos (CBC), disponível no laboratório 
balístico. Também foi disponibilizada pelo local de testes a 
pólvora de base simples, fabricada pela Companhia Brasilei-
ra de Cartuchos (CBC) utilizada no ajuste das velocidades 
de ensaio conforme a norma. Os disparos foram executados 
com auxílio de uma estativa associada a um provete calibre 
9 mm com mira a laser (projeto personalizado da Du Pont). 

A distância da boca do provete ao alvo foi fixada em 5 
metros. A velocidade do projetil foi medida por uma barrei-
ra ótica (Oeler). A indentação e o diâmetro de cavidade na 
plastilina foram mensurados por paquímetro digital (Starret) 
após a passagem de uma régua na superfície da massa, com o 
objetivo de retirar rebarbas e homogeneizar superfície. 

Fig. 3 – Disposição da série de tiros.

Os diâmetros de cavidade medidos pelo paquímetro fo-
ram aqueles com maiores distâncias entre pontos diametral-
mente opostos, tendo em vista que as mossas não ocorreram 
com disposição de esferas perfeitas. Os disparos ficaram 70 
mm (± 10 mm) distantes entre si na vertical, 140 mm (± 10 
mm) na horizontal e, no mínimo, a 70 mm (± 10 mm) das 
bordas conforme, seguindo a configuração disposta na Fig.3, 
semelhante à metodologia proposta por Kadir Bilisik [14].

Para a análise do mecanismo de falha das fibras de Ke-
vlar utilizou-se Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 
TESCAN VEGA3 LMU do Centro de Microscopia Eletrôni-
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ca da UFPR para proceder à análise das superfícies de fratu-
ra. Todas as amostras analisadas foram retiradas das regiões 
próximas da ocorrência do impacto balístico, sendo colhidos 
pedaços de tecido da primeira camada, da última e seguinte 
à parada do projetil.

3. Resultados e discussão

3.1 Ensaios balísticos

A Tabela 4 apresenta os valores de indentação mensura-
dos na plastilina, as velocidades de cada impacto bem como 
a presença ou não de perfuração total do alvo. Dos dados da 
tabela 1, verificam-se que ocorreram dois impactos fora dos 
limites de velocidade propostos pela norma, tiro 1 de C14 
(452 m/s) e tiro 6 da amostra 3, mesmo assim, as amostras 
cumpriram os dois critérios avaliados, sem perfuração e in-
dentação menor do que 44mm. Por análise de variância com 
confiabilidade de 95 %, concluiu-se pela semelhança entre as 
médias de indentações na plastilina considerando os tiros de 
1 a 6 para as amostras C14, C12 e C10. De forma análoga, 
não se pode rejeitar a hipótese das médias iguais de C08 e 
C06 com a mesma confiabilidade.

A amostra C08 sofreu duas perfurações a 431 e 435 m/s, 
mostrando-se ineficiente para a ameaça em questão, corro-
borando com a predição inicial de que a condição de ensaio 
não era segura. Visando a manutenção da integridade do re-
cipiente de plastilina somado ao fato de que a amostra com 
oito lâminas fora perfurada na velocidade de referência de 
436 m/s, tal teste não foi realizado em C06. 

Tab 4: Resultados do Ensaio Balísticos
Nome da 
amostra Tiros Velocidade 

de (m/s) Perfuração Indentação  
(m/m)

C14

1 452 Parcial 31
2 429 Parcial 26
3 372 Parcial 22
4 368 Parcial 23
5 346 Parcial 21
6 349 Parcial 19

C12

1 440 Parcial 29
2 435 Parcial 28
3 364 Parcial 24
4 365 Parcial 24
5 348 Parcial 23
6 348 Parcial 22

C10

1 435 Parcial 30
2 435 Parcial 29
3 363 Parcial 26
4 366 Parcial 25
5 350 Parcial 22
6 352 Parcial 21

C08

1 431 Parcial --
2 435 Parcial --
3 364 Parcial 33
4 374 Parcial 33
5 348 Parcial 29
6 346 Parcial 32

C06

1 369 Parcial 34
2 368 Parcial 31
3 359 Parcial 34
4 358 Parcial 30
5 346 Parcial 28

6 347 Parcial 29

Porém, foram impactados mais dois tiros na velocidade 
de referência de 367 m/s, já que é o mais severo entre as duas 
modalidades restantes. É possível afirmar que as amostras 
C14, C12 e C10 estão dimensionadas para todas as ameaças 
apresentadas, ou seja atendendo aos níveis de segurança III-
-A da NIJ Standard 0101.04. 

A amostra C14 a qual fora fabricada com maior número 
de lâminas, apresentou o melhor resultado quanto aos trau-
mas balísticos, já que o maior o trauma sofrido por esta (31 
mm) deu-se em velocidade superior ao máximo tolerável. 
Muito embora nas velocidades de referência de 436 m/s e 
367 m/s C10 tenha o pior desempenho balístico, na veloci-
dade de referência de 341 m/s (estando presente um impac-
to à 352 m/s, fora do previsto pela norma) C10 resultou em 
indentações menores que C12, que possui número maior de 
camadas de tecido. 

As amostras C08 e C06 tem condições de proteger dois 
dos três níveis solicitados, mais precisamente os níveis II-A e 
II da NIJ 0101.04. C08 apresentou melhor desempenho para 
os disparos a 367 m/s ± 9 m/s que C06. Porém, na amostra 
com laminado menos espesso, mensuraram-se menores in-
dentações às velocidades do nível II-A (341 ± 9 m/s). 

Tabela 5: Correlação entre o número de lâminas de Kevlar® e a 
indentação na plastilina para cada velocidade de referência

Velocidade de 
referência

Coeficiente de 
correlação Interpretação

436 m/s -0,26 Fraca

367 m/s -0,92 Muito forte 

341 m/s -0,84 Forte

Os coeficientes de correlação entre o número de camadas 
de tecido de aramida e a indentação na plastilina, para cada 
velocidade média de referência, estão presente na Tabela 5. 
Na Tabela 6 estão correlacionadas a velocidade de impacto e 
a indentação para cada amostra. O menor número de resulta-
dos disponíveis para análise nos impactos cuja a velocidade 
de referência é 436 m/s pode acarretar na fraca correlação 
existente entre os parâmetros analisados.

Nesse caso, foram computados os valores relativos aos 
dois disparos no nível III-A referentes a C14, C12 C10. Para 
as outras duas condições verifica-se que existe forte correla-
ção entre a quantidade de camadas e o desempenho balístico 
ante ao trauma resultante, condição esperada pela análise das 
referências presentes na fundamentação teórica. 

A correlação forte entre as velocidades de impacto e a 
indentação na plastilina apenas não se faz presente em C08, 
mais uma vez, provavelmente, pela menor quantidade de 
dados disponíveis. Por fim, a análise em questão remete à 
condição de que o trauma transmitido ao usuário poderá ser 
tanto maior quanto a energia do próprio projetil impactante. 

A Tabela 7 traz a comparação entre profundidade de de-
formação máxima calculada pelo modelo teórico, utilizada 
para o dimensionamento inicial dos alvos balísticos, a afe-
rição real bem como a percentagem de erro. Utilizou-se o 
mesmo número de algarismos significativos para os valores 
teóricos e reais. Da leitura da tabela verifica-se que o método 
proposto foi 100% assertivo em dois casos, para disparo à 
velocidade máxima de 445 m/s em amostra com 14 camadas 
e para disparo à velocidade máxima de 350 m/s em alvo com 
dez lâminas de Kevlar®. É importante ressaltar que o maior 
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valor de profundidade de deformação em C14 foi tomado por 
tiro à 452 m/s, 7 m/s maior que o máximo permitido pela NIJ 
Standard 0101.04.

Tem-se ainda que os maiores valores de erros, com mó-
dulo acima de 20 % ficaram relacionados ao nível III-A para 
C12 e C10. Erros intermediários, com módulos na faixa de 
10 a 20% incidiram com maior intensidade no caso de C08 
e C06, no nível II-A para as duas amostras, no nível II para 
apenas a amostra com seis camadas.

Tab 6: Correlação entre velocidade de impacto e a indentação na 
plastilina para cada amostra

Amostra Coeficiente de 
correlação Interpretação

C14 0,96 Muito forte
C12 0,99 Muito forte
C10 0,92 Muito forte
C08 0,68 Moderada
C06 0,75 Forte

Tabela 7: Cálculo de erro entre indentações máximas teóricas e 
aferidas para os níveis da NIJ em cada amostra

Nome da 
amostra

Nível NIJ 
0101.04

Indentação máxi-
ma teórica (mm)

Indentação máxi-
ma aferida (mm) Erro (%)

C14
III-A 31 31 0,0

II 20 23 13,0

C12
III-A 35 29 -20,7

II 23 24 4,2

C10
III-A 42 30 - 40,0

II 27 26 - 3,8
II-A 22 22 0,0

C08
II 32 33 3,0

II-A 26 32 18,7

C06
II 40 34 -17,6

II-A 31 29 -13,8
Erro médio -5,2

É importante salientar que pelo modelo teórico as inden-
tações máximas em C14 e C12 inerentes ao nível II-A estive-
ram abaixo de 20 mm, o que não ocorreu na prática, pois as 
deformações máximas mensuradas ficaram acima dos 20 mm 
inicialmente estimados. 

Tab 8: Diâmetros de cavidade e velocidades de impacto para cada 
tiro nas amostras ensaiadas

Nome da 
amostra Tiros Velocidade de (m/s) Diâmetro de cavidade (mm)

C14

1 452 74
2 429 71
3 372 69
4 368 76
5 346 63
6 349 60

C12

1 440 72
2 435 71
3 364 69
4 365 65
5 348 69
6 348 73

C10

1 435 71
2 435 78
3 363 66
4 366 65
5 350 69
6 352 73

Nome da 
amostra Tiros Velocidade de (m/s) Diâmetro de cavidade (mm)

C08

1 431 --
2 435 --
3 364 65
4 374 62
5 348 56
6 346 62

C06

1 369 34
2 368 31
3 359 34
4 358 30
5 346 28

6 347 29

Tab 9: Comparativo com cálculo de erro entre diâmetros de cavi-
dade máximos teóricos e reais para cada velocidade.

Nome da 
amostra

Velocidade 
referência 

(m/s)

Diâmetro 
de cavidade 

estimado 
(mm)

Diâmetro de 
cavidade real 

(mm)
Erro (%)

C06
341 61 65 6,2
367 66 67 1,5

C08
341 57 62 8,1
367 61 65 6,2

C10
341 54 66 18,2
367 57 70 18,6
436 66 78 15,4

C12
341 51 73 30,1
367 54 69 21,7
436 63 72 12,5

C14
341 49 63 22,2
367 52 76 31,6
436 60 74 18,9

Erro médio 16,3

Do modelo também esperava-se situação de não seguran-
ça acerca de disparos em 436 m/s ± 9 m/s, ou seja indenta-
ções acima de 46 mm acima do limite da NIJ 0101.04. O que 
ocorreu de fato foi a perfuração no alvo de 8 lâminas.

A Tabela 8 apresenta os diâmetros de cavidade mensu-
rados nas mossas na plastilina, formadas pelos impactos ba-
lísticos em regiões de cone de deformação da parte posterior 
dos alvos em contato com a massa, nos impactos realizados 
dois em cada velocidade de referência para os níveis II-A, II 
e III-A previstos na NIJ Standard 0101.04. 

A análise de variância dos dados de diâmetros de cavida-
des reais presentes à Tabela 8, para as amostras C14, C12 e 
C10, apontou novamente para a não rejeição da hipótese de 
igualdade entre as médias, com 95 % de confiabilidade. Tam-
bém, assemelharam-se as médias de diâmetros de cavidade 
mensurados para C08 e C06, pelo mesmo procedimento na 
análise de variância.

Quanto às diferenças ocorridas nos valores de diâmetro 
de cavidades reais e aqueles calculados pela metodologia 
descrita, a Tabela 9 traz o comparativo entre esses valores, 
bem como o percentual de erro. 

Foram encontrados seis valores de diâmetros de cavidade 
(dois para cada tipo de ameaça) porém a tabela em questão 
considera o maior valor obtido entre os dois a fim de compa-
rar com o valor máximo teórico. A análise dos dados permite 
verificar que as amostras com menores gramaturas, amostras 
C08 e C06, apresentaram diâmetros de cavidade reais mais 
próximas dos valores esperados, com erros de módulos me-
nores que 10%. Para as outras amostras com maior número 
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de lâminas de tecido, os erros superaram os 10% ultrapas-
sando inclusive 30% em C12 e C14 (nos níveis II-A e II, 
respectivamente). Cabe ressaltar a não ocorrência de erros 
negativos, ou seja, os valores reais sempre foram maiores 
que os teóricos.

Tabela 10: Coeficientes de correlação entre velocidade de referên-
cia e diâmetros de cavidade reais com interpretação

Amostra Coeficiente de correlação Interpretação

C14 0,6 Moderada

C12 0,0 Muito fraca

C10 1,0 Muito forte

C08 1,0 Muito forte

C06 1,0 Muito forte

Nas três amostras as medidas associadas ao nível III-A da 
NIJ 0101.04 resultaram nos menores erros. Ainda, é visível 
que do modelo teórico derivam valores de diâmetros de ca-
vidades cada vez menores a cada aumento de gramatura das 
soluções balísticas.

Porém, pela verificação dos valores reais tem-se que isto 
não necessariamente ocorre, uma vez que, por exemplo, o 
alvo de maior gramatura possui o maior diâmetro de cavida-
de para um impacto nível II. De maneira ainda a contrariar 
previsões, foram observados em C12 valor maior que o de 
C10 no nível II-A e menor que a C14 para o nível III-A.

Os coeficientes de correlação, levando em conta a varia-
ção de velocidade de referência para os diâmetros reais, bem 
como a interpretação do fenômeno estão presentes à Tabela 
10. Três amostras obtiveram correlação muito forte entre o 
aumento de velocidades e o aumento das cavidades; em uma 
delas ocorreu correlação moderada e em outra praticamente 
inexiste. 

3.2 Análises de fraturas

A Fig. 4 possui magnificação de 450 vezes de uma região 
de cone de deformação, ou seja, a parte posterior do alvo em 
contato com a plastilina, última camada da amostra C06, para 
um disparo a 347 m/s. Da imagem em questão verificam-se 
fraturas por estiramento e deformação por compressão irre-
gular [15]. 

Fig. 4 –  Análise de fratura por MEV da sexta camada da amostra 
C06 em região cone de deformação, impacto a 347 m/s

Fig. 5. – Análise de fratura por MEV da sexta camada da amostra 
C06 em região cone de deformação, impacto a 369 m/s.

A transmissão da frente de onda pela espessura do alvo 
até a última lâmina pode explicar o aparecimento de três 
regiões: 1 e 2 com feixes de fibra orientados em direções 
distintas, evidenciando a característica do tecido multiaxial 
pela noção de profundidade existente entre os dois feixes, ou 
seja, separação entre os feixes da própria camada, um fator 
de dissipação de energia inerente à própria construção do te-
cido, além da região 3 em que existe desorientação dos feixes 
de aramida, causada pela transmissão de energia cinética na 
área sob a ação direta do projetil, tendo em vista que a ação 
de compressão e perfuração do projetil cessou nas camadas 
anteriores.

Na Fig. 5 está representada a última camada do alvo C06, 
impactado pelo disparo 369 m/s, na região de cone de defor-
mação, também em região de contato com a plastilina. 

Apesar da presença predominante de artefatos nas amos-
tras, os quais podem ter origem nos resíduos de queima de 
propelente, da fragmentação do projetil ou mesmo da plas-
tilina incrustada, é possível visualizar regiões com desorien-
tação generalizada e ainda setores em que a fibra de aramida 
sofreu deformação quasi-estática [15]. 

Muito embora o impacto balístico tenha ocorrido por pro-
jetil com maior velocidade que a Fig.4, foi possível verificar 
tipo de ruptura semelhante, no caso a quasi-estática. O fenô-
meno pode ser causado por duas possibilidades principais: 
compressão por parte da munição em seu processo de parada 
mais uma vez cessou nas camadas anteriores ou pelo fato de 
a frente de onda transmitida pelo impacto poder encontrar-se 
em estado desacelerado, o que a descaracterizaria como onda 
de choque. 

Na Fig. 6 tem-se a análise de fratura da última camada 
de C08 4, amostra que sofreu perfuração total nos disparos 
1 e 2, referentes ao nível III-A. Assim sendo, foi estudada a 
região contígua à perfuração do projetil para o impacto de 
maior velocidade.

Da observação da Fig.6 é possível verificar a maior in-
cidência de fibras cisalhadas, apresentando plano de corte 
preferencial, e que falharam por compressão irregular em 
relação às fibras que romperam por estiramento. 
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Fig. 6 –  Análise de fratura por MEV da oitava camada da amostra 
C12 em região próxima à perfuração do projetil à 435 m/s.

É importante salientar que em fios de Kevlar® KM2 o 
módulo elástico é maior que o módulo de cisalhamento [16]. 
Isso pode resultar em um mecanismo de dissipação menos 
eficiente e a presença deste tipo de falha na última camada, 
causada muito provavelmente pela ação direta do projetil, 
corrobora com o fato de que a própria camada fora totalmen-
te perfurada. Ou seja, uma condição de velocidade maior do 
que o vth inerente ao alvo pode acarretar perfuração das ca-
madas, pois a dissipação de energia pelas fibras ocorre de 
maneira deficiente por toda a espessura da blindagem.

Fig. 7 – Análise de fratura por MEV da sexta camada da mostra 
C10 em região sob ação da compressão do projetil deformado nas 

camadas anteriores.

Fig. 8 - Análise de fratura por MEV da quarta lâmina de C12 em 
região de compressão do projetil com velocidade de 435 m/s (tiro 1).

Na Fig.7 visualiza-se a sexta camada do alvo C10, na ca-
mada imediatamente subsequente à parada do projetil, em 
uma região próxima à área diretamente comprimida pela mu-
nição, para o tiro número 2.

Embora a qualidade da imagem possa ter sido prejudica-
da provavelmente por efeitos térmicos oriundos do atrito do 
projetil com a lâmina anterior, é verificável a presença de re-
giões como a 1, em que os feixes de fibras ainda encontram-
-se sob orientação e uma região 2, em que os feixes foram 
afastados entre si, apresentando inclusive fratura caracterís-
tica da condição de falha a altas taxas de deformação por 
compressão transversal [15]. Tais esforços podem ser sido 
originários da desaceleração do projetil que ocorreu na quin-
ta camada. O aparecimento de compressão irregular pode ter 
tido origem por semelhantes mecanismos.

Na Fig. 8 estão representadas as falhas referentes à quarta 
camada de C12, seguinte à que se deu a parada do projetil, 
em impacto numa velocidade de 435 m/s, em área abaixo da 
que fora comprimida pela munição.

São notáveis dois critérios de falha principais: por com-
pressão irregular e estiramento. Nesse contexto, as falhas por 
estiramento nesse feixe de fibras fraturado encontra-se em 
maior número em relação ao fenômeno de compressão ir-
regular. Essa região não possui ação direta do projetil, pois 
este se encontra já deformado e preso à camada anterior. É 
possível que as falhas por compressão irregular tenham sido 
originadas por carregamento e descarregamento ocasionado 
nas fibras pela mudança de geometria do projetil que compri-
mia a área. A lâmina recebe, também, a onda transmitida que 
irá deslocar-se no sentido axial da fibra podendo estirá-la e 
gerar esforços mecânicos de natureza distinta daquela gera-
da pela compressão da munição deformada. Há uma região 
intermediária, onde as fibras não possuem fraturas caracte-
rísticas de observação imediata, o que pode ser um estado 
intermediário entre os mecanismos descritos ou um estágio 
em que ambos os efeitos operaram de forma simultânea para 
danificar e romper as fibras.
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Fig. 9 - Análise de fratura por MEV da quinta camada de 
C14 em região comprimida pelo projetil em disparo a 452 
m/s.

Já a Fig. 9, mostra fratura das fibras de aramida na lâmina 
de número 5 de C14, impactada à 452 m/s, em região compri-
mida pela munição, a qual se deformou por completo e teve 
parada na camada de número quatro. Nessa região são vistos 
esforços torcionais, os quais poderiam desencadear fratura 
por cisalhamento da fibra, o que não ocorreu em um estágio 
completo. Porém verifica-se que falhas por estiramento ocor-
reram em estágio completo, inclusive fratura por desfibrila-
ção. Os mecanismos podem ter sido desencadeados devido à 
desaceleração do projetil em estado avançado ou pela frente 
de onda transmitida também encontrar-se bastante atenuada, 
pois o projetil parou na camada anterior. Porém, a transmis-
são de energia continuou por meio da espessura restante até 
atingir e deformar a plastilina.

5.CONCLUSÕES
Deve-se observar enfoque estatístico muito forte na ava-

liação do desempenho balístico por análise de traumas. A 
repetitividade dos resultados é possível, mas é necessário re-
alizar um maior número de ensaios, sempre sendo essencial 

observar as margens de variação nas velocidades do projetil, 
já existentes na norma. Há que se estabelecer, também, a pos-
sível faixa de variação das indentações na plastilina. 

Ainda é possível inferir que, em impactos cuja veloci-
dades do projetil se aproxima ao vth, o modo de falha por 
cisalhamento torna-se evidente em relação a outros modos 
de falha, reduzindo a efetividade dos mecanismos de dissi-
pação, mesmo motivo pelo qual surgiram perfurações nas 
camadas. Ainda assim, é importante salientar a ocorrência de 
uma variedade de fenômenos de fratura de fibra a cada lâmi-
na de tecido perfurado. A incidência de falhas quasi-estáticas 
estiveram mais explícitas em regiões em que tanto o projetil 
como a a frente de onda teoricamente encontram-se com ve-
locidades mais atenuadas. Diversamente, as deformações e 
fraturas por compressão irregular estiveram presentes em va-
riadas ocasiões. Contudo, estiveram mais comumente asso-
ciadas a estágios de deformação do projetil e carregamentos 
por influência da frente de onda.

O método descrito no trabalho para aferição do diâmetro 
de cavidade apresenta limitações, pois o diâmetro tomado 
foi sempre o maior possível, em uma cavidade não circular. 
Porém como não é critério de avaliação pela NIJ Standard 
0101.04, esse método pode ser utilizado para conversão em 
valores de indentação, incorrendo em erros menores. 

Pode-se utilizar o método com ressalvas, para nortear 
o dimensionamento de alvos balísticos em condições se-
melhantes, diferentemente da previsão em relação ao teste 
balístico. Além disso, muitos dos traumas previstos ficaram 
acima dos reais, o que gerou confiabilidade ao projetista uma 
vez que colocou limites teóricos que não são alcançados no 
ensaio real.

Ainda em relação às limitações do modelo, essas são 
maiores quando a análise considera os impactos de nível III-
-A. Os limites teóricos possuem índices de erros maiores em 
comparação ao que se mediu, incorrendo no risco de super-
dimensionamento da solução balística. Por fim, é possível 
concluir que em menores gramaturas, o modelo remete a 
valores de segurança menores que os reais, porém, como as 
indentações finais diferiram em torno de 20 mm do máximo 
permitido pela NIJ, não se considera que acarrete em riscos 
ao projeto da blindagem.
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